
 
 
 
 
 
 
Não é segredo para historiadores e 
especialistas em políticas que catás-
trofes naturais, conflitos militares, 
crises econômicas e sanitárias de 
grandes proporções são considera-
dos fenômenos capazes de alterar 
profundamente características de go-
vernos, instituições e influen-
ciar o comportamento 
dos eleitores na hora 
de escolher manda-
tários em qualquer 
nível de governo.

Nó cego da pandemia 
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Nero e Odorico 
Paraguaçu: 

vida paralelas 
ÉRICO RENATO S. CORDEIRO

BRASILEIRÃO
De olho na Série B, 

Sampaio faz dispensas  
e contrata reforços

Moto Club  mira a 
Série D  e confirma 

técnico Carlos Ferro
PÁGINA 12

Veja os locais da entrega do vale-gás em São Luís

 
Juiz do Trabalho, Professor e Escritor

Porto, pandemia 
e controle socialMÁRITA RIBEIRO  LUIZ E. NEVES FREDERICO L. BURNETT

Geógrafa, Professora UFMA Geógrafo, Professor UFMA Arquiteto, Professor UEMA PÁGINA 4

Caetano Veloso lança 
álbum com inéditas

Depois de nove anos de hiato, Cae-
tano Veloso vai lançar um álbum com 
músicas inéditas. Esse é o primeiro 
projeto musical do cantor desde Abra-
çaço, lançado em 2012. PÁGINA 26

O  Sampaio Corrêa segue refor-
mulando sua equipe com vistas 
à Série B do Campeonato Brasi-
leiro. Inicialmente, foram anun-
ciadas, oficialmente, mais seis 
contratações   e outras serão co-
nhecidas nas próximas horas. 
 O clube também aproveitou a oca-
sião para chamar liberar alguns 
jogadores. PÁGINA 12

BARREIRAS: São Paulo faz testes 
em passageiros do Maranhão

Municípios da ilha de 
São Luís reforçam  

combate à cepa indiana  

São Luís fará testagem em massa 
 para combater cepa indiana

PÁGINA 10

A capital maranhense terá barreiras de testagens para ampliar e identificar 
novos casos da variante indiana da Covid-19. PÁGINA 10

“Não podemos ignorar
 a desigualdade”

Acostumado aos embates e debates da vida pública, o político mais 
longevo do país, José Sarney, 91 anos, fez alguns pactos consigo mesmo: 
não dar palpite no governo de sucessores e não revelar conversas entre 
ex-presidentes, como a que teve recentemente com Luiz Inácio Lula 
da Silva. Ainda assim, não se furta a analisar o país à luz da pandemia. 
PÁGINA 2

ENTREVISTA  - JOSÉ  SARNEY

PÁGINA 3

Maranhão receberá recursos para 
abertura de 442 leitos de UTI  

PÁGINA 10
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Ex-presidente da República, José Sarney, comenta momento atual do Brasil e fala sobre
política e pandemia

ANA DU BEUX

Co mo a pan de mia po de re for çar os va -
lo res hu ma nis tas da so ci e da de?

É pos sí vel ter um olhar poé ti co di an te
des te mo men to di fí cil?

O que mu dou na sua ro ti na nes te ano
de pan de mia?

Que en si na men to es te mo men to nos
dei xa?

O se nhor é pra ti ca men te um can dan -
go. Co mo viu a evo lu ção da ci da de?

Co mo vê a per da de tan tos bra si lei ros
pa ra a co vid-19?

O go ver no es tá de sem pe nhan do bom
pa pel em re la ção à cri se sa ni tá ria ?

Que con se lho o se nhor da ria aos po lí -
ti cos das no vas ge ra ções?

O en con tro com o ex-pre si den te Lu la é
um si nal de no va ali an ça?

A im por tân cia da união em tor no de
um pro je to su pra par ti dá rio?

ENTREVISTA JOSÉ SARNEY

“Não podemos ignorar
a desigualdade”

A
cos tu ma do aos em ba tes e de- 
ba tes da vi da pú bli ca, o po lí- 
ti co mais lon ge vo do país, Jo- 
sé Sarney, 91 anos, fez al guns

pac tos con si go mes mo: não dar pal pi- 
te no go ver no de su ces so res e não re- 
ve lar con ver sas en tre ex-pre si den tes,
co mo a que te ve re cen te men te com
Luiz Iná cio Lu la da Sil va.Ain da as sim,
não se fur ta a ana li sar o país à luz da
pan de mia. Sa be que a so bre vi vên cia
da es pé cie hu ma na só se rá pos sí vel
com uma con vi vên cia mais har mo ni- 
o sa e equi li bra da com a na tu re za. Que
a pan de mia trou xe a cer te za de que a
hu ma ni da de não su por ta a imen sa
de si gual da de en tre os que têm qua se
na da e os que têm qua se tu do.

 “Não po de mos acei tar que pes so as
pas sem fo me, se jam ví ti mas de vi o- 
lên cia, so fram dis cri mi na ções ter rí- 
veis en quan to uns pou cos não sai bam
o que fa zer com o que têm, vi vam
num ni i lis mo e num lu xo de sen fre a- 
do”, re fle te, nes ta en tre vis ta à co lu na.
Na com pa nhia dos li vros, Sarney vi ve
o iso la men to em Bra sí lia, ci da de que
ele con si de ra ho je uma das mais con- 
for tá veis do mun do pa ra se vi ver. 

“Fui um dos pri mei ros par la men ta- 
res a mu dar-me pa ra Bra sí lia e, des de
en tão, fo ra os anos em que go ver nei o
Ma ra nhão, aqui vi vo. Fo ra o pri mei ro
mo men to — em que saí mos das nu- 
vens ver me lhas da po ei ra das obras
pa ra o ver de das su per qua dras — , o
que vi foi a ci da de se trans for mar nu- 

ma das gran des ci da des bra si lei ras”,
diz. So bre o Bra sil, en tre tan tos de sa fi- 
os, apon ta al guns ur gen tes: “Pen sar
na imen si dão do nú me ro de ví ti mas é
uma dor que re vol ta e su fo ca. En tão
te mos que ba ter em du as te clas: aju da
à so bre vi vên cia, a su pe ra ção da fo me
e do de ses pe ro; e em pre go, em pre go e
em pre go”. Sarney vê ca mi nho pro- 
mis sor nu ma re for ma po lí ti ca que
ten da ao par la men ta ris mo.

Apos ta na ci ên cia co mo o fio con- 
du tor de qual quer go ver no nes te mo- 
men to e vê na co le ti vi da de o ca mi nho
pa ra sair da cri se. “A pan de mia nos
tor na a to dos vul ne rá veis, sem dis cri- 
mi nar for tu na, po der, cor. Ao mes mo
tem po, ela só tem uma ma nei ra efe ti- 
va de ser com ba ti da, que é a so li da ri e- 
da de.”

A pan de mia nos tor na a to dos vul- 
ne rá veis, sem dis cri mi nar for tu na,
po der, cor. Ao mes mo tem po, ela só
tem uma ma nei ra efe ti va de ser com- 
ba ti da, que é a so li da ri e da de. Pre ci sa- 
mos to dos agir com o pen sa men to na
co le ti vi da de, se ja ao to mar as me di- 
das e pre cau ções de iso la men to, dis- 
tan ci a men to, uso de más ca ras, hi gi e- 
ne etc., se ja in clu si ve na va ci na ção,
que só faz re al men te efei to se atin gir a
to dos. Ao igua lar os ho mens, traz a to- 
dos os gran des va lo res da so ci e da de
oci den tal, ins pi ra dos no cris ti a nis mo
— por mais agres si vas con tra a Igre ja
que te nham si do a Re vo lu ção Fran ce- 
sa, a Re vo lu ção de 1917, no fun do,
tan to os ho mens do ter ror quan to os

mar xis tas ti nham co mo ins pi ra ção a
igual da de e a fra ter ni da de, que são
ex pres sões do amor ao pró xi mo.

A pan de mia nos mos tra tam bém a
fu ti li da de da acu mu la ção de su pér- 
flu os, a pre ca ri e da de do in di vi du a lis- 
mo, o ris co de de sa fi ar mos a na tu re za,
e tu do is so de ve nos fa zer dar mais im-
por tân cia ao que (o pa pa) Pau lo VI ex-
pri miu co mo “ser mais, em vez de ter
mais”.

A po e sia tem em seus fun da men tos
a nar ra ti va dos gran des de sa fi os, co- 
mo foi o ca so da Ilía da ou da Enei da.
Dan te foi bus car Vir gí lio pa ra fa zer a
tra ves sia do In fer no pa ra o Pa raí so, na
Di vi na Co mé dia. En tão um te ma poé- 
ti co é o trá gi co, o im pac to do ine vi tá- 
vel. Mas, ao mes mo tem po, a pan de- 
mia nos faz ter uma vi da mais in tros- 
pec ti va, mais vol ta da pa ra as re la ções
pes so ais, e po de ser as sim uma gran-
de fon te de li ris mo.

Eu pas sei uma par te im por tan te da
mi nha vi da, de di ca da à po lí ti ca, in te- 
ra gin do com ou tras pes so as, em en- 
con tros pes so ais ou reu niões de gru- 
pos, fos se no Par la men to, fos se no
Exe cu ti vo. Mes mo de pois que dei xei a
po lí ti ca, mi nha ro ti na sem pre foi pas- 
sar par te do dia em meu es cri tó rio, re- 
ce ben do pes so as — e tra tan do de
uma gran de va ri e da de de as sun tos.

“O homem tem que ser mais humilde”

SARNEY_EIXO-550×298

O de que o ho mem tem que ser
mais hu mil de di an te do des co nhe ci- 
do e mais so li dá rio.

Re al men te, creio que sou dos úl ti- 
mos so bre vi ven tes dos que vi ram a ci- 
da de nas cer. Fui um dos pri mei ros
par la men ta res a mu dar-me pa ra Bra- 
sí lia, e des de en tão, fo ra os anos em
que go ver nei o Ma ra nhão, aqui vi vo.
Fo ra o pri mei ro mo men to, em que
saí mos das nu vens ver me lhas da po- 
ei ra das obras pa ra o ver de das su per- 
qua dras, o que vi foi a ci da de se trans- 
for mar nu ma das gran des ci da des
bra si lei ras. Aque la coi sa que exis tia de
as pes so as a clas si fi ca rem de im pos sí- 
vel de vi ver e aqui vi rem pa ra pas sar
dois ou três di as na se ma na, vol tan do
pa ra os gran des cen tros, de sa pa re ceu,
e ho je há aqui to do ou mais con for to
que em qual quer das ca pi tais do
mun do.

A per da de ca da vi da é uma tra gé- 
dia, não só pa ra a sua fa mí lia co mo
pa ra o país. In fe liz men te, to dos já

pas sa mos, a es ta al tu ra, por vi ver a
pan de mia co mo uma tra gé dia fa mi li- 
ar, pe la per da de um pa ren te ou ami- 
go mui to pró xi mo. Pen sar na imen si- 
dão do nú me ro de ví ti mas é uma dor
que re vol ta e su fo ca.

Vo cê sa be que te nho co mi go mes- 
mo o com pro mis so de não dar pal pi te
no go ver no dos meus su ces so res. O
que pos so di zer é que to dos os go ver- 
nos da Ter ra de vem se gui ar, nes te
mo men to, pe la ci ên cia, pe los seus re- 
pre sen tan tes, que são os mé di cos e
pes qui sa do res, os que têm o do mí nio
de co mo se pro ces sa a ex pan são des te
or ga nis mo que não che ga a ser vi vo,
mas é a mor te pa ra tan tos.

No pro ces so da In con fi dên cia, che- 
ga um Al fe res pa ra acu sar Ti ra den tes e
mos trar que ele es ta va nu ma cons pi- 
ra ção, e lhe diz: “Eu aqui es tou pa ra
tra ba lhar pa ra ti.”; e Ti ra den tes res- 
pon de: “Eu es tou aqui pa ra tra ba lhar
pa ra to dos.” Creio que quem quer co- 
me çar na po lí ti ca de ve pen sar nis so,
pen sar que a po lí ti ca só faz sen ti do
pa ra quem quer tra ba lhar por uma so- 

ci e da de mais jus ta e hu ma na.

Eu sou da ve lha guar da, em que se
man tém a li tur gia de que con ver sa
en tre ex-pre si den tes não se re ve la se
não for acor da do an tes.

Creio que o Bra sil tem dois de sa fi os
que pre ci sam ser en ca ra dos por va lo- 
res aci ma das po lê mi cas po lí ti cas: o
pri mei ro é, sem dú vi da, es te de nos
re cu pe rar mos da per da de tan tos bra-
si lei ros e dos gra ves efei tos de de sor- 
ga ni za ção da so ci e da de e da eco no- 
mia que a pan de mia cau sou e con ti-
nua cau san do. En tão te mos que ba ter
em du as te clas: aju da à so bre vi vên cia,
su pe ra ção da fo me e do de ses pe ro; e
em pre go, em pre go e em pre go. De pois
pre ci sa mos fa zer uma gran de re for ma
po lí ti ca, com dois fo cos con ver gen tes:
o sis te ma de go ver no — te mos que
avan çar pa ra o par la men ta ris mo —, e
o sis te ma elei to ral — te mos que aca-
bar com es sa mul ti dão de par ti dos,
aca bar com o vo to pro por ci o nal uni- 
no mi nal, im plan tar o vo to dis tri tal
mis to, im plan tar a de mo cra cia par ti- 
dá ria.

Or dem dos de poi men tos

CPI DA CO VID-19

Con vo ca ção de
go ver na do res
es va zia dis cur so de
go ver nis tas

Se na do res da ala in de pen den te e da opo si ção cha ma- 
ram pa ra si a res pon sa bi li da de de con vo car go ver na do- 
res e pre fei tos pa ra a Co mis são Par la men tar de Inqué ri- 
to da Co vid. Com is so, o go ver no per de a nar ra ti va de
que o co le gi a do tem a in ten ção de per se guir o pre si den- 
te Jair Bol so na ro. O pre si den te da CPI, Omar Aziz (PSD-
AM), afir mou que, os se na do res vo ta rão, ho je (26) o con- 
vi te a no ve go ver na do res e 12 pre fei tos. Com is so, go ver- 
nis tas per dem um ar gu men to im por tan te na nar ra ti va
de pro te ção ao go ver no fe de ral.

Um dos prin ci pais de fen so res do go ver no da CPI, o lí- 
der do DEM no Se na do, se na dor Mar cos Ro gé rio (RO),
por exem plo, se quei xou que a de ci são de cha mar os go- 
ver na do res e pre fei tos te ria acon te ci do em uma “reu- 
nião se cre ta” da opo si ção com a cú pu la da CPI, que ele
cha mou de “ga bi ne te pa ra le lo”. O se na dor Ot to Alen car
(PSD-BA), po rém, res pon deu que os go ver nis tas não
par ti ci pam dos en con tros por ini ci a ti va pró pria. Ele
tam bém des ta cou que se rão cha ma dos ape nas che fes
de Exe cu ti vo es ta du ais e mu ni ci pais ci ta dos em in ves ti- 
ga ções da Po lí cia Fe de ral.

En tre os es ta dos ci ta dos es tão Ama zo nas, Rio de Ja- 
nei ro, San ta Ca ta ri na e Rondô nia. Além dis so, há uma
lis ta de re que ri men tos go ver nis tas ain da não apre ci a- 
dos que tam bém tra zem uma sé rie de go ver na do res, vi- 
ces e se cre tá ri os. Os do cu men tos da tam de 28 de abril e
reú nem Wil son Li ma, do Ama zo nas; Rui Cos ta, da Bahia;
Hél der Bar ba lho, do Pa rá; João Do ria, de São Pau lo; Wel- 
ling ton Di as, do Pi auí (na con di ção de re pre sen tan te do
Fó rum dos Go ver na do res); e o vi ce-go ver na dor do Ama- 
zo nas, Car los Al mei da Fi lho. Po rém, nem to dos os ci ta- 
dos são in ves ti ga dos pe la Po lí cia Fe de ral.

“On de te ve ação da PF, cha ma. O re gi men to in ter no
do Se na do não per mi te con vo car. Se vo cê con vi da e não
vem, aí con vo ca”, ex pli cou o se na dor Ot to Alen car. “DF
foi PCDF, en tão não de ve co lo car. É só ler o ato do pre si- 
den te (do Se na do) Ro dri go Pa che co (DEM-MG), quan- 
do fez a con vo ca ção pa ra a CPI. Se re fe riu ao Ama zo nas
e des vio de re cur sos fe de rais vo lun tá ri os pa ra es ta dos e
mu ni cí pi os. Va mos cha mar os ca sos mais em ble má ti- 
cos. O go ver no do es ta do do Rio de Ja nei ro, o go ver na- 
dor (Wil son Wit zel) foi cas sa do, e o que es tá no car go
(Cláu dio Cas tro) es tá de nun ci a do, dois se cre tá ri os de
es ta do fo ram pe gos aber ta men te rou ban do, e fa lam em
Ma naus”, des ta cou.

Se gun do o so ci al de mo cra ta, a con vo ca ção dos go- 
ver na do res já es ta va “na ca be ça” do gru po. “Te mos qua- 
tro se ma nas. Va mos en trar em ou tra fa se”, ga ran tiu.
Mar cos Ro gé rio, por sua vez, de mons trou ce ti cis mo. “O
pre si den te, em uma pro vo ca ção que fiz, anun ci ou que
vai cha mar os no ve go ver na do res, mas não es tá pau ta do
ain da. Tal vez ele pau te ain da ho je. To ma ra. Es sa é a co- 
bran ça que fa ço des de o co me ço, fa zer com que a in ves- 
ti ga ção che gue aos es ta dos, on de fo ram des ti na dos bi- 
lhões e há su per fa tu ra men to, des vio, con tra to fic tí cio,
cor rup ção”, dis se.

Ele tam bém ga ran tiu que não te rá “blin da gem pa ra
go ver na do res”. “Es sa tra ta ti va ocor reu em um en con tro
se cre to, ga bi ne te pa ra le lo da CPI, do gru po de con tin- 
gên cia à co vid-19. Foi nes sa reu nião se cre ta que de fi ni- 
ram que iri am con vo car os go ver na do res. Eu apro vo to- 
das as con vo ca ções, es pe ci al men te on de acon te ce ram
ope ra ções da Po lí cia Fe de ral ou sus pei tas for tes de cor- 
rup ção”, quei xou-se. “Há pe di do de pri são, afas ta men to
de go ver na dor. É im pos sí vel que uma CPI que in ves ti ga
ações e omis sões não quei ra in ves ti gar sus pei tos de cor- 
rup ção. Cor rup ção ma ta. Se go ver na do res er ra ram, que
se jam pu ni dos. E se o go ver no fe de ral er rou, tam bém”,
com ple tou.

Ques ti o na do so bre a con vo ca ção de go ver na do res es- 
va zi ar a nar ra ti va de go ver nis tas, o se na dor Jor gi nho
Mel lo (PL-SC) mi ni mi zou. Lem brou que is so já era pre- 
vis to no re que ri men to fi nal da CPI da Co vid. “A pri mei ra
CPI foi cri a da pa ra in ves ti gar o go ver no fe de ral. A se gun- 
da, in clui es ta dos e mu ni cí pi os. On de acon te ceu des vio
de di nhei ro? Foi em es ta dos e mu ni cí pi os. As pes so as es- 
tão pre o cu pa das. On de foi pa rar o di nhei ro do com ba te
à pan de mia? Te ve gen te que pa gou fo lha de pa ga men to
atra sa do, pre ca tó rio. E dei xa ram de aten der ne ces si da- 
des da pan de mia”, cri ti cou.

O vi ce-pre si den te da CPI Ran dol fe Ro dri gues (Re- 
de/AP) tam bém co men tou a de ci são de Aziz. “De fi ni- 
mos um cri té rio: on de ocor reu ope ra ção da Po lí cia Fe- 
de ral. Nós va mos apre ci ar os re que ri men tos que exis- 
tem nes se sen ti do, por que tem a ver com o fa to de ter mi- 
na do, fa to co ne xo a es sa Co mis são Par la men tar de
Inqué ri to”. As in ves ti ga ções le va das em con si de ra ção
con sis tem com aque las que apu ram sus pei tas de cor- 
rup ção com uso de re cur sos des ti na dos ao com ba te da
co vid-19.

A or dem de de poi men tos de ve pri o ri zar o Ama zo nas,
es ta do com des ta que na CPI pe la apu ra ção da cri se de
oxi gê nio. O Rio de Ja nei ro é ou tro al vo im por tan te. “A
[ges tão] do Rio de Ja nei ro tem mais de uma ra zão pa ra
vir aqui, tan to o atu al go ver na dor quan to o ex-go ver na- 
dor. In clu si ve, os acon te ci men tos de do min go”, dis se
Ran dol fe. Ele fa zia men ção à ma ni fes ta ção em fa vor de
Bol so na ro, quan do o pre si den te deu vol tas em mo to e,
sem más ca ra, su biu a em um trio elé tri co, ao la do do ex-
mi nis tro Edu ar do Pa zu el lo, pa ra cum pri men tar os apoi- 
a do res.

São Luís, quarta-feira, 26 de maio de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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São Luís, São José de Ribamar, Raposa e Paço do Lumiar, adotam medidas restritivas
para conter a proliferação do novo coronavírus e da cepa indiana confirmada pela SES

SAMARTONY MAR TINS

 Ca la mi da de pú bli ca

Pa ço do Lu mi ar re for ça pla -
no va ci nal

COVID-19

Ilha reforça  combate
à cepa indiana

O
es ta do do Ma ra nhão já re ce- 
beu 1.869.384 do ses de va ci- 
nas con tra a Co vid-19, des te
to tal 1.668.230 do ses já fo- 

ram apli ca das, o que cor res pon de a
89,24% co ber tu ra de do ses apli ca das. 
Se gun do o Bo le tim Epi de mi o ló gi co
do dia 24 de maio, o es ta do con ta va
com 284.675 ca sos con fir ma dos e
7.919 óbi tos, sen do que des tes, a ca pi- 
tal São Luís con ta com 39.827 ca sos
con fir ma dos e 2.054 óbi tos; São Jo sé
de Ri ba mar com 2.049 ca sos con fir- 
ma dos e 262 óbi tos; Ra po sa com 1.219
ca sos con fir ma dos e 27 óbi tos; e Pa ço
do Lu mi ar com 813 ca sos con fir ma- 
dos e 153 óbi tos.

Pa ra re for çar a imu ni za ção da po- 
pu la ção dos qua tro mu ni cí pi os da
Ilha de São Luís, o Go ver no do Ma ra- 
nhão re pas sou do ses de va ci nas da
As tra Ze ne ca, en ca mi nha das na se- 
gun da-fei ra, 24, pe lo Mi nis té rio da
Saú de ao es ta do, da se guin te ma nei ra:
das 300 mil do ses re ce bi das, 210 mil
do ses ao mu ni cí pio de São Luís; 36
mil a São Jo sé de Ri ba mar; 30,5 mil a
Pa ço do Lu mi ar e 6 mil pa ra a ci da de
de Ra po sa. As 17,5 mil do ses res tan- 
tes, se gun do a Se cre ta ria de Es ta do da
Saú de (SES), fo ram se pa ra das co mo
“re ser va téc ni ca”. “A SES tam bém da rá
apoio aos mu ni cí pi os com va ci na ção
em pon tos es tra té gi cos”, diz a pas ta. 

 O lo te ex tra de va ci nas foi des ti na- 
do à Gran de Ilha pa ra ga ran tir a am- 
pli a ção da imu ni za ção co mo for ma
de com ba ter a dis se mi na ção de no vas
ce pas da Co vid-19, so bre tu do a in di a- 

na, já iden ti fi ca da em três pa ci en tes
que fo ram aten di dos na ca pi tal – um
de les se gue in ter na do, em es ta do gra- 
ve.

Por con ta do pe ri go de apa re ci- 
men tos de no vas ce pas, co mo a in di a- 
na, a Pre fei tu ra de São Luís irá im- 
plan tar bar rei ras de tes ta gem em
mas sa em por tos, ae ro por tos, fer ro vi- 
as e ro do vi as. O anún cio foi fei to pe lo
Mi nis tro da Saú de, Mar ce lo Quei ro ga,
du ran te a sua pas sa gem pe la ilha no
úl ti mo fi nal de se ma na, on de o mes- 
mo afir mou que tam bém fa rá tes ta- 
gem em cen tros de sín dro mes gri pais 
e nas uni da des bá si cas de saú de. “A
tes ta gem vai acon te cer nos pon tos de
saí da da ci da de: por tos, ae ro por tos,
fer ro vi as, ro do vi as. Mas, tam bém, nos
nos sos cen tros de sín dro mes gri pais e
nas nos sas uni da des bá si cas de saú de.
Por is so es ta mos anun ci an do uma
tes ta gem em mas sa”, dis se. O mi nis- 
tro da Saú de, Mar ce lo Quei ro ga, ain da
dis se que o au men to se rá de 5% em
re la ção ao mon tan te já pre vis to. Es sas
do ses se rão dis tri buí das às ci da des de
São Luís, Pa ço do Lu mi ar, Ra po sa e
São Jo sé de Ri ba mar. “Te re mos 5% a
mais de va ci nas, is so so ma apro xi ma- 
da men te 300 mil do ses nes se pri mei- 
ro mo men to. Além dis so, o Mi nis té rio
da Saú de vai en tre gar aos se cre tá ri os
600 mil uni da des do tes te rá pi do pa ra
que con si ga mos di ag nos ti car es ses
ca sos e, even tu al men te, iden ti fi car
es sa va ri an te in di a na”, afir mou.

O pre fei to Eu des Bar ros do mu ni cí- 
pio de Ra po sa emi tiu dois no vos de- 

cre tos, na se gun da-fei ra (24), tra tan- 
do so bre a sus pen são de au to ri za ção
pa ra re a li za ção de reu niões e even tos
em ge ral no pe río do de 24 de maio a
06 ju nho. E tam bém a de cla ra ção ofi- 
ci al de Es ta do de Ca la mi da de Pú bli ca,
em ra zão da pan de mia cau sa da pe la
Co vid-19. Se gun do o De cre to, fi ca
sus pen sa a re a li za ção de even tos e
reu niões em ge ral, tais co mo fes tas,
shows, jan ta res fes ti vos, con fra ter ni-
za ções, even tos ci en tí fi cos e afins, até
o dia 06 ju nho. 

A par tir do dia 30 de maio, fi ca rão
sus pen sas as au las pre sen ci ais nos es- 
ta be le ci men tos de en si no pri va dos
em ati vi da de no mu ni cí pio de Ra po- 
sa, sen do an te ci pa das as fé ri as es co la- 
res de tais es ta be le ci men tos pa ra o
mês de ju nho.

Em re la ção às em bar ca ções e ou- 
tros mei os de trans por te, uti li za dos
pa ra o tu ris mo lo cal, de ve ser re du zi-
da sua ca pa ci da de de pas sa gei ros em
50%, sen do obri ga tó rio o uso de más- 
ca ras pe la tri pu la ção e pe los pas sa gei- 
ros, de ven do ser dis po ni bi li za do em
lo cal de fá cil aces so ál co ol em gel aos
usuá ri os. Em ca so de des cum pri men- 
to, o pro pri e tá rio da em bar ca ção po- 
de rá ser mul ta do no va lor de R$
500,00 (qui nhen tos) re ais até o va lor
má xi mo de R$ 2.000,00 (dois mil) re- 
ais, por ca da in fra ção ano ta da. A Vi gi- 
lân cia Sa ni tá ria, a Guar da Mu ni ci pal e
a Po li cia Mi li tar es tão au to ri za das e
en car re ga das da fis ca li za ção, po den- 
do fa zer uso do Po der de Po lí cia pa ra
apre en der bens, e, se ne ces sá rio, fe- 
char os es ta be le ci men tos co mer ci ais
que des cum pri rem as obri ga ções im- 
pos tas.

São José de Ri ba mar com re gras mais rí gi das

DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS QUE CONSTAM NO DECRETO ACARRETARÁ EM MULTA  ENTRE R$ 500,00 A R$ 2.000,00

A pre fei tu ra de São Jo sé de Ri ba mar
apre sen tou, nes ta se gun da-fei ra (24),
por meio de de cre to, no vas me di das
pa ra com ba ter a Co vid-19 no mu ni cí- 
pio. O de cre to com pre en de o pe río do
de 24 a 31 de maio. As me di das sa ni tá- 
ri as mais rí gi das são de vi do ao au- 
men to dos in di ca do res cres cen tes em
to do o país e com os ca sos da no va va- 
ri an te no es ta do, que tem mai or po- 
ten ci al de trans mis são da do en ça.

En tre as me di das, ba res, res tau ran- 
tes, lan cho ne tes, pra ças de ali men ta- 
ção e si mi la res não po de rão ul tra pas- 
sar lo ta ção de 50%. Se for lo ca li za do
nas prai as, a ca pa ci da de de ve li mi tar-
se a 10 me sas, sen do 4 pes so as por
me sa. Além dis so, vol tam a fi car sus- 
pen sos os even tos es por ti vos, ar tís ti- 
cos, cul tu rais, po lí ti cos, co mer ci ais e
ou tros even tos que pos sam pro vo car
aglo me ra ção de pes so as. O fun ci o na- 
men to de su per mer ca dos, mer ca dos,
qui tan das e con gê ne res de ve rão ter
lo ta ção de 50% de sua ca pa ci da de, as- 
sim co mo as igre jas, sa lões e aca de mi- 

as de gi nás ti ca. Já pa ra evi tar as aglo- 
me ra ções no trans por te co le ti vo, os
ser vi ços da cons tru ção ci vil só po de- 
rão ini ci ar o fun ci o na men to a par tir
das 7h e de ve ser en cer ra do às 16h. 
Nos ór gãos pú bli cos, ges tan tes, ido- 
sos (a par tir de 60 anos) e ser vi do res
com co mor bi da des, que ain da não to- 
ma ram a va ci na de vem fi car afas ta dos
du ran te o pe río do do de cre to.

O de cre to tam bém proí be o aces so
de pes so as aos pré di os pú bli cos que
não se jam ser vi do res mu ni ci pais.
Nes ses lo cais, de ve-se usar sis te mas
de re ve za men to e di vi são de es ca la de
tra ba lho, a ser de fi ni do por ca da se- 
cre ta ria. O des cum pri men to das me- 
di das que cons tam no de cre to acar re- 
ta rá em mul ta no va lor que va ria de R$
500,00 a R$ 2.000,00 por ca da in fra ção
re a li za da. Em ca so de rein ci dên cia, o
es ta be le ci men to po de ter a li cen ça
sus pen sa ou cas sa da. Pa ra ga ran tir a
apli ca ção do de cre to, as fis ca li za ções
se rão re a li za das pe la Vi gi lân cia Sa ni- 
tá ria, Guar da Mu ni ci pal e Po lí cia Mi li- 

tar, que es tão au to ri za dos a fa zer o
uso do po der de po lí cia pa ra apre en- 
der bens e fe char es ta be le ci men tos.

Pa ço do Lu mi ar re ce beu nes ta ter- 
ça-fei ra(25), 30.500 do ses de va ci nas
da As tra ze ne ca con tra a Co vid-19 pa-
ra re for çar o pla no va ci nal do mu ni cí-
pio e aten der pes so as com 45 anos de
ida de ou mais, tra ba lha do res da lim-
pe za pú bli ca, ma ne jo de re sí du os só- 
li dos e pes so as com co mor bi da des. A
pre fei ta de Pa ço do Lu mi ar, Pau la Aze- 
ve do fa lou so bre as va ci nas e a obra da
Ma ter ni da de: “Nós te mos avan ça do
bas tan te com o nos so cro no gra ma de
va ci na ção, já es ta mos imu ni zan do
pro fis si o nais da edu ca ção de 18 anos
ou mais e ago ra a po pu la ção a par tir
de 45 anos de ida de se rá aten di da,
jun ta men te com nos sos pro fis si o nais
de lim pe za e pes so as com co mor bi da-
des, es ta é uma gran de vi tó ria pa ra Pa- 
ço do Lu mi ar”, dis se ela.
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En cren ca ju rí di ca (1)

En cren ca ju rí di ca (2)

O vi ce-go ver na dor 

“Nin guém quer en tre gar o os so pa ra a
gen te”

Vi ce e su plen te

Va ri an te par ti dá ria

Nó ce go da pan de mia
Não é se gre do pa ra his to ri a do res e es pe ci a lis tas em po lí ti cas

que ca tás tro fes na tu rais, con fli tos mi li ta res, cri ses econô mi cas e
sa ni tá ri as de gran des pro por ções são con si de ra dos fenô me nos
ca pa zes de al te rar pro fun da men te ca rac te rís ti cas de go ver nos,
ins ti tui ções e in flu en ci ar o com por ta men to dos elei to res na ho ra
de es co lher man da tá ri os em qual quer ní vel de go ver no. Tal vez
por is so, os po lí ti cos bra si lei ros não con se gui ram apren der tais
en si na men tos nas elei ções mu ni ci pais de 2020. Em ple na pan de- 
mia da co vid-19, as cam pa nhas pou co mu da ram, com su as aglo- 
me ra ções em bus ca do vo to, pro vo can do a se gun da on da da pan- 
de mia, com mi lha res de ca sos e mor tes. O mai or exem plo des se
com por ta men to co le ti vo em meio à pan de mia foi da do nos Es ta- 
dos Uni dos. O en tão pre si den te con ser va dor Do nald Trump sur- 
fa va na on da da pros pe ri da de econô mi ca an tes da pan de mia e
acha va que, em tais cir cuns tân ci as, nem a mor tan da de de pes so- 
as in fec ta das pe la co vid-19 o ti ra ria da Ca sa Bran ca. Pen sou er ra- 
do e aca bou der ro ta do na re e lei ção pe lo de mo cra ta Joe Bi den.
Ou tro er ro gri tan te é pen sar ho je que nas elei ções de 2022, nin- 
guém lem bra rá mais de mais de meio mi lhão de vi das per di das no
Bra sil até lá. Po de ser uma ava li a ção que le va rá mui tos po lí ti cos a
cho ra rem. Quem não se lem bra de o pre si den te Jair Bol so na ro di- 
zer em 19 de de zem bro de 2020 em en tre vis ta gra va da, ao seu fi lho
de pu ta do Edu ar do Bol so na ro (PSL-SP) que a pan de mia re al men- 
te es ta va che gan do ao fim? “Te mos uma pe que na as cen são ago ra,
que cha mo de pe que no re pi que, mas a pres sa da va ci na não se
jus ti fi ca”. Já os ci en tis tas di zem o con trá rio. Os efei tos de gran des
even tos são per cep tí veis nos pró xi mos anos. Exem plo do pro fes- 
sor emé ri to de Re la ções In ter na ci o nais de Har vard, Jo seph Nye Jr.
Ele ex pli ca tal efei to, em pu bli ca ção re cen te so bre a atu al cri se sa- 
ni tá ria. “A pan de mia de gri pe de 1918-1919 – ci tou Nye – ma tou
mais pes so as do que a 1ª Guer ra Mun di al, mas as prin ci pais mu- 
dan ças glo bais fo ram con sequên cia da guer ra, não da do en ça”.
Não res ta dú vi da, por tan to que, o mais pro vá vel é que a pan de mia
do no vo co ro na ví rus sim ples men te ace le re ten dên ci as já exis ten- 
tes na di re ção do po pu lis mo na ci o na lis ta, do au to ri ta ris mo e das
re la ções ten sas. Is so mos tra que a res pos ta ime di a ta à pan de mia
po de con ver ter-se em fa tor po lí ti co subs tan ci al de di vi são ou uni- 
da de de go ver nos e so ci e da des, são ar gu men tos ci en tí fi cos.

A pan de mia por tan to se tor nou um tes te de qua li da de de go- 
ver nan ça dos paí ses. Por is to as elei ções de 2022 se rão termô me- 
tros pa ra as res pos tas efe ti vas e a adap ta ção cer ta ou er ra da ao no- 
vo ce ná rio que sai rá das ur nas. O ne ga ci o nis mo de Do nald  Trump
fez der re ter seu fa vo ri tis mo – sín te se de uma li ção mal apren di da
da re la ção do Es ta do com seus ci da dãos na pan de mia, que até ho- 
je en ga na mui tos po lí ti cos. Lo go, tu do é im pre vi sí vel.

De pois de mul tar o go ver no Bol so na ro por des res pei tar re gras
sa ni tá ri as no Ma ra nhão, a Pro cu ra do ria Ge ral do Es ta do tam bém
vai aci o nar o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral com ação pe nal ba se a da
no ar ti go 268 do Có di go Pe nal.

O pre si den te pro mo veu aglo me ra ções sem más ca ra em sua
pas sa gem pe lo Ma ra nhão na se ma na pas sa da. A ação ao STF ci ta
ain da a lei fe de ral 6,437/77, que tam bém ver sa so bre in fra ção sa- 
ni tá ria. Pre vê mul ta de R$ 2 mil até R$ 1,5 mi lhão.

 

Car los Bran dão (PSDB) con si de rou in jus tas as crí ti cas do pre- 
si den te Bol so na ro a Flá vio Di no. “Te mos um go ver na dor que não
me de es for ços pa ra le var jus ti ça so ci al a to dos. Es te é o seu le ga do
e ‘pe so’ po lí ti co”, tui tou.

 

Do pre si den te Jair Bol so na ro so bre a di fi cul da de de se fi li ar a
um par ti do que o acei te, sem per der o con tro le. “Só que rem en tre- 
gar o cas co do boi. Nem um os si nho com tu ta no que rem en tre gar
pa ra a gen te”, re cla mou Bol so na ro.

 
Ao su ge rir, em sua re de so ci al, ao go ver no do Es ta do só

per mi tir a atra ca ção no Ita qui do na vio in di a no fun de- 
a do em al to mar após tes ta gem dos tri pu lan tes, Ro se a- 

na Sarney deu uma de de sin for ma da so breo os fa tos re- 
la ti vos ao bar co.

 
Além de to da tri pu la ção ter si do tes ta da em mais de

uma vez e os in fec ta dos, iso la dos, as 102 pes so as que a
aten de ram no na vio e o in ter na do na UDI, tam bém fo- 

ram tes ta dos e es tão so bre ri go ro so mo ni to ra men to
das au to ri da des fe de rais e es ta du ais e mu ni ci pais.

 
Ao de fen der, na Mi ran te AM, a uni da de do gru po di nis- 

ta apoi an do a can di da tu ra de We ver ton Ro cha (PDT)
na dis pu ta do go ver no, Eli zi a ne Ga ma dei xou ain da

mais as sa nha da a ba se do go ver na dor, ho je di vi di da
en tre Ro cha e Car los Bran dão.

As sim co mo o ex-pre si den te Lu la po de ter di fi cul da de de
apon tar um em pre sá rio de cen tro co mo vi ce de sua cha pa, Flá vio
Di no po de ter em ba ra ço na in di ca ção do su plen te de se na dor em
2022. São tan tos no mes de olha na va ga, que só em vê a lis ta dar
dor de ca be ça.

Na re a li da de, tan to Lu la quan to Di no já es tão de ci di dos a con- 
cor rer em ali an ça. O pro ble ma é que Di no po de não es tar no PC- 
doB em 2022, se hou ver fu são, in cor po ra ção ou fe de ra ção de par- 
ti dos, co mo de fen de o de pu ta do Már cio Jerry.

São Luís, quarta-feira, 26 de maio de 2021
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Porto, pandemia e controle social

A Or ga ni za ção Mun di al da Saú de – OMS
de sig nou, em 10 de maio de 2021, co mo Va ri- 
an te de Pre o cu pa ção (VOC) uma no va ce pa
do SARS-CoV-2 na li nha gem B.1.617. O pri- 
mei ro re gis tro no Bra sil, ocor reu em São
Luis, ca pi tal do Ma ra nhão no vi ge si mo dia
de maio, em um na vio chi nês an co ra do no
Com ple xo Por tuá rio do Ita qui na Baia de São
Mar cos. Seis tri pu lan tes tes ta ram po si ti vo
pa ra a CO VID-19 – den tre eles um ci da dão
da Ín dia – e o ma te ri al en ca mi nha do pa ra o
Ins ti tu to Evan dro Cha gas, no Pa rá, con fir- 
mou a no va va ri an te. Es se re gis tro traz à to na
uma pre o cu pa ção que não sur giu com a
pan de mia em que vi ve mos há mais de um
ano, mas, re mon ta à Ida de Mé dia, em meio a
epi de mia da pes te bubô ni ca, ou pes te ne gra,
que di zi mou mi lhões de pes so as na Eu ro pa e
cu jos pri mei ros ca sos sur gi ram em Ve ne za,
prin ci pal por to de en tra da pa ra o co mér cio
do Ori en te, no Mar Me di ter râ neo, dan do
ori gem à pre o cu pa ção com a vi gi lân cia dos
por tos e com pro van do que a di nâ mi ca
econô mi ca por tuá ria tam bém es tá mar ca da
na His tó ria pe la pre o cu pa ção com a saú de,
em con sequên cia das do en ças tra zi das nos
po rões dos na vi os e nos cor pos de seus tri- 
pu lan tes e pas sa gei ros.

 Se gun do ain da re la ta Ge or ge Ro sen, no
li vro “Uma His tó ria da Saú de Pú bli ca”, o
mes mo acon te ceu com a va ri o la, ti fo e có le- 
ra, que tam bém mi gra ram atra vés do co mér- 
cio in ter na ci o nal.

São Luís, ter ri tó rio in su lar do meio-nor te
bra si lei ro, des ta cou-se des te o ini cio de sua
his tó ria pe los trans por tes ma rí ti mos, pos- 
suin do um dos prin ci pais an co ra dou ros de
uma pro vín cia agro-ex por ta do ra be ne fi ci a- 
da quan do da aber tu ra dos por tos às “na ções
ami gas”, em 1808. Lo go no ano se guin te, a
pre o cu pa ção com a saú de dos por tos é ins ti- 
tu ci o na li za da, com Prín ci pe D.João es ta be- 
le cen do nas pro vín ci as a fun ções de Pro ve- 
dor da Saú de, car go que, exer ci do an te ri or- 
men te por um ve re a dor, pas sa a ser pri va ti vo
de mé di do di plo ma do, con for me des ta cou o
his to ri a dor Ma rio Mei re les: “Nas ca pi tais re- 
gi o nais que fos sem por tos de mar, te ria a co- 
ad ju va ção de um guar da- mor da Saú de, que
te ria, às su as or dens, uma Po lí ti ca de Saú de
do Por to, de mo do a que hou ves se uma per- 
ma nen te vi gi lân cia nos na vi os che ga dos, e
pa ra evi tar que de sem bar cas sem pes so as
com mo lés ti as in fec to-con ta gi o sas ou mer- 
ca do ri as já ina pro vei tá veis pa ra o con su- 
mo”. Em 1849, no Bra sil, quan do a fe bre
ama re la era a gran de epi de mia, que pre o cu- 
pa va e cir cu la va pe los por tos, em São Luís
um do cu men to es ta be le cia me di das pre- 
ven ti vas pa ra evi tar a en tra da e a pro pa ga- 
ção da do en ça. As fun ções da Jun ta Cen tral
de Hi gi e ne Pú bli ca, cri a da em 1850, fo ram
am pli a das com a in cor po ra ção da Ins pe ção

de Saú de dos Por tos, re gu la men ta da des de
1843, e o pa re cer, “Me di das sa ni tá ri as adop-
ta das na pro vin cia do Ma ra nhão pa ra evi tar
a epi de mia da fe bre ama re la” , do mé di co
ma ra nhen se Jo sé da Sil va Maia, já obe de cia
o De cre to Im pe ri al nº 268 de 29 de Ja nei ro de
1843, que re gu la men ta va as ins pe ções de
Saú de dos Por tos. 

Co men tan do o bre ve his tó ri co so bre a re-
gu la men ta ção da saú de nos por tos, au to res
co mo Mas so ko Lyda afir mam que es sas pri-
mei ras me di das de saú de pú bli ca ti ve ram
fo co mai or nas ques tões co mer ci ais do que
em pre o cu pa ções com a pre ser va ção do
bem-es tar da po pu la ção re si den te. Po de-
mos afir mar o mes mo no re gis tro da no va
va ri an te no Ma ra nhão? Te ri am as ex por ta-
ções na ci o nais, ho je es tra té gi cas pa ra a eco- 
no mia do Bra sil e mo tor de de sen vol vi men-
to em São Luis, su bor di na do até mes mo a
de fe sa da vi da da so ci e da de lo cal em no me
de efi ci ên cia das tro cas co mer ci ais? No atu al
mo men to his tó ri co, o flu xo in ten so de na vi- 
os oriun dos de to do o mun do exi ge ações
que ex tra po lem em mui to os atu ais dis po si- 
ti vos de con tro le, sen do ne ces sá rio uma res-
pos ta à so ci e da de ci vil qua nH to à fis ca li za-
ção do Ita qui, pri o ri zan do o bem es tar e a
saú de da po pu la ção. Con tra uma cer ta re tó- 
ri ca do dis cur so po lí ti co no Bra sil e no Ma ra- 
nhão, can to de se rei as tão apra zi vel quan to
pe ri go so, não te rá che ga do o mo men to de
dis cu tir mos ins tân ci as de con tro le so ci al
que atu em so bre o com ple xo por tuá rio?

Nero e Odorico Paraguaçu: vida paralelas

Um era o lí der su pre mo do mais po de ro- 
so im pé rio da An ti gui da de. O ou tro, pre fei to
de uma mi nús cu la ci da de per di da nos rin- 
cões do país. Um to ca va fo go em Ro ma, en- 
quan to de di lha va uma pro sai ca li ra. O ou tro
só que ria inau gu rar o ce mi té rio da ci da de
que ad mi nis tra va. Na da le va va a crer que
aque les dois ho mens pu des sem ter al go em
co mum. Mas ti nham. E deu-se as sim: du- 
ran te o pro ces so de re en car na ção, por obra e
gra ça de um Se ra fim de sa ten to, am bos fo- 
ram pa rar no mes mo cor po. Um só cor po ha- 
bi ta do por du as al mas cé le bres, ca da uma à
pró pria ma nei ra.

Go do fre do Ja bi ra ca nas ceu num po vo a do
per di do do in te ri or de Li sarb, co los so ge o- 
po lí ti co do He mis fé rio Sul, e des de ce do
mos trou pen do res pa ra a li de ran ça e vo ca- 
ção pa ra as ar tes bé li cas. Com um pe ni co de
es ta nho na ca be ça, à Me ni no Ma lu qui nho,
nos so he rói pas sou a in fân cia brin can do de
sol da do e ima gi nan do as ba ta lhas que, num
fu tu ro bre ve, tra va ria. Em seus so nhos, li de- 
ra va exér ci tos e saía a com ba ter o te ne bro so
es pec tro do co mu nis mo. Nes ses mo men tos,
Ne ro se ma ni fes ta va com o des te mor que lhe
ca rac te ri za va a per so na li da de. Em ou tros
mo men tos, quan do o ter no Odo ri co im pu- 
nha seu tem pe ra men to afá vel, in te ra gia com
os ani mai zi nhos do pe que no sí tio em que
mo ra va, es pe ci al men te com as emas, com
quem man ti nha uma cu ri o sa ami za de.

O ra paz cres cia en tre a in fluên cia di a bó li- 
ca do Im pe ra dor e a be ne vo lên cia com pla- 
cen te do Pre fei to. Re a li zou o so nho de in- 
gres sar nas for ças ar ma das e, ao con trá rio do
que de va ne a va na in fân cia, nun ca te ve a sor- 
te de par ti ci par de uma mí se ra ba ta lha,
quan to mais uma guer ra. Na ca ser na, não
era pro pri a men te um es tra te gis ta, sen do co- 
nhe ci do no meio co mo Re cru ta Ze ro Ze ro.
Tam pou co se des ta ca va pe la co ra gem ou pe- 

du ran te sua bre ve e apa ga da car rei ra Ne ro
co man das se as ações do jo vem ofi ci al. Gra- 
ças a ati tu des te me rá ri as e pla nos mi ra bo- 
lan tes (co mo o de ex plo dir uma uni da de mi- 
li tar com seus co le gas de ar mas den tro) Go- 
do fre do con se guiu ser ex pul so do quar tel,
no li mi ar da de son ra.

To da via, Ja bi ra ca era do no de cer to ca ris- 
ma e, re le gan do um pou co a in fluên cia au to- 
ri tá ria do ro ma no, que lhe ha via cus ta do a
tão so nha da car rei ra mi li tar, per mi tiu que a
ra po si ce elei to rís ti ca do pre fei to ori en tas se-
lhe as ações. Daí pa ra o Olim po po lí ti co foi
um pu lo. Go do fre do foi tão exu be ran te no
ple ná rio quan to ha via si do na ca ser na. Não
se co nhe ce uma lei cri a da por sua ini ci a ti va,
mas sua ver ve afi a da se du zia mul ti dões.
Uma vez ou ou tra, Ne ro as su mia as ações:
cus pia al guns im pro pé ri os con tra mu lhe res,
gays, es quer dis tas e iden ti tá ri os, de fen dia a
tor tu ra co mo po lí ti ca de Es ta do e acre di ta va
que o es tu pro era a me lhor for ma de se re la- 
ci o nar com as opo nen tes no par la men to. No
en tan to, o es pí ri to odo ri quis ta re as su mia as
ré de as e con tem po ri za va, com um dis cur so
ba se a do no não-é-bem-as sim zis mo e no
fui-mal-in ter pre ta dis mo. Tran si tan do en tre
du as per so na li da des tão for tes, nos so ex-re- 
cru ta ia se man ten do no par la men to, lá na
Tur ma do Fun dão.

Odo ri co era útil pa ra cons truir uma car- 
rei ra po lí ti ca len ta, gra du al e obs cu ra, mas
Ne ro era mais se du tor e Ja bi ra ca an si a va,
mais que tu do, dei xar aflo rar o ir re freá vel es- 
pí ri to do Im pe ra dor. Go do fre do que ria as lu- 
zes da ri bal ta. Quan do se de se ja mui to al gu- 
ma coi sa, o Uni ver so cons pi ra a seu fa vor,
co mo já di ria um an ti go pro fe ta uz be que, e a
chan ce se apre sen tou. Li sarb vi via um pe río- 
do de gran de con vul são so ci al, po lí ti ca e
econô mi ca, um epi só dio co nhe ci do co mo A
Re vol ta dos Pa tos Ama re los. A so ci e da de ca- 
mi nha va pa ra o es fa ce la men to e ur gia re- 
com por a união na ci o nal, ele gen do um lí der
ca paz de con du zir o país à ne ces sá ria pa ci fi- 

co mo uma de le té ria ame a ça glo ba lis ta e Ja- 
bi ra ca, uma vez elei to, en vi ou uma tro pa de
va lo ro sos com ba ten tes, pa ra er ra di car o ver- 
me lhis mo ma oís ta. O Ge ne ral Ar nes to, que
não mo ra va no Brás, li de rou o exér ci to de
Bran ca le o ne até os pín ca ros da Ter ra Pla na e
ali, após uma re nhi da ba ta lha ide o ló gi ca,
der ro tou o dra gão ori en tal da mal da de. E foi
as sim que o glo ri o so Go do fre do Ja bi ra ca,
un gi do co mo al cai de-ge ral da Re pú bli ca Fe- 
de ra ti va de Li sarb, vi rou uma len da po lí ti ca.
Sua pri mei ra pro vi dên cia foi tro car o no me
do país, mu dan do-o pa ra Re pú bli ca Clo ro-
qui nis ta de Li sarb. Seu go ver no en trou pa ra
a his tó ria co mo o mais efe ti vo de to dos os
tem pos, pois nos so al cai de cum priu to das as
su as pro mes sas de cam pa nha: es ma gar, des-
truir, aca bar, tri tu rar, se pul tar, ra char, ar ran- 
car, quei mar, var rer e tra to rar qual quer ves- 
tí gio das an ti gas ci vi li za ções li sar bi a nas. O
tem po de ex tin guir o mi mi mi e a fres cu ra ha-
via che ga do. Ne nhum ob ser va dor ho nes to
po de ria di zer que Go do fre do não te nha si do
bem-su ce di do: pas sou pa ra a his tó ria co mo
o inau gu ra dor da de mo cra tu ra e aper fei ço a- 
dor da di vi são bi par ti te do or ça men to, que
ex pan dia-se a par tir de um gran de cen tro ir-
ra di a dor de tra to res, cho co la tes e che ques
vo a do res.

Mon ta do em seu ca va lo bran co, Go do fre- 
do Ja bi ra ca di zia aos seus qua tro re ben tos do
Apo ca lip se: “um dia, tu do is so se rá de vo- 
cês”. O po der fez tão bem ao lí der mes si â ni- 
co que ele, co mo por mi la gre, con se guiu
ope rar a con vi vên cia si mul tâ nea dos dois es-
pí ri tos que lhe ha bi ta vam o cor po: Ne ro e
Odo ri co, que até en tão vi vi am às tur ras, pas- 
sa ram a con vi ver em har mo nia fra ter nal. O
sá tra pa re a li zou, fi nal men te, o gran de so nho
an ti ci vi li za tó rio dos dois for mi dá veis lí de-
res: além de ter pos to fo go em Li sarb (prin ci-
pal men te em su as inú teis flo res tas, chei as
de in do len tes sil ví co las), inau gu rou no país
o mai or ce mi té rio do mun do, com qua se 500
mil se pul tu ras. Um su ces so es tron do so e mi- 

» AN DRÉ GUS TA VO STUMPF
Jor na lis ta

Os olhos de
Washing ton

Du ran te lon go pe río do, o meu sau do so ami go Luiz Car los Sig- 
ma rin ga Sei xas, o Sig, de sen vol veu o sau dá vel há bi to de, a ca da
mês, to mar umas ta ças de bom vi nho por tu guês em mi nha ca sa.
Ha via, tam bém, quei jo mi nei ro, pão ita li a no e ou tros ace pi pes.
Mi nha mu lher che ga va do tra ba lho por vol ta das 10 da noi te, vin- 
do da re da ção, e cui da va dos ve lho tes com boa co mi da pa ra en- 
cer rar a con ver sa po lí ti ca. Acon te ce que Sig era ami go mui to pró- 
xi mo de Luiz Iná cio Lu la da Sil va. As fa mí li as se fre quen ta vam.
Cer ta fei ta, Lu la, Sig e eu fi ca mos dan do vol tas de car ro, no fi nal do
La go Sul, ou vin do o en tão can di da to fa lar so bre seus pro je tos de
go ver no. Ao fi nal, che ga mos à ca sa de Sig, de pois de mais de meia
ho ra de con ver sa, on de os prin ci pais che fes do PMDB aguar da- 
vam Lu la pa ra dis cu tir ali an ças, pro je tos e pro pos tas. A atu a ção
po lí ti ca dis cre ta do ad vo ga do lhe ren deu dois con vi tes, fei tos por
Lu la, pa ra que ele as su mis se uma ca dei ra no Su pre mo Tri bu nal
Fe de ral. Nas du as ve zes, ele ne gou.

Sig sem pre in sis tiu que as in for ma ções bá si cas uti li za das na
ope ra ção La va-Ja to pro vi nham de fon tes nor te-ame ri ca nas. As
agên ci as de in for ma ções da que le país, prin ci pal men te a NSA
(Na ti o nal Security Agency), fo ram des co ber tas re a li zan do in ves ti- 
ga ções so bre o go ver no Dil ma, seu cor po de mi nis tros e a Pe tro- 
bras. A pre si den te ti nha uma vi si ta de Es ta do mar ca da pa ra con- 
ver sar lon ga men te com o pre si den te Ba rack Oba ma. A vi si ta te ve
seu sta tus re du zi do pa ra uma con ver sa co mum no sa lão oval da
Ca sa Bran ca. No fim do en con tro, a bra si lei ra exi giu ex pli ca ções
do go ver no de Washing ton.

As ex pli ca ções vi e ram nu ma for ma sim ples, al guns pa péis, in- 
for mes pou co re le van tes e o epi só dio foi ul tra pas sa do. Mas a ope- 
ra ção La va-Ja to re ce beu as in for ma ções, re ser va das, que per mi ti- 
ram avan çar mui to nas in ves ti ga ções. As re ve la ções fei tas pe lo si- 
te In ter cept au xi li am es ta ver são. Des man chou-se o fan tás ti co es- 
que ma de cor rup ção mon ta do pe la Ode bre cht e ou tras gran des
cons tru to ras bra si lei ras no país e na Amé ri ca do Sul. O es que ma
al can çou a Áfri ca e mu dou até a ma nei ra de agir dos ban cos suí- 
ços. As in ves ti ga ções nor te-ame ri ca nas avan ça ram mes mo nos
ne gó ci os re a li za dos em eu ros, que era a con di ção exi gi da por boa
par te dos in te gran tes des ta tur ma. A Pe tro bras foi van da li za da.

Nin guém ne gou a rou ba lhei ra. O pes so al foi pe go em fla gran te.
As sim tam bém ocor reu no es cân da lo do fu te bol in ter na ci o nal. Os
prin ci pais di ri gen tes do es por te mais po pu lar do mun do fo ram
atin gi dos pe la in ves ti ga ção nor te-ame ri ca na. Uns fo ram pre sos
em ce la co mum em No va Ior que, ou tros fu gi ram des mo ra li za dos
e afas ta dos pa ra sem pre do es por te. No Bra sil, há ex-di ri gen te es- 
por ti vo que não po de sair do país. Se ul tra pas sar a fron tei ra, se rá
pre so.

É o po der dos sis te mas de in for ma ção do go ver no dos Es ta dos
Uni dos. O país in tei ro sa be que o mi nis tro Ri car do Sal les, do Meio
Am bi en te, es ta va apro vei tan do a opor tu ni da de pro por ci o na da
pe la co vid-19. Os jor nais se ocu pam pri o ri ta ri a men te do as sun to.
En quan to a pan de mia as sus ta, ele pro vi den cia com atos de des re- 
gu la men ta ção que fa ci li tam, agi li zam e in cen ti vam o des ma ta- 
men to na Amazô nia. Sa tis faz os gran des cli en tes in ter na ci o nais. A
ma dei ra de me lhor qua li da de é ven di da por pre ço bai xo e, no des- 
ti no, se trans for ma em ob je to de gran de va lor. Mas, de no vo, au to- 
ri da des nor te-ame ri ca nas aca ba ram com a fes ta. A car ga de ma- 
dei ra en tre gue no por to de Sa van nah, Ge or gia, foi apre en di da por
fal ta de do cu men ta ção le gal.

To da a di re ção do Iba ma foi afas ta da de su as fun ções e o mi nis- 
tro, acu sa do de vá ri as in fra ções, com ba se nas in ves ti ga ções fei tas
pe la Po lí cia Fe de ral e au xí lio de au to ri da des nor te-ame ri ca nas. A
de ter mi na ção foi do mi nis tro Ale xan dre de Mo ra es, do Su pre mo
Tri bu nal Fe de ral (STF). O mal es tá fei to. O mi nis tro cor reu pa ra
con ver sar com o pre si den te Bol so na ro, na pre sen ça do mi nis tro
da Jus ti ça. De pois, com as ses sor ar ma do, foi à se de da PF pe dir ex- 
pli ca ções. Er rou. O pro ces so es tá no Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, e
o aces so às in for ma ções ali con ti das de ve ser so li ci ta do ao mi nis- 
tro que au to ri zou a in ves ti ga ção.

As pri mei ras in for ma ções apon tam no sen ti do de que Sal les
se rá man ti do no car go. Po de acon te cer. Mas os eu ro peus, em es- 
pe ci al os fran ce ses, de ci di ram não as si nar o acor do com o Mer co- 
sul por que o mi nis tro do Meio Am bi en te é in ves ti ga do pe la Po lí- 
cia Fe de ral. Os nor te-ame ri ca nos per ce be ram que a pes soa ao la- 
do do pre si den te bra si lei ro na cú pu la re a li za da por Joe Bi den é, na
re a li da de, um in cen ti va dor do des ma ta men to da Amazô nia. O fu- 
tu ro de Ri car do Sal les vai de fi nir o fu tu ro do acor do com a União
Eu ro peia e do diá lo go com o go ver no dos Es ta dos Uni dos. A de ci- 
são é do pre si den te bra si lei ro.

São Luís, quarta-feira, 26 de maio de 2021
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O exército israelense costuma acusar o Hamas de desviar a ajuda internacional
destinada à Gaza, pobre e isolada por um bloqueio israelense em vigor há 15 anos

“No vo ali a do”

“Não per mi ti re mos a im pu ni da de”

MECANISMO

Israel quer ajuda para
a Gaza sem Hamas

O
Mi nis té rio da De fe sa is ra e- 
len se in for mou nes ta se- 
gun da-fei ra (24) que os pla- 
nos de re cons tru ção da Fai- 

xa de Ga za, de vas ta da por uma no va 
guer ra, de vem pas sar por um sis te ma 
in ter na ci o nal que con tor ne o mo vi- 
men to is lâ mi co Ha mas e be ne fi cie di- 
re ta men te a po pu la ção.

O exér ci to is ra e len se cos tu ma acu- 
sar o Ha mas de des vi ar a aju da in ter- 
na ci o nal des ti na da a Ga za, po bre e 
iso la da por um blo queio is ra e len se 
em vi gor há 15 anos, e de de di cá-la a 
fins mi li ta res co mo, por exem plo, a fa- 
bri ca ção de fo gue tes.

“Pa ra al can çar os ob je ti vos de re a- 
bi li tar Ga za sem re pre sen tar uma 
ame a ça a Is ra el, ao po vo de Ga za ou à 
re gião, os es for ços de re cons tru ção te- 
rão que en vol ver uma am pla ga ma de 
ato res”, dis se um fun ci o ná rio do mi- 
nis té rio da De fe sa, que não quis re ve- 
lar sua iden ti da de à AFP.

O mi nis té rio, che fi a do pe lo ex-che- 
fe do Exér ci to Benny Gantz, pe de um 
mai or “en vol vi men to da Au to ri da de 
Pa les ti na (do pre si den te Mah mud Ab- 
bas, com se de na Cis jor dâ nia) pa ra 
evi tar que os re cur sos do Ha mas au- 
men tem e che guem di re ta men te à 
po pu la ção” de Ga za.

Se gun do es te en car re ga do, o fi nan- 
ci a men to e a or ga ni za ção da re cons- 
tru ção de vem pas sar pe la cri a ção de 
um me ca nis mo que en vol va os prin- 
ci pais ato res, in cluin do Es ta dos Uni- 
dos e Eu ro pa, mas tam bém ato res re- 
gi o nais co mo os paí ses do Gol fo, o 
Egi to, tra di ci o nal me di a dor en tre o

PRIMEIRO-MINISTRO ISRAELENSE, BENJAMIN NETANYAHU

Ha mas e Is ra el, e a Jor dâ nia.
Ga za é go ver na da pe lo Ha mas des- 

de 2007. O en cla ve, que abri ga qua se 
dois mi lhões de pes so as afe ta das pe la 
po bre za e pe lo iso la men to, so freu 
qua tro guer ras en tre Is ra el e o Ha mas 
des de 2008.

Uma tré gua, em vi gor des de a sex- 
ta-fei ra, en cer rou 11 di as de vi o len tos 
bom bar dei os que dei xa ram mais de 
200 mor tos em Ga za. Do la do is ra e- 
len se, fo gue tes dis pa ra dos pe lo Ha- 
mas a par tir do en cla ve ma ta ram 12 
pes so as.

Ago ra, os es for ços di plo má ti cos es- 
tão con cen tra dos na re cons tru ção e 

no alí vio das ten sões.
No sá ba do, o pre si den te dos Es ta- 

dos Uni dos, Joe Bi den, anun ci ou sua 
in ten ção de de di car aju da fi nan cei ra 
sig ni fi ca ti va pa ra “re cons truir Ga za”, 
mas sem dar ao Ha mas “a opor tu ni da- 
de de re cu pe rar seu sis te ma de ar- 
mas”.

Na ter ça-fei ra, o che fe da di plo ma-
cia nor te-ame ri ca na, Antony Blin ken, 
che ga à re gião pa ra se reu nir com o 
pri mei ro-mi nis tro is ra e len se, Ben ja-
min Netanyahu, e com o pre si den te 
da Au to ri da de Pa les ti na so bre o as-
sun to.

Guillermo Lasso assume a presidência do Equador

O CONSERVADOR GUILLERMO LASSO ASSUMIU ONTEM (24) A PRESIDÊNCIA DO EQUADOR APÓS DERROTAR O CORREISMO

O con ser va dor Guil ler mo Las so as- 
su me nes ta se gun da-fei ra (24/5) a
pre si dên cia do Equa dor após der ro tar
o cor reis mo e re con quis tar, de pois de
du as dé ca das, o po der pa ra a di rei ta,
re pre sen ta da em Qui to por pre si den- 
tes e lí de res po lí ti cos da Amé ri ca do
Sul e da Es pa nha.

Es te ex-ban quei ro de 65 anos her da
um país em cri se econô mi ca, que se
apro fun dou com a co vid-19, sen do o
Equa dor o sé ti mo país da Amé ri ca La- 
ti na em nú me ro de ca sos (418.851) e
mor tes (20.193), de acor do com uma
con ta gem da AFP.

A pos se na As sem bleia Na ci o nal
con ta rá com a pre sen ça de go ver nan- 
tes de di ver sos paí ses, co mo Bra sil,
Jair Bol so na ro; Colôm bia, Iván Du- 
que; e Chi le, Se bas tián Piñera. Tam- 
bém o rei da Es pa nha, Fe li pe VI, se- 
gun do o mi nis té rio da Co mu ni ca ção.

Co mo pre lú dio, no do min go foi re- 
a li za do em Qui to um fó rum ibe ro-
ame ri ca no de di rei ta or ga ni za do pe la
Fun da ção In ter na ci o nal pa ra a Li ber- 
da de (FIL), li de ra da pe lo prê mio No- 
bel Ma rio Var gas Llo sa, com par ti ci pa- 
ção de Las so e seus “ami gos” Jo sé Ma- 
ría Az nar, ex-go ver nan te da Es pa nha,
e An drés Pas tra na, da Colôm bia.

O en con tro, que tam bém con tou
com a pre sen ça do lí der da opo si ção
ve ne zu e la na Le o pol do Ló pez, de ba- 
teu os de sa fi os da li ber da de num mo- 

men to em que o go ver no co lom bi a no
en fren ta pro tes tos so ci ais e no Chi le a
es quer da des per ta.

Em men sa gem gra va da, Du que co- 
me mo rou que “te mos no Equa dor,
com o pre si den te Guil ler mo Las so,
um no vo ali a do co mo che fe de Es ta do
pa ra con ti nu ar de fen den do jun tos a
de mo cra cia na re gião”.

“Es ta mos ca mi nhan do jun tos pe la
de mo cra cia e li ber da de em to do o
con ti nen te ame ri ca no”, dis se Ló pez,
con de na do em 2015 em seu país a
qua se 14 anos de pri são de pois de ser
acu sa do de in ci tar a vi o lên cia em pro- 
tes tos con tra o go ver no de Ni co lás
Ma du ro.

Na vés pe ra da elei ção pre si den ci al
de 11 de abril, Las so ex pres sou sua re- 
jei ção con tun den te ao “to ta li ta ris mo”
e seu de se jo de que a Ve ne zu e la vol te
ao ca mi nho de mo crá ti co.

“Sem pre lu ta re mos pe la de mo cra- 
cia na re gião. Pro mo ve re mos to dos os
es for ços pa ra que os paí ses se jam go- 
ver na dos por go ver nan tes de mo crá ti- 
cos, em um am bi en te de li ber da de.
Nun ca de to ta li ta ris mo”, dis se ele em
en tre vis ta à AFP.

Na vo ta ção, o ex-ban quei ro le vou a
me lhor na re van che con tra o ex-pre si- 
den te so ci a lis ta Ra fa el Cor rea (2007-
2017) ao der ro tar seu su ces sor, o eco- 

no mis ta An drés Arauz, por 4,72 pon-
tos.

Após uma dé ca da de ins ta bi li da de
ins ti tu ci o nal (1997-2007), em que o
Equa dor te ve se te pre si den tes – três
de les des ti tuí dos – e da era cor reis ta,
Las so é o pri mei ro di rei tis ta a ser elei- 
to.

Pa ra o seu man da to de qua tro anos,
pro me te um “go ver no do en con tro”
que pro cu ra rá ul tra pas sar a po la ri za- 
ção en tre o cor reis mo e o an ti cor reis- 
mo, e uma lu ta fe roz con tra a cor rup-
ção.

Cor rea, que des de que dei xou o po-
der vi ve na Bél gi ca, foi con de na do em
2020 à re ve lia a oi to anos de pri são por
cor rup ção.

Vá ri os ex-fun ci o ná ri os de seu go- 
ver no es tão pre sos por cor rup ção, in- 
cluin do seu ex-vi ce-pre si den te Jor ge
Glas, que des de 2017 cum pre seis
anos de pri são por re ce ber pro pi nas
mi li o ná ri as da cons tru to ra bra si lei ra
Ode bre cht.

“Não per mi ti re mos a im pu ni da de.
Que os cor rup tos te nham me do. Que
aque les que abu sa ram dos equa to ri a- 
nos te nham me do”, de cla rou Las so na
quin ta-fei ra (20/5) nin guém, res pei- 
ta ram a lei, que agi ram ho nes ta men- 
te, não pre ci sam ter me do de um go- 
ver no de mu dan ça”.

‘Ata que con tra a cul tu ra’

MEIO AMBIENTE

Espanha anuncia plano de
apoio ao hidrogênio verde

O go ver no es pa nhol anun ci ou on tem (24) um pla no
de apoio à pro du ção de hi dro gê nio ver de, com a uti li za- 
ção de fun dos eu ro peus pa ra a re cu pe ra ção, com o ob je- 
ti vo de tor nar o país o prin ci pal “po lo in dus tri al” eu ro- 
peu des se com bus tí vel lim po.

“O com pro mis so do go ver no da Es pa nha com o hi- 
dro gê nio ver de é enor me”, dis se o che fe do go ver no, Pe- 
dro Sán chez, du ran te ce rimô nia ofi ci al em To le do (cen- 
tro).

A pro du ção de hi dro gê nio ver de faz par te dos se to res
men ci o na dos no pla no de re cu pe ra ção es pa nhol en vi a- 
do a Bru xe las pa ra se be ne fi ci ar dos fun dos eu ro peus es- 
pe ci ais li be ra dos em fun ção da pan de mia da co vid-19.

Des tes fun dos, se rão mo bi li za dos cer ca de 1,5 bi lhões
de eu ros nos pró xi mos três anos, ex pli cou Sán chez, sem
es pe ci fi car se são sub ven ções não re em bol sá veis ou
em prés ti mos.

“Com o apoio do se tor pú bli co, o com pro mis so com o
hi dro gê nio ver de vai es ti mu lar os in ves ti do res a mo bi li- 
za rem até 8,9 bi lhões de eu ros (10,88 bi lhões de dó la res)
de ago ra até 2030”, in for mou o go ver no em co mu ni ca- 
do, que in for ma apos tar nas par ce ri as pú bli co-pri va do.

Ma dri, que pe diu pa ra apre sen tar pro je tos de hi dro- 
gê nio ver de pa ra a dis tri bui ção de fun dos eu ro peus,
afir mou ter re ce bi do mais de 500 pro pos tas de em pre- 
sas.

O hi dro gê nio ver de é pro du zi do pe la ele tró li se da
água usan do ele tri ci da de de fon tes re no vá veis (eó li ca,
so lar ou hi dre lé tri ca).

É vis to co mo uma das me lho res al ter na ti vas pa ra des- 
car bo ni zar as in dús tri as pe sa das que agra vam o aque ci- 
men to glo bal, pois só emi te va por d’água co mo re sí duo.

Mas sua pro du ção ain da é mais ca ra do que o hi dro- 
gê nio do gás ou do pe tró leo, em bo ra de va fi car mais em
con ta nos pró xi mos anos, se gun do es pe ci a lis tas do se- 
tor.

A fa bri can te ame ri ca na de mo to res Cum mins anun- 
ci ou nes ta se gun da-fei ra que in ves ti rá 50 mi lhões de eu- 
ros na cons tru ção de uma fá bri ca de ele tro li sa do res des- 
ti na da à pro du ção de hi dro gê nio ver de, cu jo iní cio de
ope ra ção é pre vis to pa ra 2023 na re gião de Cas te la-La
Man cha (cen tro).

A fá bri ca te rá ca pa ci da de de pro du ção de 500 me- 
gawatts por ano, ex pan sí vel pa ra 1 gi gawatt, de cla rou o
pre si den te da Cum mins, Tom Li ne bar ger, que des ta cou
que se rá “uma das mai o res do mun do” no se tor.

DESASTRE

Templo dos livros é reduzido
a escombros em Gaza

Ela era o tem plo dos li vros na Fai xa de Ga za, o lu gar
on de os es tu dan tes po di am en con trar um ma nu al es co- 
lar; os mais fiéis, o Al co rão; e os mais in te lec tu ais, tra du- 
ções de Dostoyevski pa ra o ára be.

Mas na úl ti ma ter ça-fei ra, a li vra ria Al-Man sur de sa- 
pa re ceu. Por vol ta das 5h, Sa mir al-Man sur, seu pro pri e- 
tá rio, es ta va em ca sa e acom pa nha va os ca nais de no tí- 
ci as ára bes, quan do sou be que o Exér ci to is ra e len se ha- 
via emi ti do um avi so de que iria des truir a pro pri e da de.

O li vrei ro e edi tor de Ga za – ter ri tó rio pa les ti no mais
co nhe ci do no ex te ri or por su as guer ras do que por su as
li vra ri as e li te ra tu ra – cor reu pa ra o lo cal. Ao che gar, Sa- 
mir des co briu que o bom bar deio is ra e len se ha via re du- 
zi do a es com bros o que ele le vou a vi da in tei ra pa ra
cons truir.

Aos 14 anos, no iní cio dos anos 1980, Sa mir co me çou
a tra ba lhar com o pai na li vra ria, cu ja di re ção as su miu
pos te ri or men te, mon tan do tam bém uma edi to ra em
2000. “Qua ren ta anos da mi nha vi da se des fi ze ram em
uma fra ção de se gun do”, dis se à AFP, ca mi nhan do en tre
blo cos de con cre to in ter ca la dos com pe da ços de pa pel e
ca dei ras de plás ti co amas sa das.

O Exér ci to is ra e len se afir ma ter ata ca do a in fra es tru- 
tu ra e ca sas dos co man dan tes do mo vi men to is lâ mi co
du ran te sua in ten sa cam pa nha de bom bar dei os.

Mas Sa mir diz: “Não te nho na da a ver com gru po ar- 
ma do, com fac ção po lí ti ca, é um ata que à cul tu ra. Já
pas sei por du as in ti fa das e três guer ras em Ga za, mas a
li vra ria nun ca ha via si do des truí da.”

Seu gen ro, Mon tas ser Sa leh, que veio da No ru e ga pa- 
ra Ga za pou co an tes da es ca la da do con fli to, es ta va com
Sa mir quan do tu do acon te ceu. “Es tá va mos em ca sa. Na
re de Al-Ja ze e ra Mu basher, in for ma ram so bre um dis pa- 
ro de ad ver tên cia con tra o pré dio on de fi ca va a li vra ria.
Cor re mos até lá. Sa mir que ria pro cu rar pa péis, seu com- 
pu ta dor, mas fi quei com me do de en trar, com me do de
ser atin gi do por um mís sil. Fi ca mos do la do de fo ra”,
con tou. “Com a des trui ção da Al-Man sur, Ga za per de
uma de su as prin ci pais fon tes cul tu rais”, es ti mou Mo- 
sab Abu Toha, po e ta e fun da dor da Bi bli o te ca Edward
Said, cri a da após a guer ra de Ga za em 2014.

Em Ga za, a li te ra tu ra con ti nua sen do um mer ca do
mi no ri tá rio. As ti ra gens lo cais são de cer ca de mil exem- 
pla res, e au to res co mo Gha re eb As ka la ni ou Yusri al-
Ghul, en tre ou tros, eram pu bli ca dos pe la edi to ra de Al-
Man sur.

São Luís, quarta-feira, 26 de maio de 2021

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


10
Responsáveis: George Raposo
E-mail: redacao@oimparcial.comGERAL

São Luís, quarta-feira, 26 de maio de 2021

6

DATA HORA PROCESSO PREGÃO PRESENCIAL

16/06/2021 09h 0188044/2020 004/2021

Objeto: Concessão administrativa onerosa de uso de espaço para fins comerciais no ramo de 
lanchonete, localizado à Rua Godofredo Viana, nº 1.300, Centro - Imperatriz (MA), com disponibi-
lização de mobiliários e respectivos utensílios por parte do licitante vencedor, para atendimento 
do interesse público da comunidade acadêmica, administrativa e docente, de acordo com as 
quantidades, especificações, exigências e condições estabelecidas no Termo de Referência e 
seus Anexos.

A COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO - CSL/UEMASUL, através de sua Pregoeira na forma da Lei 

Federal 10.520/02 e Lei nº 8.666/93 torna público o EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021, 

licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MAIOR OFERTA, de interesse da 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DA REGIÃO TOCANTINA DO MARANHÃO - UEMASUL, conforme a 

seguir discriminado:

Informa ainda que o edital e seus anexos estarão disponíveis aos interessados no site da Universidade 

Estadual da Região Tocantina do Maranhão, www.uemasul.edu.br e no Portal de Compras 

Governamentais do Governo do Estado do Maranhão, www.compras.ma.gov.br, onde poderão ser 

consultados e adquiridos gratuitamente. O Edital e seus anexos estão, ainda, à disposição dos 

interessados no horário das 08h às 12h e de 14h às 18h , na sede da Comissão Setorial de Licitações da 

UEMASUL, situada na Rua Godofredo Viana, nº 1.300, Bairro Centro, para consulta gratuita ou adquiri-los 

mediante a entrega de 1 (uma) resma de papel A4.

Imperatriz/MA, 25 de maio de 2021

Patrícia Silva Lima

Presidente da CSL-UEMASUL

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
UNIVERSIDADE ESTADUAL DA REGIÃO
TOCANTINA DO MARANHÃO - UEMASUL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Graça Aranha- MA

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2021. Processo Administrativo nº 02.1805.0001/2021 - OBJETO; 
Contratação de empresa para prestação de serviços de recuperação de estradas vicinais. MODALIDADE: 
Tomada de Preços. TIPO: Menor preço, na forma de Execução Indireta, sob o Regime de Empreitada por 
Preço global. BASE LEGAL: Lei nº 8.666/93 e suas alterações. DATA DE ABERTURA: 11 de junho de 2021 
às 09:00 horas. 
Os editais e seus anexos estão à disposição dos interessados na Sala de reunião da CPL, no prédio da 
Secretaria Municipal de Administração, na São Francisco, s/nº, Centro, Graça Aranha - MA, de 2ª a 6ª 
feira, no horário das 08:00 às 12:00 horas no portal do Município no Endereço eletrônico http://trans-
parencia.gracaaranha.ma.gov.br/ e no site do TCE/MA no sistema SACOP esclarecimento adicional 
no endereço supra, pelo endereço eletrônico pmgracaaranha@yahoo.com ou pelo telefone (99) 
3575-1117.

Graça Aranha/MA, 24 de maio de 2021.
Milka Verônica Stéfane Silva dos Santos

Presidente da CPL.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2021. A Prefeitura Municipal de Itaipava do Grajaú – MA, 
através de seu Pregoeiro(a) e Equipe de Apoio, torna público para conhecimento de todos que estará 
realizando Licitação na MODALIDADE: Pregão Presencial. TIPO: Menor Preço Por Item. OBJETO: Contratação de 
empresa para aquisição de peças e equipamentos para poços artesianos, conforme Termo de Referência, em 
atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo de Itaipava do Grajaú/MA. 
BASE LEGAL: Lei Federal nº. 10.520/02, subsidiariamente pela Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores e 
as condições do Edital. Recebimento e abertura dos envelopes Proposta e Habilitação: às 09h do dia 10 de 
junho de 2021. O Edital estará à disposição para consulta gratuita no setor de licitação, das 08h às 12h. Os 
interessados na aquisição dos mesmos deverão recolher o valor de R$ 20,00 (vinte reais) mediante a retirada do 
DAM, na sala da CPL, na Sede da Secretaria Municipal de Educação de Itaipava do Grajaú, localizada na Av. Dep. 
Mercial Lima de Arruda, s/n, Centro, Itaipava do Grajaú – MA, CEP: 65948-000, onde está funcionando 
provisoriamente a Prefeitura. Para maiores esclarecimentos, entrar em contato por meio do seguinte endereço 
eletrônico: cplitaipava@gmail.com e/ou tel.: (99) 98515-1121. Itaipava do Grajaú - MA, 20 de maio de 2021. 
Auricélia de Sousa da Silva-Pregoeira. 

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PERI-MIRIM
CNPJ: 41.611.856/0001-80

ATO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PERI - MIRIM
AVISO DE CHAMADA PUBLICA N° 001/2021 - CPL

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Peri - Mirim - MA, no uso de suas 
atribuições legais, torna público para conhecimento dos interessados, que estará realizando 
Chamada Pública para Aquisição de gêneros alimentícios oriundos da agricultura familiar e do 
empreendedor familiar, para serem utilizados no programa nacional de alimentação escolar do 
município de Peri - Mirim - MA, para o período letivo do exercício de 2021, com fundamentação 
legal na Lei nº 11.947, de 16/07/2009, Resolução nº 26 do FNDE, de 17/06/2013, Resolução 
CD/FNDE/MEC nº 4, de 03/04/2015 e Lei Nº 8.666/93. Os documentos deverão ser entregues até 
as 09h00min do dia 23 de junho de 2021, na Sala da Comissão de Licitação. Maiores informações 
na Sala da Comissão Permanente de Licitação, localizada à Praça São Sebastião, 76 - Centro, Peri 
- Mirim - MA, no horário de 08h00min as 12h00min. Peri - Mirim - MA, 21 de maio de 2021. 
CARLOS ALBERTO CHAGAS GARCES - Presidente da CPL.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PERI-MIRIM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2021 – CPL - SRP. OBJETO: contratação de empresa 
especializada na realização de serviços de comunicação e marketing para divulgação 
dos atos públicos da Prefeitura Municipal de Peri – Mirim - MA. DATA DE ABERTURA: 
09.06.2021 às 08h30min. ENDEREÇO: Praça São Sebastião, 76, Centro – Peri - Mirim - MA, 
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço Global, LEGISLAÇÃO: Lei Nº 10.520/02, Decreto 
Federal, subsidiariamente com a Lei Nº. 8.666/93 e suas alterações. OBTENÇÃO DO 
EDITAL: O edital completo está à disposição dos interessados na Comissão Permanente 
de Licitação – CPL no endereço acima citado, onde poderá ser consultado e/ou adquiri-
do através de pagamento de uma taxa de R$ 30,00 (trinta reais), qualquer outra 
informação poderá ser obtida através do e-mail: cplpmpm.ma.@gmail.com ou (98) 
98410-4370. Peri - Mirim - MA, 21 de maio de 2021. CARLOS ALBERTO CHAGAS GARCÊS 
– Presidente da CPL.

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM

CNPJ: 06.229.975/0001-72

AVISO DE REVOGAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021.
A Prefeitura Municipal de Bom Jardim/MA, vem por meio deste, informar que o PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 005/2021, cujo objeto é a  Contratação de empresa para locação de 
usina geradora de oxigênio psa, ar medicinal e vácuo (Gases medicinais), com 
comodato de cilindros de armazenamento e fornecimento de balas, incluindo sua 
instalação e manutenção corretiva e preventiva, mão-de-obra de instalação dos 
equipamentos, treinamento básico de operação e frete para atender as necessidades 
da Secretaria municipal de Saúde de Bom Jardim/MA. fica REVOGADA por motivos de 
readequação geral dos parâmetros. Os interessados poderão no horário das 08h às 12h, 
nos dias normais de expediente, obter mais informações na sede desta Prefeitura Municipal 
situada na Av. José Pedro Vasconcelos, S/N, Bom Jardim -  Maranhão - Brasil - CEP 
65.380-000. Qualquer outra informação poderá ser obtida no site 
www.bomjardim.ma.gov.br ou no e-mail:  prefeiturabomjardimcpl@gmail.com. 

Bom Jardim/ MA, 24 de maio de 2021.
Fabiano de Jesus Barbosa Ferreira

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO-MA
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N.º 013/2021/SRP – PROCESSO ADMINISTRATIVO 
050.10.05/2021 - CPL/PMR. A Prefeitura Municipal de Riachão, estado Maranhão, com sede na Praça 
Nossa Senhora de Nazaré, n.º 742, Centro, CEP 65.990-000, na forma da Lei Federal nº 8.666/93, Lei 
Federal 10.520/02, através da Pregoeira Municipal, torna público, que fará realizar Licitação na modalida-
de PREGÃO, em sua forma PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, com a finalidade de REGISTRO 
DE PREÇO tendo por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
REFORMAS BANCOS DE ÔNIBUS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA ÔNIBUS, INDEPEN-
DENTE DE MARCA MODELO OU CATEGORIA PARA ATENDIMENTO DA FROTA OFICIAL DO 
MUNICÍPIO, VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
RIACHÃO - MA, conforme Edital e Anexos. A sessão será realizada no dia 09 de junho de 2021, às 09:00 
(nove) horas. Os interessados deverão procurar à sede da Prefeitura Municipal, na Praça Nossa Senhora 
de Nazaré, 742, Centro, Riachão - MA onde poderão ser adquiridos o Edital e seus Anexos, mediante 
recolhimento do valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) feito exclusivamente através do pagamento do 
Documento de Arrecadação Municipal - DAM ou consultados gratuitamente através do endereço 
eletrônico http://www.riachao.ma.gov.br. Outras informações pelo e-mail cplriachao.ma@gmail.com ou 
pelo telefone (099) 3531-0180 das 9:00 às 12:00 h. Base Legal Lei nº 8.666/93 e seus Articulados. 24 de 
maio de 2021. Ananda Nunes dos Santos. Pregoeira Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO-MA
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2021- SRP – PROCESSO ADMINISTRATIVO 
46.05.05/2021 - CPL/PMR. A Prefeitura Municipal de Riachão, estado Maranhão, com sede na Praça Nossa 
Senhora de Nazaré, n.º 742, Centro, CEP 65.990-000, na forma da Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal 10.520/02, 
através da Pregoeira Municipal, torna público, que fará realizar Licitação na modalidade PREGÃO, em sua 
forma PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, com a finalidade de REGISTRO DE PREÇO tendo por 
objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, VISANDO FUTURAS E 
EVENTUAIS AQUISIÇÕES PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO, conforme Edital e Anexos. A sessão 
será realizada no dia 09 de junho de 2021, às 14:00 (catorze) horas. Os interessados deverão procurar à 
sede da Prefeitura Municipal, na Praça Nossa Senhora de Nazaré, 742, Centro, Riachão - MA onde poderão ser 
adquiridos o Edital e seus Anexos, mediante recolhimento do valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) feito 
exclusivamente através do pagamento do Documento de Arrecadação Municipal – DAM ou consultados 
gratuitamente através do endereço eletrônico http://www.riachao.ma.gov.br. Outras informações pelo e-mail 
cplriachao.ma@gmail.com ou pelo telefone (099) 3531-0180 das 9:00 às 12:00 h. Base Legal Lei nº 8.666/93 e 
seus Articulados. 24 de maio de 2021. Ananda Nunes dos Santos. Pregoeira Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO-MA
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N.º 016/2021/SRP – PROCESSO ADMINISTRATIVO 
31.24.03/2021 - CPL/PMR. A Prefeitura Municipal de Riachão, estado Maranhão, com sede na Praça Nossa 
Senhora de Nazaré, n.º 742, Centro, CEP 65.990-000, na forma da Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal 10.520/02, 
através da Pregoeira Municipal, torna público, que fará realizar Licitação na modalidade PREGÃO, em sua 
forma PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, com a finalidade de REGISTRO DE PREÇO tendo por 
objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE ROUPAS HOSPITALARES, VISANDO FUTURAS 
E EVENTUAIS AQUISIÇÕES PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO - MA, conforme Edital e Anexos. A 
sessão será realizada no dia 14 de junho de 2021, às 09:00 (nove) horas. Os interessados deverão procurar 
à sede da Prefeitura Municipal, na Praça Nossa Senhora de Nazaré, 742, Centro, Riachão - MA onde poderão 
ser adquiridos o Edital e seus Anexos, mediante recolhimento do valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) feito 
exclusivamente através do pagamento do Documento de Arrecadação Municipal - DAM ou consultados 
gratuitamente através do endereço eletrônico http://www.riachao.ma.gov.br. Outras informações pelo e-mail 
cplriachao.ma@gmail.com ou pelo telefone (099) 3531-0180 das 9:00 às 12:00 h. Base Legal Lei nº 8.666/93 e 
seus Articulados. 24 de maio de 2021. Ananda Nunes dos Santos. Pregoeira Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO-MA
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N.º 017/2021/SRP - PROCESSO ADMINISTRATIVO 
21.05.03/2021 - CPL/PMR. A Prefeitura Municipal de Riachão, estado Maranhão, com sede na Praça Nossa 
Senhora de Nazaré, n.º 742, Centro, CEP 65.990-000, na forma da Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal 10.520/02, 
através da Pregoeira Municipal, torna público, que fará realizar Licitação na modalidade PREGÃO, em sua forma 
PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, com a finalidade de REGISTRO DE PREÇO tendo por objeto a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, 
TIPO SELF SERVICE E MARMITEX, VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES PELA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE RIACHÃO - MA, conforme Edital e Anexos. A sessão será realizada no dia 14 de junho de 2021, 
às 14:00 (catorze) horas. Os interessados deverão procurar à sede da Prefeitura Municipal, na Praça Nossa 
Senhora de Nazaré, 742, Centro, Riachão - MA onde poderão ser adquiridos o Edital e seus Anexos, mediante 
recolhimento do valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) feito exclusivamente através do pagamento do Documento 
de Arrecadação Municipal - DAM ou consultados gratuitamente através do endereço eletrônico http://www.ria-
chao.ma.gov.br. Outras informações pelo e-mail cplriachao.ma@gmail.com ou pelo telefone (099) 3531-0180 das 
9:00 às 12:00 h. Base Legal Lei nº 8.666/93 e seus Articulados. 24 de maio de 2021. Ananda Nunes dos Santos. 
Pregoeira Municipal.

PRFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
GABINETE DA SECRETÁRIA

AVISO DE LICITAÇÃO. Tomada de Preços nº 003/2021. TIPO: Empreitada Por Preço Global. 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para construção de estacionamento para a 
secretaria municipal de educação do município de São João do Sóter - MA. ABERTURA: 
11/06/2021 as 14h00min. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na sala da 
Comissão, situada, Av. Esperança, nº 2025 – Centro – São João do Sóter – MA no horário das 
08h00min (oito horas) às 12h00min (doze horas) onde poderão ser consultados gratuitamente 
ou obtidos mediante a entrega de 03 (três) resmas de papel (500 folhas), tamanho A4, 210 x 
297mm, 75 g/m², ultra branco, junto ao setor de Licitação do município, referente ao custo de 
reprodução. Em nenhuma hipótese haverá atendimento aos licitantes que não 
atenderem as normas de saúde e os que se apresentarem fora do horário previsto neste 
aviso de licitação. 

São João do Sóter – MA, 25 de maio de 2021
ROSANILDE ARAÚJO SOARES RODRIGUES

Sec. Municipal de Educação.

VIRTCOM EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP
CNPJ: 05.458.870/0001-22

VIRTCOM EMPREENDIMENTOS EIRELI -EPP, torna público que 
RECEBEU junto à Secretaria do Estado de Meio Ambiente e 
Recursos Naturais – SEMA, a Licença de Operação para as 
atividades de Gestão, Coleta e Transporte de Resíduos Perigo-
sos (Resíduo Sólido Urbano), conforme E-Processo nº 
050336/2021, a ser localizado na Rua U, nº 13, Quadra 10, 
Loteamento Boa Morada, Bairro Recanto dos Vinhais, no 
município de São Luís/MA.

AVISO DE LICITAÇÃO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2021. A Prefeitura Municipal de Tuntum – 
MA, por meio da Comissão Permanente de Licitação, torna público para conhecimento de todos que 
estará realizando Licitação na MODALIDADE: Concorrência Pública. TIPO: Menor Preço Global OBJETO: 
Construção do Centro Especializado em Reabilitação no Município de Tuntum/MA. BASE LEGAL: Lei 
Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores e as condições do Edital. Recebimento e abertura dos 
envelopes de Habilitação e de Proposta: às 09h00min do dia 28 de junho 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, 25 de maio de 2021. Sara Ferreira Costa Fleury – Presidente da Comissão Permanente de 
Licitação. 

AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 128/2021. A Prefeitura Municipal de Tuntum - 
Maranhão, através de seu Pregoeiro (a) e Equipe de Apoio, torna público para conhecimento de 
todos que estará realizando Licitação na MODALIDADE: Pregão Presencial. TIPO: Menor Preço por 
Item. OBJETO: Aquisição de pneus, câmaras e protetores para veículos, conforme termo de 
referência. BASE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/02 subsidiariamente pela Lei Federal n.º 8.666/93 e 
alterações posteriores e as condições do Edital. Recebimento e abertura dos envelopes de Proposta 
e Habilitação: às 09h00min do dia 10 de junho de 2021. O Edital estará à disposição para consulta 
gratuita no setor de licitação, das 08h às 12h e no site do Município http://portal.tuntum.ma.gov.br. 
Os interessados na aquisição dos mesmos deverão recolher o valor de R$ 20,00 (vinte reais) 
mediante a retirada do DAM, na sala da CPL, na Sede da Prefeitura Municipal de Tuntum, localizada 
na Rua Frederico Coelho, nº 411 – Centro – Tuntum/MA, CEP: 65763-000. Para mais esclarecimentos, 
entrar em contato por meio do seguinte endereço eletrônico: cpltuntum@gmail.com. Tuntum - MA, 
25 de maio de 2021. Sara Ferreira Costa Fleury - Pregoeira. 

AVISO DE REMARCAÇÃO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2021 ATRAVÉS DE SISTEMA 
DE REGISTRO DE PREÇOS. A Prefeitura Municipal de Tuntum – MA, através de sua Pregoeira e Equipe de 
Apoio, torna público para conhecimento de todos que estará realizando licitação na MODALIDADE: 
Pregão Presencial. TIPO: Menor Preço por Item. OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de 
móveis e eletrodomésticos, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Orçamento, 
Gestão e Despesas. BASE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/02, subsidiariamente pela Lei Federal n.º 8.666/93 
e alterações posteriores e as condições do Edital. Recebimento e abertura dos envelopes de Proposta e 
Habilitação: às 11h00min do dia 02 de junho de 2021. O Edital estará à disposição para consulta gratuita 
no setor de licitação, das 08h às 12h e no site do Município http://portal.tuntum.ma.gov.br. Os interessa-
dos na aquisição dos mesmos deverão recolher o valor de R$ 20,00 (vinte reais) mediante a retirada do 
DAM, na sala da CPL, na Sede da Prefeitura Municipal de Tuntum, localizada na Rua Frederico Coelho, nº 
411 – Centro – Tuntum/MA, CEP: 65763-000. Para mais esclarecimentos, entrar em contato por meio do 
seguinte endereço eletrônico: cpltuntum@gmail.com. Tuntum – MA, 25 de maio de 2021. Sara Ferreira 
Costa Fleury – Pregoeira.



oimparcial.com.br ESPECIAL George Raposo
E-mail: gdinamite@gmail.com 7

Qual é o fu tu ro do se xo?

Um de clí nio no de se jo

Ex ces so de con vi vên cia

Há sal va ção?

Covid-19

Como a pandemia
mudou a vida sexual

A
n tes da pan de mia, mui tos ca sais vi vi am co mo
“dois na vi os que se cru za vam du ran te a noi te”,
diz a te ra peu ta se xu al Emily Ja mea de Hous ton,
no Te xas.

An tes so bre car re ga dos com com pro mis sos fo ra de
ca sa, al guns vi ram os lock downs im pos tos pe la pan de- 
mia de co vid-19 co mo uma pau sa um tan to quan to ne- 
ces sá ria.

Tu do o que vo cê pre ci sa sa ber so bre fa zer se xo em
meio à pan de mia do co ro na ví rus

Fi car con fi na do em ca sa per mi tia aos ca sais de sa ce le- 
rar e de di car mais tem po a mo men tos ín ti mos jun tos —
pe lo me nos no iní cio.

“Ini ci al men te, a pan de mia deu às pes so as a opor tu ni- 
da de de… se re co nec tar de uma for ma que an tes tal vez
só con se guis sem fa zer nas fé ri as”, diz Ja mea.

À me di da que a pan de mia avan ça va, no en tan to, co- 
me çou a afe tar os re la ci o na men tos ín ti mos.

“Pa ra a mai o ria dos ca sais, o de se jo se xu al meio que
des pen cou”, re ve la.

Es tu dos re a li za dos no mun do to do mos tram uma his- 
tó ria se me lhan te.

Pes qui sas con du zi das na Tur quia, Itá lia, Ín dia e Es ta- 
dos Uni dos em 2020 in di cam um de clí nio na ati vi da de
se xu al dos ca sais, as sim co mo em atos in di vi du ais, em
de cor rên cia do lock down.

“Acho que gran de par te da ra zão pa ra is so é que mui- 
tas pes so as es ta vam es tres sa das de mais”, ava lia Jus tin
Leh mil ler, psi có lo go so ci al e pes qui sa dor do Ins ti tu to
Kinsey, que con du ziu o es tu do nos Es ta dos Uni dos.

Pa ra a mai o ria, os lock downs im pos tos pe la pan de- 
mia cri a ram uma at mos fe ra de in cer te za e me do.

Mui tos vi ven ci a ram uma an si e da de sem pre ce den tes
re la ci o na da à saú de, in se gu ran ça fi nan cei ra e ou tras
mu dan ças sig ni fi ca ti vas na vi da.

O es tres se cau sa do por es ses fa to res — pa ra não men- 
ci o nar os pro ble mas que sur gem quan do se pas sa mui to
tem po com ou tra pes soa em um es pa ço fe cha do e aper- 
ta do — con tri buiu pa ra o de clí nio no tá vel na vi da se xu al
dos ca sais.

De cer ta for ma, a co vid-19 pro vou ser tó xi ca pa ra a se- 
xu a li da de — mas se rá que se re mos ca pa zes de vol tar ao
nos so “eu” se xu al de pois que o es tres se pan dê mi co se
dis si par? Ou nos sos re la ci o na men tos vão so frer da nos
de lon ga du ra ção?

Co mo Ja mea ob ser vou, mui tos ca sais des fru ta ram de
um pe que no im pul so em su as vi das se xu ais no iní cio do
lock down.

Rhon da Bal za ri ni, psi có lo ga so ci al e pro fes so ra as sis- 
ten te da Te xas Sta te University, nos Es ta dos Uni dos, des- 
cre ve es se pi co ini ci al no de se jo se xu al co mo uma fa se
de “lua de mel”, quan do as pes so as re a gem de for ma
mais cons tru ti va ao es tres se.

“Nes sa fa se, as pes so as ten dem a co o pe rar. É co mo
quan do vo cê vai até a por ta da ca sa do seu vi zi nho e dá
ele pa pel hi gi ê ni co se ele es ti ver em fal ta”, diz Bal za ri ni.

“Mas, com o tem po, à me di da que os re cur sos se tor- 
nam mais es cas sos, as pes so as fi cam mais es tres sa das, a

ener gia se es vai, e a de si lu são e a de pres são ten dem a se
ins ta lar. Quan do is so co me ça a acon te cer, po de mos co- 
me çar a ver ca sais em apu ros.”

Bal za ri ni ob ser vou es se pa drão em par ti ci pan tes —
com 18 anos ou mais, pro ve ni en tes de 57 paí ses — de
um es tu do que ela e os co le gas con du zi ram du ran te a
pan de mia.

No iní cio, eles ob ser va ram fa to res, co mo a pre o cu pa- 
ção fi nan cei ra, as so ci a dos a um mai or de se jo se xu al en- 
tre os ca sais.

No en tan to, ao lon go do tem po, con for me as pes so as
re la ta vam o au men to de fa to res de ten são e de pres são
re la ci o na dos à pan de mia, in cluin do so li dão, es tres se
em ge ral e pre o cu pa ções es pe cí fi cas com a co vid-19,
elas tam bém re la ta vam a di mi nui ção do de se jo se xu al
pe los par cei ros.

A gran de con clu são des te es tu do, de acor do com Bal- 
za ri ni, é a re la ção en tre es tres se, de pres são e de se jo se- 
xu al.

No iní cio da pan de mia, os fa to res de es tres se po di am
não es tar “de sen ca de an do a de pres são” ain da. Mas
quan do es ses fa to res de es tres se se tor na ram pro lon ga- 
dos, as pes so as fi ca ram exaus tas.

O es tres se es tá cor re la ci o na do com a de pres são, e “a
de pres são afe ta ne ga ti va men te o de se jo se xu al”, diz ela.

Além dos fa to res de es tres se diá ri os cau sa dos ??pe la
pan de mia, a ame a ça mai or do ví rus des pon ta va, à me- 
di da que as ta xas de mor ta li da de e hos pi ta li za ção au- 
men ta vam no mun do to do.

Es se pe ri go cons tan te cer ta men te aju dou a aca bar
com o cli ma en tre os ca sais.

“Vo cê vai ou vir te ra peu tas se xu ais di ze rem al go co- 
mo: ‘Du as ze bras não aca sa lam na fren te de um leão’”,
diz Ja mea.

“Se hou ver uma ame a ça enor me bem ali, is so en vi a rá
um si nal pa ra nos sos cor pos de que ago ra pro va vel men- 
te não é um bom mo men to pa ra fa zer se xo.”

Por es se mo ti vo, “o es tres se acen tu a do le va ao bai xo
de se jo ou di fi cul da de de ex ci ta ção”, acres cen ta.

Em bo ra Bal za ri ni te nha ou vi do fa lar de ca sais to man- 
do ba nho ou na dan do jun tos no meio da tar de no iní cio
da pan de mia, es sas ex pe ri ên ci as mais sen su ais do que o
nor mal aca ba ram “per den do seu en can to”, diz ela.

E de ram lu gar às cres cen tes de man das diá ri as, co mo
ca sas mais ba gun ça das, e os ca sais co me ça ram a se cri- 
ti car.

Leh mil ler des cre ve is so co mo “efei to da su pe rex po si- 
ção”, que ofe re ce a opor tu ni da de pa ra “pe que nos há bi- 
tos do par cei ro co me ça rem a te ir ri tar”.

Bal za ri ni se lem bra de al guém con tar a ela que nun ca
ha via per ce bi do quan to ba ru lho seu par cei ro fa zia ao
mas ti gar até que co me ça ram a fa zer to das as re fei ções
jun tos du ran te o lock down.

Es se tem po mai or jun tos tam bém po de di mi nuir se ri- 
a men te o ape ti te se xu al.

“Um dos se gre dos pa ra man ter o de se jo em um re la ci- 
o na men to no lon go pra zo é ter al gum sen so de mis té rio
em re la ção ao par cei ro e al gu ma dis tân cia”, diz Leh mil- 
ler.

“Quan do vo cês se ve em o tem po to do… a sen sa ção

de mis té rio vai em bo ra.”
Afas ta das de su as vi das so ci ais e pro fis si o nais pré-

pan de mia, as pes so as tam bém po dem co me çar a per- 
der o sen so de iden ti da de, o que po de afe tar a con fi an ça
e o de sem pe nho se xu al.

As mu lhe res, so bre tu do, ti ve ram que dei xar su as car- 
rei ras em se gun do pla no du ran te a pan de mia, uma vez
que as ta re fas do més ti cas, a cri a ção dos fi lhos e as de- 
man das do en si no re mo to re caí ram des pro por ci o nal- 
men te so bre elas.

“Is so foi mui to, mui to di fí cil pa ra mui tas mu lhe res”,
afir ma Ja mea.

“(As car rei ras) são uma gran de par te da iden ti da de, e
le va mos tu do o que so mos pa ra o quar to. Se não sa be- 
mos quem so mos, de re pen te, po de pa re cer que não há
na da pa ra le var.”

Mas o se xo não es tá ne ces sa ri a men te con de na do.
Pes qui sa do res do Ins ti tu to Kinsey su ge rem um com por- 
ta men to es pe cí fi co pa ra me lho rar a vi da se xu al dos ca- 
sais: sa cu dir as coi sas.

Um em ca da cin co par ti ci pan tes do es tu do ex pe ri- 
men tou al go no vo na ca ma e is so aju dou a re a cen der o
de se jo e a in ti mi da de.

“Pes so as que ten ta ram coi sas no vas eram mui to mais
pro pen sas a re la tar me lho ri as”, diz Leh mil ler.

En tre as ati vi da des que aju da ram a me lho rar a vi da
se xu al dos ca sais, es ta vam “ex pe ri men tar no vas po si- 
ções, re a li zar fan ta si as, pra ti car BDSM (si gla em in glês
pa ra bon da ge, dis ci pli na, do mi na ção, sub mis são, sa dis- 
mo e ma so quis mo) e fa zer mas sa gem”, de acor do com o
es tu do.

Mas pa ra aque les em re la ci o na men tos em que a ati vi- 
da de se xu al di mi nuiu du ran te o ano pas sa do e não foi
re to ma da, ha ve rá da nos du ra dou ros? De pen de, di zem
os es pe ci a lis tas.

Al guns po dem não se re cu pe rar “por que ti ve ram uma
fal ta de co ne xão tão pro lon ga da”, ava lia Leh mil ler.

A pes qui sa de le tam bém mos trou que al gu mas pes- 
so as traí ram seus par cei ros pe la pri mei ra vez du ran te a
pan de mia — uma in dis cri ção da qual os par cei ros po- 
dem ter di fi cul da de de se re cu pe rar.

Ou tros con ti nu a rão a so frer com as per das de em pre- 
go re la ci o na das à pan de mia, as sim co mo com fa to res de
es tres se fi nan cei ro que pai ram so bre os re la ci o na men- 
tos e po dem cau sar atri tos.

Mas, pa ra mui tos, há es pe ran ça. Com ca da vez mais
pes so as sen do va ci na das, as em pre sas es tão re a brin do,
e al guns pro fis si o nais es tão vol tan do ao es cri tó rio.

“As pes so as es tão co me çan do a vol tar à sua ve lha ro ti- 
na”, diz Ja mea.

Ela es tá ven do os efei tos po si ti vos dis so nos ca sais
que fre quen tam sua clí ni ca.

Qual quer ti po de re tor no à “nor ma li da de” é um bom
in di ca dor pa ra par cei ros cu jas di fi cul da des co me ça ram
du ran te a pan de mia.

“É pos sí vel que al guns des ses ca sais, as sim que a pan- 
de mia es ti ver sob con tro le… vol tem a ser co mo eram
an tes”, diz Leh mil ler.

“Quan do es se fa tor de es tres se for re mo vi do, sua vi da
se xu al vai me lho rar.”

São Luís, quarta-feira, 26 de maio de 2021
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Inadimplência alta

A ina dim plên cia das em pre sas cres ceu e
che gou a 5,9 mi lhões em abril de 2021. O au-
men to de 0,5% com re la ção a mar ço des te
ano foi im pul si o na do prin ci pal men te pe los
ne gó ci os que atu am em ser vi ços, que ba teu
re cor de na par ti ci pa ção no to tal de de ve do- 
res com cres ci men to de 0,9 pon to per cen tu-
al, con si de ran do to dos os por tes, en quan to
os de mais apre sen ta ram re du ção ou se man-
ti ve ram no pe río do.

Turismo responsável

O Mi nis té rio do Tu ris mo ul tra pas sou a
mar ca de 28 mil “Se los Tu ris mo Res pon sá- 
vel, Lim po e Se gu ro” emi ti dos pa ra pres ta- 
do res de ser vi ços e gui as de tu ris mo em to do
o país, que as su mi ram, de cla ra da men te, o
com pro mis so em ado tar pro to co los de bi os-
se gu ran ça pa ra pro te ger tu ris tas e tra ba lha- 
do res que atu am no se tor con tra a Co vid-19.
O Bra sil foi um dos pri mei ros a lan çar pro to- 
co los de bi os se gu ran ça pa ra o se tor .

Pa ra béns à Se cre ta ria Mu ni ci pal
do Tu ris mo (Se tur) que aca ba de re a -
li zar a pri mei ra edi ção do Fam tour
Vir tu al de São Luís. Tra ta-se de uma
ca pa ci ta ção com 70 agen tes de vi a -
gem do Bra sil, Por tu gal e Itá lia com
vis ta a di vul ga ção em ou tros es ta dos
pa ra a re to ma da gra du al e se gu ra do
tu ris mo. “A Pre fei tu ra pro mo veu a
pri mei ra edi ção da Fam tour co mo
mais uma ação de in cen ti vo ao se tor
do tu ris mo. O pre fei to Edu ar do Brai -
de vem da do apoio ao se tor e prin ci -
pal men te pa ra que o Mu ni cí pio es te -
ja pre sen te nes te pro ces so de pre pa -
ra ção pa ra a re to ma da das ati vi da -
des em nos sa ci da de”, dis se o se cre -
tá rio de Tu ris mo de São Luís, Sau lo
San tos.

A Co lu na man da um
abra ço ao pre si den te
da ABAV – As so ci a ção
Bra si lei ra das Agên ci -
as de Vi a gens, no Ma -
ra nhão, Jan sen San tos,
que lem bra a seus as -
so ci a dos que ho je,
dass 10h às 12h, vai
acon te cer mais um se -
mi ná rio vir tu al pro mo -
vi do pe lo Ins ti tu to de
Ca pa ci ta ção e Cer ti fi -
ca ção da Abav Na ci o -
nal. O te ma da vez são
os de sa fi os do Ho me
Offi  ce. É gra tui to, mas
exi ge ins cri ção pré via.

De pois de no ve anos de
hi a to, Ca e ta no Ve lo so
vai lan çar um ál bum
com mú si cas iné di tas.
Es se é o pri mei ro pro -
je to mu si cal do can tor
des de Abra ça ço, lan -
ça do em 2012. 
Em fe ve rei ro de 2020, o
ar tis ta usou as re des
so ci ais pa ra anun ci ar
que ti nha vol ta do a
com por. Na pu bli ca -
ção, ele fa lou que sen -
tiu uma “on da in con -
tro lá vel” que o le vou a
com por no va men te. A
ex pec ta ti va é gran de.

Setur-MA em Caxias

O se cre tá rio de Es ta do de Tu ris mo (SE TUR) ,
Ca tu lé Jú ni or, irá as si nar, nes ta quar ta-fei ra, 26,
a Or dem de Ser vi ço pa ra iní cio das obras de re- 
for ma e re vi ta li za ção da Bei ra Rio de Ca xi as. A
so le ni da de te rá ini cio às 9h no au di tó rio da Pre- 
fei tu ra de Ca xi as, Pra ça Di as Car nei ro, 600, Cen- 
tro, em Ca xi as. Nas obras es tão in cluí das a in ser- 
ção de playgrounds, aca de mia ao ar li vre, qui os- 
ques com ba nhei ros, es pa ços de vi vên cia e to- 
tens in for ma ti vos, além de es ca das e ram pas de
aces si bi li da de, guar da cor po no en tor no, en tre
ou tras no vi da des mais.

Viagens e vacinas

Uma no va pes qui sa da Bo o king.com re ve lou
que 69% dos bra si lei ros não vão vi a jar pa ra o Ex- 
te ri or até que te nham si do va ci na dos. Além dis- 
so, 67% dos vi a jan tes bra si lei ros só vão vi a jar pa-
ra paí ses que im ple men ta ram pro gra mas de va- 
ci na ção. In clu si ve, 70% acei ta ri am com pro var
que fo ram va ci na dos pa ra po de rem vi a jar. Ain- 
da se gun do o le van ta men to, três em ca da qua-
tro bra si lei ros (76%) se sen tem es pe ran ço sos em
vi a jar em 2021. Lem bran do que os bra si lei ros
ocu pam o ter cei ro lu gar en tre as na ci o na li da des
que mais so nham em vi a jar nes te ano.

Sustentabilidade

Após vá ri as ações re a li za das pe la Equa to ri al
Ma ra nhão, por meio da sua pla ta for ma de sus- 
ten ta bi li da de E+ em di ver sos bair ros de São
Luís, che gou a vez da Vi la Ma ra nhão re ce ber as
ações na sua co mu ni da de. Se rá nes ta sex ta-fei- 
ra, 28, na se de da ACIB – As so ci a ção Co mu ni tá- 
ria Ita qui-Ba can ga, lo ca li za da na Rua Prin ci pal,
Nº112 – Vi la Ma ra nhão, das 9h às 12h e das 14h
às 16h. Pa ra par ti ci par da ação, é ne ces sá rio que
o ti tu lar le ve a sua úl ti ma con ta de ener gia, Iden- 
ti da de, CPF e o seu NIS – Nú me ro da Iden ti fi ca- 
ção So ci al.

Pra curtir

Vem aí mais uma edi -
ção da CI CLO AB! Com
o te ma “Pe dal da Mu -
lher”, a mais no va
edi ção do pas seio ci -
clís ti co que agi ta as
mu lhe res ad vo ga das,
acon te ce nes te do -
min go, 30, com con -
cen tra ção às 6h30, no
Gol den Shop ping Ca -
lhau.

O even to se rá re a li za -
do pe la Co mis são de
Es por tes da OAB MA
e con ta com o re for ço
es pe ci al da Co mis são
da Mu lher e da Ad vo -
ga da.

Pe lo se gun do ano
con se cu ti vo, por con -
ta da pan de mia de
Co vid-19, o Dia do De -
sa fio – even to anu al
que che ga à 27ª edi -
ção nes ta quar ta-fei -
ra, 26 – te rá seu mo -
de lo de atu a ção com
ên fa se nas pla ta for -
mas di gi tais.

No Sesc Ma ra nhão, o
pú bli co das mais va -
ri a das ida des te rá à
dis po si ção uma pro -
gra ma ção fí si co-es -
por ti va com ví deo-
au las de alon ga men -
to, dan ça, gi nás ti ca,
cir cui to fun ci o nal e
ati vi da des re cre a ti vas
ao lon go do dia.

A par tir des ta quar ta-
fei ra, 26, até o pró xi -
mo do min go, 30, a ci -
da de de Li ma Cam -
pos, no Mé dio Me a -
rim, re ce be a quar ta
eta pa do Cam pe o na -
to Ma ra nhen se de
Be a ch Soc cer 2021.

A com pe ti ção é pa -
tro ci na da pe la Equa -
to ri al Ener gia e pe lo
go ver no do Es ta do
por meio da Lei de In -
cen ti vo ao Es por te.

São Luís, quarta-feira, 26 de maio de 2021
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Ma ra nhão, por meio da sua pla ta for ma de sus- 
ten ta bi li da de E+ em di ver sos bair ros de São
Luís, che gou a vez da Vi la Ma ra nhão re ce ber as
ações na sua co mu ni da de. Se rá nes ta sex ta-fei- 
ra, 28, na se de da ACIB – As so ci a ção Co mu ni tá- 
ria Ita qui-Ba can ga, lo ca li za da na Rua Prin ci pal,
Nº112 – Vi la Ma ra nhão, das 9h às 12h e das 14h
às 16h. Pa ra par ti ci par da ação, é ne ces sá rio que
o ti tu lar le ve a sua úl ti ma con ta de ener gia, Iden- 
ti da de, CPF e o seu NIS – Nú me ro da Iden ti fi ca- 
ção So ci al.

Pra curtir

Vem aí mais uma edi -
ção da CI CLO AB! Com
o te ma “Pe dal da Mu -
lher”, a mais no va
edi ção do pas seio ci -
clís ti co que agi ta as
mu lhe res ad vo ga das,
acon te ce nes te do -
min go, 30, com con -
cen tra ção às 6h30, no
Gol den Shop ping Ca -
lhau.

O even to se rá re a li za -
do pe la Co mis são de
Es por tes da OAB MA
e con ta com o re for ço
es pe ci al da Co mis são
da Mu lher e da Ad vo -
ga da.

Pe lo se gun do ano
con se cu ti vo, por con -
ta da pan de mia de
Co vid-19, o Dia do De -
sa fio – even to anu al
que che ga à 27ª edi -
ção nes ta quar ta-fei -
ra, 26 – te rá seu mo -
de lo de atu a ção com
ên fa se nas pla ta for -
mas di gi tais.

No Sesc Ma ra nhão, o
pú bli co das mais va -
ri a das ida des te rá à
dis po si ção uma pro -
gra ma ção fí si co-es -
por ti va com ví deo-
au las de alon ga men -
to, dan ça, gi nás ti ca,
cir cui to fun ci o nal e
ati vi da des re cre a ti vas
ao lon go do dia.

A par tir des ta quar ta-
fei ra, 26, até o pró xi -
mo do min go, 30, a ci -
da de de Li ma Cam -
pos, no Mé dio Me a -
rim, re ce be a quar ta
eta pa do Cam pe o na -
to Ma ra nhen se de
Be a ch Soc cer 2021.

A com pe ti ção é pa -
tro ci na da pe la Equa -
to ri al Ener gia e pe lo
go ver no do Es ta do
por meio da Lei de In -
cen ti vo ao Es por te.

São Luís, quarta-feira, 26 de maio de 2021

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

Inadimplência alta

A ina dim plên cia das em pre sas cres ceu e
che gou a 5,9 mi lhões em abril de 2021. O au-
men to de 0,5% com re la ção a mar ço des te
ano foi im pul si o na do prin ci pal men te pe los
ne gó ci os que atu am em ser vi ços, que ba teu
re cor de na par ti ci pa ção no to tal de de ve do- 
res com cres ci men to de 0,9 pon to per cen tu-
al, con si de ran do to dos os por tes, en quan to
os de mais apre sen ta ram re du ção ou se man-
ti ve ram no pe río do.

Turismo responsável

O Mi nis té rio do Tu ris mo ul tra pas sou a
mar ca de 28 mil “Se los Tu ris mo Res pon sá- 
vel, Lim po e Se gu ro” emi ti dos pa ra pres ta- 
do res de ser vi ços e gui as de tu ris mo em to do
o país, que as su mi ram, de cla ra da men te, o
com pro mis so em ado tar pro to co los de bi os-
se gu ran ça pa ra pro te ger tu ris tas e tra ba lha- 
do res que atu am no se tor con tra a Co vid-19.
O Bra sil foi um dos pri mei ros a lan çar pro to- 
co los de bi os se gu ran ça pa ra o se tor .

Pa ra béns à Se cre ta ria Mu ni ci pal
do Tu ris mo (Se tur) que aca ba de re a -
li zar a pri mei ra edi ção do Fam tour
Vir tu al de São Luís. Tra ta-se de uma
ca pa ci ta ção com 70 agen tes de vi a -
gem do Bra sil, Por tu gal e Itá lia com
vis ta a di vul ga ção em ou tros es ta dos
pa ra a re to ma da gra du al e se gu ra do
tu ris mo. “A Pre fei tu ra pro mo veu a
pri mei ra edi ção da Fam tour co mo
mais uma ação de in cen ti vo ao se tor
do tu ris mo. O pre fei to Edu ar do Brai -
de vem da do apoio ao se tor e prin ci -
pal men te pa ra que o Mu ni cí pio es te -
ja pre sen te nes te pro ces so de pre pa -
ra ção pa ra a re to ma da das ati vi da -
des em nos sa ci da de”, dis se o se cre -
tá rio de Tu ris mo de São Luís, Sau lo
San tos.

A Co lu na man da um
abra ço ao pre si den te
da ABAV – As so ci a ção
Bra si lei ra das Agên ci -
as de Vi a gens, no Ma -
ra nhão, Jan sen San tos,
que lem bra a seus as -
so ci a dos que ho je,
dass 10h às 12h, vai
acon te cer mais um se -
mi ná rio vir tu al pro mo -
vi do pe lo Ins ti tu to de
Ca pa ci ta ção e Cer ti fi -
ca ção da Abav Na ci o -
nal. O te ma da vez são
os de sa fi os do Ho me
Offi  ce. É gra tui to, mas
exi ge ins cri ção pré via.

De pois de no ve anos de
hi a to, Ca e ta no Ve lo so
vai lan çar um ál bum
com mú si cas iné di tas.
Es se é o pri mei ro pro -
je to mu si cal do can tor
des de Abra ça ço, lan -
ça do em 2012. 
Em fe ve rei ro de 2020, o
ar tis ta usou as re des
so ci ais pa ra anun ci ar
que ti nha vol ta do a
com por. Na pu bli ca -
ção, ele fa lou que sen -
tiu uma “on da in con -
tro lá vel” que o le vou a
com por no va men te. A
ex pec ta ti va é gran de.

Setur-MA em Caxias

O se cre tá rio de Es ta do de Tu ris mo (SE TUR) ,
Ca tu lé Jú ni or, irá as si nar, nes ta quar ta-fei ra, 26,
a Or dem de Ser vi ço pa ra iní cio das obras de re- 
for ma e re vi ta li za ção da Bei ra Rio de Ca xi as. A
so le ni da de te rá ini cio às 9h no au di tó rio da Pre- 
fei tu ra de Ca xi as, Pra ça Di as Car nei ro, 600, Cen- 
tro, em Ca xi as. Nas obras es tão in cluí das a in ser- 
ção de playgrounds, aca de mia ao ar li vre, qui os- 
ques com ba nhei ros, es pa ços de vi vên cia e to- 
tens in for ma ti vos, além de es ca das e ram pas de
aces si bi li da de, guar da cor po no en tor no, en tre
ou tras no vi da des mais.

Viagens e vacinas

Uma no va pes qui sa da Bo o king.com re ve lou
que 69% dos bra si lei ros não vão vi a jar pa ra o Ex- 
te ri or até que te nham si do va ci na dos. Além dis- 
so, 67% dos vi a jan tes bra si lei ros só vão vi a jar pa-
ra paí ses que im ple men ta ram pro gra mas de va- 
ci na ção. In clu si ve, 70% acei ta ri am com pro var
que fo ram va ci na dos pa ra po de rem vi a jar. Ain- 
da se gun do o le van ta men to, três em ca da qua-
tro bra si lei ros (76%) se sen tem es pe ran ço sos em
vi a jar em 2021. Lem bran do que os bra si lei ros
ocu pam o ter cei ro lu gar en tre as na ci o na li da des
que mais so nham em vi a jar nes te ano.

Sustentabilidade

Após vá ri as ações re a li za das pe la Equa to ri al
Ma ra nhão, por meio da sua pla ta for ma de sus- 
ten ta bi li da de E+ em di ver sos bair ros de São
Luís, che gou a vez da Vi la Ma ra nhão re ce ber as
ações na sua co mu ni da de. Se rá nes ta sex ta-fei- 
ra, 28, na se de da ACIB – As so ci a ção Co mu ni tá- 
ria Ita qui-Ba can ga, lo ca li za da na Rua Prin ci pal,
Nº112 – Vi la Ma ra nhão, das 9h às 12h e das 14h
às 16h. Pa ra par ti ci par da ação, é ne ces sá rio que
o ti tu lar le ve a sua úl ti ma con ta de ener gia, Iden- 
ti da de, CPF e o seu NIS – Nú me ro da Iden ti fi ca- 
ção So ci al.

Pra curtir

Vem aí mais uma edi -
ção da CI CLO AB! Com
o te ma “Pe dal da Mu -
lher”, a mais no va
edi ção do pas seio ci -
clís ti co que agi ta as
mu lhe res ad vo ga das,
acon te ce nes te do -
min go, 30, com con -
cen tra ção às 6h30, no
Gol den Shop ping Ca -
lhau.

O even to se rá re a li za -
do pe la Co mis são de
Es por tes da OAB MA
e con ta com o re for ço
es pe ci al da Co mis são
da Mu lher e da Ad vo -
ga da.

Pe lo se gun do ano
con se cu ti vo, por con -
ta da pan de mia de
Co vid-19, o Dia do De -
sa fio – even to anu al
que che ga à 27ª edi -
ção nes ta quar ta-fei -
ra, 26 – te rá seu mo -
de lo de atu a ção com
ên fa se nas pla ta for -
mas di gi tais.

No Sesc Ma ra nhão, o
pú bli co das mais va -
ri a das ida des te rá à
dis po si ção uma pro -
gra ma ção fí si co-es -
por ti va com ví deo-
au las de alon ga men -
to, dan ça, gi nás ti ca,
cir cui to fun ci o nal e
ati vi da des re cre a ti vas
ao lon go do dia.

A par tir des ta quar ta-
fei ra, 26, até o pró xi -
mo do min go, 30, a ci -
da de de Li ma Cam -
pos, no Mé dio Me a -
rim, re ce be a quar ta
eta pa do Cam pe o na -
to Ma ra nhen se de
Be a ch Soc cer 2021.

A com pe ti ção é pa -
tro ci na da pe la Equa -
to ri al Ener gia e pe lo
go ver no do Es ta do
por meio da Lei de In -
cen ti vo ao Es por te.

São Luís, quarta-feira, 26 de maio de 2021
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Informação é do Observatório do Trânsito do Maranhão, que chama a atenção para os
custos com a saúde pública no atendimento aos casos de acidentes de trânsito

PA TRÍ CIA CU NHA

MAIO AMARELO

27 mil acidentes por
ano no Maranhão

D
e acor do com o Ob ser va tó- 
rio do Trân si to do Ma ra- 
nhão, os aci den tes de trân- 
si to ma tam pe lo me nos

1.600 pes so as por ano e dei xam 21 mil
in vá li dos per ma nen tes no Ma ra nhão.
“As in for ma ções so bre aci den tes em
São Luís e no Ma ra nhão são as si mé- 
tri cas, pou co con fiá veis. Foi di vul ga da
uma es ta tís ti ca ir re al que diz que no
úl ti mo ano mor re ram ape nas 800 pes- 
so as no Ma ra nhão. É o do bro dis so.
Por exem plo se uma pes soa da en tra- 
da no hos pi tal por aci den te e de pois
mor re, não é da da a mor te por aci den- 
te de trân si to. Em São Luís de 7 mil
aci den tes que ti ve ram em 2015 só 2
mil fo ram ca ta lo ga dos”, dis se o Di re- 
tor Ge ral da Fun da ção Odi lon So a res,
en ge nhei ro Fran cis co de As sis Pe res
So a res, co or de na dor do OT.

Fran cis co So a res se re fe re aos da- 
dos ofi ci ais apre sen ta dos pe lo De- 
tran-MA, em que pe las es ta tís ti cas,
mais de 50 mi lhões de pes so as são ví- 
ti mas do trân si to no mun do, se ja por
le sões ou mor te. E no Ma ra nhão, 797
pes so as mor re ram no trân si to em
2020, se gun do da dos da Se cre ta ria de
Es ta do de Se gu ran ça Pú bli ca. O  di re- 
tor ge ral do De tran-MA, Fran cis co Na- 
gib tam bém cha mou aten ção pa ra o
al to ín di ce de mo to ci clis tas ví ti mas de
aci den te de trân si to, des ta can do que
qua se 60% dos aci den tes en vol vem
con du to res de mo to ci cle tas.

Con si de ra da uma epi de mia pe los
es tu di o sos em trân si to, Fran cis co Na- 
gib foi além, res sal tan do os ob je ti vos
do Mo vi men to Maio Ama re lo. “O nú- 
me ro de mor tes no trân si to é equi va- 
len te ao de uma pan de mia, e a va ci na

pa ra is so é a cons ci en ti za ção das pes- 
so as pa ra a im por tân cia de um com- 
por ta men to cor re to que dei xe o trân- 
si to mais se gu ro pa ra to dos”, dis se.

Fran cis co So a res, do Ob ser va tó rio
do Trân si to, aler ta que os aci den tes de
trân si to e as mor tes ad vin das de les,
ge ram al tos cus tos pa ra a saú de pú bli- 
ca. “A epi de mia  de mor tes no trân si to,
ma ta cer ca de 1,4 mi lhões de pes so as
no mun do. No Ma ra nhão, que pos sui
uma fro ta cir cu lan te em tor no de 1,8
mi lhões de veí cu los, tem mais de 27
mil aci den tes por ano. 20 mil só com
mo to ci cle tas.  Os cus tos pa ra a saú de
pú bli ca são al tís si mos. Es ti ma-se uma
con ta em tor no de 1,6 bi lhões por ano,
on de 400 mi lhões cor res pon dem aos
gas tos pre vi den ciá ri os, 160 mi lhões
de  in de ni za ções do DP VAT e ou tros 1
bi lhão pa ra gas tos em tra ta men tos
hos pi ta la res”.

Em 2022, Fran cis co So a res con ta
que Ob ser va tó rio do Trân si to no Ma- 
ra nhão vai ini ci ar o de sen vol vi men to
de um sis te ma de ob ser va ção e mo ni- 
to ra men to de to das mor tes no es ta do
do Ma ra nhão, com a in te gra ção das
ba ses de da dos da Pre fei tu ra de São
Luís /SA MU,  DP VAT,   Cor rei os, DA- 
TA SUS e Se cre ta ria de Es ta do da Saú- 
de/CI OPS..

O sis te ma in for ma ti za do fa rá a in- 
te gra ção com to das ba ses de da dos
dis po ní veis e man te rá os da dos ge or- 
re fe ren ci a dos de mo do que se pos sa
sa ber os lo cais com mai o res frequên- 
ci as de aci den tes e os mo ti vos es tru- 
tu rais pa ra que eles ocor ram.  “O aces- 
so aos Bo le tins de Ocor rên cia (BO) de
aci den tes no trân si to par tir de com- 
par ti lha men to de da dos  com o sis te- 
ma de se gu ran ça pú bli ca do Ma ra- 
nhão, em par ce ria com a SES/CE- 
TRAN-MA, se rá fun da men tal pa ra se

de fi nir uma ba se de da dos con fiá vel  e
útil pa ra pla ne ja men to de ações de
com ba te aos aci den tes nas es tra das e
ro do vi as  ma ra nhen ses”, dis se Fran- 
cis co.

Da dos do De tran-MA re ve lam no
ano de 2020, o nú me ro to tal das  in fra- 
ções co me ti das por con du to res de
veí cu los che gou a 297.435, no Ma ra-
nhão. Em São Luís, foi re gis tra do o to- 
tal de 227.158 in fra ções nas vi as de
trân si to ur ba no da ca pi tal, sen do as
in fra ções com ex ces so de ve lo ci da de
aci ma do per mi ti do de 20% a 50% co- 
mo as in fra ções mais co me ti das. O ex- 
ces so de ve lo ci da de traz um fa tor
mais agra van te que é o au men to de
aci den tes de trân si to.

No Ma ra nhão, que

pos sui uma fro ta

cir cu lan te em tor no de

1,8 mi lhões de veí cu los,

tem mais de 27 mil

aci den tes por ano. 20

mil só com mo to ci cle tas. 

Os cus tos pa ra a saú de

pú bli ca são al tís si mos.

Es ti ma-se uma con ta em

tor no de 1,6 bi lhões por

ano

Campanha do Movimento Maio Amarelo

Em an da men to, mes mo de for ma
vir tu al, a cam pa nha do Mo vi men to
Maio Ama re lo, fei to por ór gãos de re- 
fe rên cia, tem co mo me ta cons ci en ti- 
zar e sen si bi li zar a po pu la ção so bre os
ris cos do com por ta men to ina de qua- 
do no trân si to, e as sim re du zir o nú- 
me ro de aci den tes de trân si to. No Bra- 
sil, a cam pa nha é co or de na da pe lo
Ob ser va tó rio Na ci o nal de Se gu ran ça
Viá ria (ONSV).

No Ma ra nhão, as ações do Maio
Ama re lo ti ve ram iní cio em 2015. Des- 
de en tão, o De tran-MA tem pro mo vi- 
do um cro no gra ma ca da vez mais va- 
ri a do, que in clui pa les tras, ações edu- 
ca ti vas, ati vi da des cul tu rais e es por ti- 
vas. 

No en tan to, des de 2020, as ati vi da- 
des pre sen ci ais fo ram re du zi das por
con ta dos cui da dos com a Co vid-19.

Por is so, os or ga ni za do res da cam pa- 
nha es tão pro mo ven do a men sa gem
do Maio Ama re lo atra vés das re des so- 
ci ais @de tran ma (Ins ta gram), @De- 
tran MA (Fa ce bo ok) e @De tran Ma
(Twit ter); e no  si te www.de- 
tran.ma.gov.br.

A Se cre ta ria Mu ni ci pal de Trân si to
e Trans por tes (SMTT) tam bém se gue
com a cam pa nha com vá ri as ati vi da- 
des edu ca ti vas, de sen vol vi das pe la
Co or de na ção de Edu ca ção pa ra o
Trân si to (Co e tran), que com põem um
ca len dá rio anu al de ações edu ca ti vas
exe cu ta das pe la SMTT ao lon go do
ano.

Com a pre sen ça dos agen tes de
trân si to e das mas co tes da SMTT, Jo- 
ca, Ju ca e Gi gi, as ações en glo bam di- 
ver sas ações de edu ca ção pa ra o trân- 
si to, tais co mo in ter ven ções em fai xas

de pe des tres e blit zen edu ca ti vas nas
prin ci pais ave ni das de São Luís, co mo
a Jerô ni mo de Al bu quer que, Fran ce-
ses, Car los Cu nha, den tre ou tras. As
equi pes tam bém es ta rão em pon tos
de va ci na ção co mo o dri ve-th ru do
Shop ping da Ilha e Uni ver si da de Fe- 
de ral do Ma ra nhão (Uf ma), com ex-
po si ção de fai xas e car ta zes com fra- 
ses alu si vas à se gu ran ça, ao res pei to e
à paz no trân si to.

A cam pa nha foi lan ça da em 2010
pe las Or ga ni za ções das Na ções Uni- 
das (ONU), que de fi niu o pe río do en-
tre 2011 a 2020 co mo a “Dé ca da de
Ações pa ra a Se gu ran ça no Trân si to”.
O ob je ti vo do mo vi men to é uma ação
co or de na da en tre o Po der Pú bli co e a
so ci e da de ci vil pa ra co lo car em pau ta
o te ma se gu ran ça nas mais di fe ren tes
es fe ras.

Aná li se anu al

SÃO LUÍS E PAÇO DO LUMIAR

1.070 famílias recebem
Títulos Fundiários

AS ENTREGAS ACONTECEM NA MANHÃ DE HOJE

O Go ver no do Es ta do, por meio da Se cre ta ria de Es ta- 
do das Ci da des e De sen vol vi men to Ur ba no (Se cid), re a- 
li za rá, ho je, quar ta-fei ra (26), às 9h, a en tre ga de tí tu los
de Re gu la ri za ção Fun diá ria pa ra 1.070 fa mí li as de São
Luís e Pa ço do Lu mi ar.

A ação tem por ob je ti vo ga ran tir a do cu men ta ção de- 
fi ni ti va de pro pri e da de pa ra a po pu la ção mais ca ren te,
pro mo ven do dig ni da de e qua li da de de vi da.

A ce rimô nia se rá re a li za da no Pa lá cio dos Leões com
a pre sen ça do go ver na dor, Flá vio Di no, e do se cre tá rio
de Es ta do das Ci da des e De sen vol vi men to Ur ba no,
Már cio Jerry. O tra ba lho da Se cid, com a Re gu la ri za ção
Fun diá ria, tem si do con tí nuo e vem con tem plan do mi- 
lha res de fa mí li as ma ra nhen ses.

Nes ta eta pa, se rão be ne fi ci a dos, em São Luís, fa mí li as
dos bair ros Ma ria Ara gão e Es tre la D’Al va, Re si den ci al
Mon te Cas te lo, Sa ca vém, Can ti nho do Céu e Se te de Se- 
tem bro, além de Fé em Deus. Em Pa ço do Lu mi ar, as en- 
tre gas se rão pa ra 303 fa mí li as da co mu ni da de No va Vi- 
da. Por con ta da pan de mia do co ro na ví rus, a en tre ga se- 
rá fei ta de for ma sim bó li ca pa ra 18 be ne fi ciá ri os. De- 
pois, as fa mí li as que não es ta rão pre sen tes vão re ce ber
os do cu men tos de fi ni ti vos em seus res pec ti vos bair ros,
evi tan do aglo me ra ções.

O pro ces so de re gu la ri za ção fun diá ria in clui me di das
ju rí di cas, ur ba nís ti cas, am bi en tais e so ci ais, com a fi na- 
li da de de in te grar áre as ir re gu la res ao con tex to le gal das
ci da des. 

Já fo ram as si na dos Ter mos de Co o pe ra ção Téc ni ca
com 20 pre fei tu ras. En tre os pró xi mos mu ni cí pi os que
se rão aten di dos com o pro gra ma de Re gu la ri za ção Fun- 
diá ria da Se cid es tão Im pe ra triz, Co li nas, Bar rei ri nhas e
São Jo sé de Ri ba mar.

A pre vi são é de que o Go ver no do Es ta do en tre gue, até
o fi nal do ano, 4.500 tí tu los, be ne fi ci an do fa mí li as de to- 
do o Ma ra nhão.

CONSUMO

Procura por crédito
cresceu 4,9% em abril

AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA PUXARAM O PEDIDO DE CRÉDITO

De pois de três que da se gui das, a bus ca dos con su mi- 
do res por cré di to re gis trou al ta de 4,9% na com pa ra ção
en tre abril de 2021 e o mês an te ri or.

De acor do com o In di ca dor de De man da do Con su- 
mi dor por Cré di to da Se ra sa Ex pe ri an, os con su mi do res
com as me no res ren das men sais im pul si o na ram a al ta.
Aque les que re ce bem até R$ 500 e en tre R$ 500 e R$
1.000, ex pan di ram 7,4% e 5,3%, res pec ti va men te. Con fi- 
ra abai xo os grá fi cos com da dos na ín te gra.

Pa ra o eco no mis ta da Se ra sa Ex pe ri an, Luiz Ra bi, a al- 
ta sig ni fi ca um mo vi men to sau dá vel pa ra o mer ca do de
cré di to, mas ain da não in di ca a re to ma da do po der de
com pra. “Com as ta xas de de sem pre go ain da ele va das e
o me nor va lor do au xí lio emer gen ci al nes te ano, os con- 
su mi do res con ti nu am bus can do por cré di to pa ra su prir
des pe sas es sen ci ais e fa zer ne go ci a ções, tro can do dí vi- 
das mais ca ras por ou tras mais ba ra tas. Por tan to, em bo- 
ra o ín di ce te nha de mons tra do ex pan são, a de man da
por cré di to em abril te ve co mo fo co a re a li za ção de com- 
pras e pa ga men tos pri o ri tá ri os”.

Ain da na aná li se men sal, to das as re giões do país de- 
mons tra ram au men to. O des ta que fi cou pa ra a Nor te,
que cres ceu 8,9%. Na sequên cia, Cen tro-Oes te (8,4%),
Nor des te (4,7%), Su des te (4,2%) e Sul (3,8%).

O com pa ra ti vo anu al en tre abril de 2021 e o mes mo
pe río do do ano an te ri or re ve lou um cres ci men to re cor- 
de de 45,7%. “Co mo os pe río dos de lock down fo ram in- 
ten sos em abril de 2020, afe tan do di re ta men te os con su- 
mi do res, a ba se de com pa ra ção fi cou pre ju di ca da, já
que es se cres ci men to re cor de foi, na ver da de, uma re cu- 
pe ra ção da gran de que da do ano an te ri or”, fi na li za o
eco no mis ta. Ve ja abai xo grá fi co com ple to so bre o ano a
ano.

São Luís, quarta-feira, 26 de maio de 2021

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


oimparcial.com.brVIDASaulo Duailibe
E-mail: sauloduailibe@yahoo.com.br10

O novo esforço de testagem começa após a entrega, pelo Ministério da Saúde, de 600
mil testes rápidos para ampliar e identificar novos casos da cepa indiana

• por tos
• ae ro por tos
• fer ro vi as
• ro do vi as

CEPA INDIANA

Testagem em massa 
para combater a B.1.617

A
ca pi tal ma ra nhen se te rá bar- 
rei ras de tes ta gens pa ra am- 
pli ar e iden ti fi car no vos ca sos
da va ri an te in di a na da Co vid-

19.
A in for ma ção foi anun ci a da pe lo

pre fei to Edu ar do Brai de, que re ve lou
a tes ta gem em mas sa nos pon tos de
en tra da e saí da de São Luís.

Na se ma na pas sa da seis ca sos da
no va ce pa fo ram re gis tra dos em tri- 
pu lan tes do na vio chi nês MV Shan- 
dong Da Zhi, fun de a do na cos ta ma- 
ra nhen se, na Baía de São Mar cos. 

Um dos in fec ta dos se gue in ter na- 

do, em es ta do gra ve, em hos pi tal da
re de pri va da da ci da de.

O no vo es for ço de tes ta gem co me- 
ça após a en tre ga, pe lo Mi nis té rio da
Saú de, de 600 mil no vos tes tes rá pi dos
pa ra não co ro na ví rus. De acor do com
Edu ar do Brai de, a tes ta gem vai acon- 
te cer nos pon tos de en tra da e saí da da
ci da de:

Além des ses pon tos, a tes ta gem em
mas sa tam bém vai ser fei ta nos cen- 

tros de sín dro mes gri pais le ves e nas
uni da des bá si cas de saú de.

No úl ti mo do min go (23), o mi nis tro
da Saú de, Mar ce lo Quei ro ga, es te ve
em São Luís pa ra acom pa nhar a en- 
tre ga dos tes tes.

O mi nis tro da Saú de, Mar ce lo
Quei ro ga, tam bém fez um so bre voo
no na vio chi nês que es tá fun de a do
em São Luís, e na cha ga da ao ae ro por-
to In ter na ci o nal Ma re chal Hu go Cu-
nha Ma cha do anun ci ou 300 mil va ci-
nas pa ra as ci da des da gran de ilha:
São Luís, Pa ço do Lu mi ar, Ra po sa e
São Jo sé de Ri ba mar.

CAPITAL

São Paulo faz testes em
passageiros do Maranhão

ALÉM DE AEROPORTOS, A RODOVIÁRIA DO TIETÊ FARÁ TESTES

A Pre fei tu ra de São Pau lo im ple men tou uma tri a gem
em pas sa gei ros pro ve ni en tes do Ma ra nhão no Ter mi nal
Ro do viá rio do Ti e tê. A tes ta gem foi ini ci a da on tem, ter r- 
ça-fei ra (25), pa ra ten tar evi tar a che ga da da va ri an te in- 
di a na (B.1.617) do co ro na ví rus, que te ve ca sos con fir- 
ma dos no Ma ra nhão na úl ti ma se ma na.

No en tan to, pa ra pas sa gei ros que che gam ao Ae ro- 
por to In ter na ci o nal de São Pau lo, em Gua ru lhos, na
Gran de São Pau lo, ain da não foi anun ci a do ne nhum
con tro le adi ci o nal. Na úl ti ma se gun da-fei ra (24), vi a jan- 
tes de um voo vin do de São Luís re la ta ram que não fo- 
ram sub me ti dos a ne nhu ma tri a gem em Cum bi ca.

Na Ro do viá ria do Ti e tê, as equi pes da pre fei tu ra vão
atu ar das 8h às 15h pa ra iden ti fi car pas sa gei ros sin to- 
má ti cos vin dos do Ma ra nhão. A tri a gem se rá fei ta por
meio de me di ção de tem pe ra tu ra e ques ti o na men tos de
saú de.

Os pas sa gei ros pro ve ni en tes do Ma ra nhão que re la- 
ta rem sin to mas da Co vid-19 se rão en ca mi nha dos em
am bu lân ci as da pre fei tu ra pa ra ser vi ços de pron to aten- 
di men to mu ni ci pais pa ra fa zer o tes te RT-PCR.

A ad mi nis tra ção mu ni ci pal anun ci ou ain da que vai
ofer tar 30 va gas em um ho tel pró xi mo ao Ter mi nal Ro- 
do viá rio do Ti e tê pa ra o iso la men to de pes so as com exa- 
mes po si ti vos e que não pos sam fa zer a qua ren te na em
ca sa, con si de ra das em “ris co so ci al”.

SAU LO DU AI LI BE

• Ba ca bal – 11 lei tos
• Bal sas – 18 lei tos
• Ca xi as – 32 lei tos
• Co ro a tá – 12 lei tos
• Gra jaú – 10 lei tos
• Im pe ra triz – 51
• La go da Pe dra – 1
• Pi nhei ro – 20
• Pre si den te Du tra – 10
• San ta Inês – 20
• San ta Lu zia do Pa ruá – 10
• São Luís – 211
• Ti mon – 20

TRATAMENTO DE COVID

Estado receberá 442 leitos de UTI

O GOVERNO FEDERAL VAI REPASSAR R$ 21,4 MILHÕES EM RECURSOS PARA O  MARANHÃO

Uma por ta ria do Go ver no Fe de ral, em
ca rá ter ex cep ci o nal, li be ra re cur sos pa ra a
aber tu ra de 442 lei tos de de Uni da des de
Te ra pia In ten si va – UTI Ti po II Adul to e Pe- 
diá tri co, pa ra aten di men to ex clu si vo dos
pa ci en tes com co vid-19 no Ma ra nhão.

Por ta ria pu bli ca da pe lo Mi nis té rio da
Saú de no Diá rio Ofi ci al da União (DOU) de
on tem, ter ça-fei ra (25). Além do Ma ra- 
nhão, o Dis tri to Fe de ral e to dos os ou tros
es ta dos do Bra sil.

O Ma ra nhão foi con tem pla do com R$
21,2 mi lhões, que se rão pa ra ma nu ten ção
de 442 lei tos, dis tri buí dos em 14 mu ni cí pi- 
os.

A ca pi tal ma ra nhen se foi agra ci a da com

211 lei tos de UTI, qua se a me ta de das uni- 
da des de te ra pia in ten si va que vão ser
aber tas no es ta do. Im pe ra triz vem em se- 
gun do lu gar com 51 lei tos, se gui da de Ca xi- 
as com 32.

Ve ja os lo cais:

SÃO LUÍS

Veja os locais da entrega do vale-gás

As en tre gas dos tic kets va le-gás pa ra os
be ne fi ciá ri os em São Luís se rão ini ci a das
dia 26 de maio e acon te ce rão por eta pas.
De vi do ao gran de nú me ro de be ne fi ciá ri- 
os, a en tre ga se rá fei ta de acor do com as
re giões abran gi das por ca da CRAS, lo cais
on de os be ne fi ciá ri os fa zem e atu a li zam
seus ca das tros.

As en tre gas nas re giões dos CRAS de
São Rai mun do, Ci da de Olím pi ca, Bair ro
de Fá ti ma, Co ro a di nho , Tu ru, Anil e Ma- 
ra ca nã irão ocor rer a par tir do dia 02 de ju- 
nho.

Pa ra mais in for ma ções aces se: va le- 
gas.se des.ma.gov.br

26/05
Re gião do Cras São Fran cis co
En tre ga: Cen tro de En si no João Evan ge lis- 
ta Ser ra dos San tos
En de re ço: Rua 11, S/N, São Fran cis co

Re gião do Cras Cohab
En tre ga: Cen tro de En si no Mu ni ci pal Jú lio
de Mes qui ta Fi lho

En de re ço: Ave ni da 1, S/N, Cohab Anil
Re gião Cras Ci da de Ope rá ria

En tre ga: Cen tro de En si no Jus ti no Pe rei ra
En de re ço: Ave ni da 103, Uni da de 103, S/N,
Ci da de Ope rá ria

Re gião Cras Li ber da de
En tre ga: Cen tro de En si no do Pa rá
En de re ço: Rua Ma cha do de As sis, 16, Li- 
ber da de

27/05
Re gião do Cras Vi nhais
En tre ga : Cen tro de En si no Edu ca Mais
Ma ria Mo ni ca Va le
En de re ço: Rua 24, S/N/ Vi nhais

Re gião do Cras Vi la Ba can ga
En tre ga: Cen tro de En si no Mu ni ci pal
Dayse Gal vão
En de re ço: Ave ni da do Con tor no, S/N, Vi la
Em bra tel

Re gião do Cras Vi la No va
En tre ga: Cen tro de En si no Cru zei ro do Sul
En de re ço: Es tra da da Vi la No va, S/N, Vi la
No va

28/05
Re gião do Cras An jo da Guar da
En tre ga: Cen tro Edu ca Mais Y Ba can ga
En de re ço: Qua dra H, S/N, An jo da Guar da

Re gião do Cras João de Deus
En tre ga: Cen tro de En si no São Cris tó vão
En de re ço: Ave ni da Gua ja ja ras (re tor no do
ae ro por to)

31/05
Re gião do Cras Be qui mão
En tre ga: Cen tro de En si no Ma no el Beck- 
man
En de re ço: Rua 51, S/N, Be qui mão

Re gião do Cras Es ti va
En tre ga: Cen tro de En si no Ma rio Mei re les
En de re ço: Ave ni da 6, KM 15, BR 135, S/N,
Man gue Se co

01/06
Re gião do Cras Ja nai na
En tre ga: Cen tro Edu ca Mais Me ni no Je sus
de Pra ça
En de re ço: Rua 103, Uni da de 103, Ci da de
Ope rá ria

Re gião do Cras Cen tro
En tre ga: Li ceu Ma ra nhen se
En de re ço: Par que Ur ba no San tos, S/N,
Cen tro.

São Luís, quarta-feira, 26 de maio de 2021
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NE RES PIN TO

Se le ção

A BARCA

De olho na Série B,
Sampaio faz dispensas
A

pós a con quis ta do bi cam pe- 
o na to ma ra nhen se, o Sam- 
paio Cor rêa se gue re for mu- 
lan do sua equi pe com vis tas à

Sé rie B do Cam pe o na to Bra si lei ro. Ini- 
ci al men te, fo ram anun ci a das, ofi ci al- 
men te, mais seis con tra ta ções na úl ti- 
ma se gun da-fei ra e ou tras se rão co- 
nhe ci das nas pró xi mas ho ras.

 O clu be tam bém apro vei tou a oca- 
sião pa ra cha mar li be rar al guns jo ga- 
do res.
A sur pre sa mai or fi cou por con ta da
dis pen sa do la te ral-di rei to Sá vio, ti tu- 
lar nos úl ti mos jo gos da equi pe no Es- 
ta du al, sen do in clu si ve o au tor do lan- 
ça men to pa ra o gol de Ci el que re sul- 
tou na van ta gem (1 a 0) na pri mei ra
par ti da do con fron to com o Mo to
Club.

A lis ta foi en ca be ça da pe lo meia Di- 
o ne Ri bas, atle ta que in te grou o elen- 
co de 2020 na Se gun do na e che gou
pa ra ser o subs ti tu to de Mar ci nho.
Nos úl ti mos jo gos, no en tan to, ele não
vi nha sen do apro vei ta do. Pa ra a po si- 
ção, o Tri co lor mais dois jo ga do res.

Um de les é Da ni el Cos ta, ex-CSA.
Os de mais li be ra dos até on tem no iní- 
cio da tar de fo ram o ata can te Ga bri el
Vas con ce los e o ala Mi chel. As res ci- 
sões fo ram di vul ga das, por meio de
pos ta gens fei tas no si te ofi ci al. “O
meia Di o ne che gou a um acor do com
o clu be e já foi li be ra do. De se ja mos
to da sor te em sua car rei ra. Atle ta
com pro me ti do e que sem pre hon rou
o man to bo li vi a no en quan to de fen- 
deu o clu be”, diz o co mu ni ca do, que
acres cen ta mais tar de. 

“Após acor dos, os atle tas Ga bri el
Vas con ce los (ATA), Sá vio (LD) e Mi- 
chel (LD) fo ram li be ra dos e já es tão li- 
vres pa ra ne go ci ar com ou tros clu bes.

Agra de ce mos pe lo em pe nho e pro fis- 
si o na lis mo que de mons tra ram en- 
quan to de fen de ram a Bo lí via Que ri- 
da. Boa sor te a to dos”.

Ou tros no mes se rão in cluí dos na
re la ção dos dis pen sá veis que se rá di- 
vul ga da ho je.

Tu do vai de pen der da con fir ma ção
dos no vos re for ços que es tão em ne- 
go ci a ções e de vem se jun tar ao gru po
que vai fi car à dis po si ção do téc ni co
Da ni el Ne ri pa ra o jo go de es treia no
Bra si lei ro, se gun da-fei ra, às 20h, no
Cas te lão.

Na se le ção fei ta pe la Fe de ra ção
Ma ra nhen se de Fu te bol (FMF), o

Sam paio Cor rêa te ve a in clu são de
seis jo ga do res. 

Os me lho res, se gun do a en ti da de
fo ram: Mo ta (go lei ro); Di e go Re nan
(la te ral-di rei to do Mo to), Joé cio (za-
guei ro), An dré Luís, Fer rei ra, Eloir
Már cio Di o go (meio-cam pis tas); Pi- 
men ti nha e Fe li pe Cruz, ata can tes.
Fer rei ra foi o “Cra que do Cam pe o na-
to” e João Vic tor Ba lão a re ve la ção.

O me lhor trei na dor foi João Car los
Ân ge lo (PAC); Mayron Fre de ri co No- 
va es (me lhor ár bi tro), Ra fa el Al mei da
e Ed na Cris ti na os as sis ten tes.

No Es ta du al, o Sam paio con quis-
tou 21 pon tos com , 6 vi tó ri as, 3 em pa-
tes e ape nas 2 der ro tas. 

O ata que tri co lor foi o mais po si ti vo
com 16 gols e a de fe sa a me nos va za da
com 4 bo las, sal do po si ti vo de 12 gols.

O Mo to, se gun do co lo ca do, te ve 19
pon tos, com 6 vi tó ri as e 1 em pa te, 4
der ro tas, 16 gols mar ca dos e 13 so fri-
dos, sal do po si ti vo de ape nas 3 gols. O
Mo to só le vou van ta gem na mar ca do
ar ti lhei ro. Fe li pe Cruz fez 5 gols.

O meia Di o ne che gou a

um acor do com o clu be e

já foi li be ra do.

De se ja mos to da sor te em

sua car rei ra. Atle ta

com pro me ti do e que

sem pre hon rou o man to

bo li vi a no en quan to

de fen deu o clu be

DE OLHO NO BRASILEIRO

Moto confirma Carlos Ferro e mira na Série D

FERRO  JÁ ESTÁ CONSCIENTE DAS DIFICULDADES FINANCEIRAS QUE O CLUBE ATRAVESSA E DA IMPOSSIBILIDADE DE INVESTIMENTOS

Co mo es ta va pre vis to, o Mo to con- 
fir mou no fi nal da tar de da úl ti ma se- 
gun da-fei ra, a con tra ta ção do téc ni co
Car los Fer ro pa ra di ri gir a equi pe na
Sé rie D do Cam pe o na to Bra si lei ro. O
clu be fez uma li gei ra pau sa nos trei- 
nos, mas ama nhã de ve rá apre sen tar o
no vo pre pa ra dor. 

Gran de par te do gru po foi afe ta do
pe la Co vid-19 e não par ti ci pou do jo- 
go fi nal di an te do Sam paio, no úl ti mo
do min go, no Cas te lão. De pois de
anun ci ar o pri mei ro da lis ta de dis- 
pen sas, o ata can te Mau ri nho, o Ru- 
bro-Ne gro de ve rá ofi ci a li zar nes ta
quar ta-fei ra, ou tros no mes que não
de ve rão con ti nu ar de fen den do su as
co res.

Pa ra di ri gir o Mo to Club na com pe- 
ti ção na ci o nal, cu ja pri mei ra par ti da
se rá con tra o ven ce dor do con fron to
en tre To can ti nó pó lis-TO e Pìcos-PI, o
téc ni co Car los Fer ro de ve rá con tar
com uma equi pe for ma da em gran de
nú me ro por jo ga do res da pra ta da ca- 
sa. Ele já es tá cons ci en te das di fi cul- 
da des fi nan cei ra que o clu be atra ves- 
sa e da im pos si bi li da de de in ves ti- 
men tos.
Car los Fer ro es te ve no Mo to Club,
trei nan do nas ca te go ri as de ba se. No
Bra si lei ro, ele te rá a se gun da opor tu- 
ni da de. 

A pri mei ra foi à fren te do Ju ven tu de
Sa mas, em 2020. Ano pas sa do ele
tam bém le vou o São Jo sé de Ri ba mar

às se mi fi nais do Es ta du al. Nes ta tem-
po ra da (2021), vol tou ao co man do do
Pei xe Pe dra, mas foi eli mi na do na se-
gun da fa se do Ma ra nhen se pe la equi- 
pe do Pi nhei ro.

Os de mais ad ver sá ri os do Pa pão na
Sé rie D do Bra si lei ro são: To can ti nó- 
po lis (ou Pi cos), Ju ven tu de Sa mas,
Im pe ra triz, Guarany de So bral-CE,
Pal mas-TO, 4 de Ju lho-PI e Pa ra go mi- 
nas-PA. Os jo gos des ta eta pa pre li mi- 
nar se rão no fim de maio.

As equi pes te rão de fi car en tre os
qua tro me lho res do gru po pa ra avan- 
çar de fa se. Em se gui da, ha ve rá mais
três eta pas eli mi na tó ri as (ma ta-ma ta)
pa ra che gar à se mi fi nal e ga ran tir o
aces so pa ra a Sé rie C de 2022. (N.P)

Ma ra nhen se 2021

Eta pa de Li ma Cam pos

• 15h – Pe drei ras x Iga ra pé Gran de
• A se guir – La go do Jun co x Tri zi de la do Va le
• A se guir – Li ma Cam pos x São Luís Gon za ga

• 15h – Pe drei ras x Tri zi de la do Va le
• A se guir – La go do Jun co x São Luís Gon za ga
• A se guir – Li ma Cam pos x Iga ra pé Gran de

• 15h – La go do Jun co x Iga ra pé Gran de
• A se guir – Pe drei ras x São Luís Gon za ga
• A se guir – Li ma Cam pos x Tri zi de la do Va le

BE A CH SOC CER

Quar ta eta pa do
Ma ra nhen se che ga
a Li ma Cam pos

A par tir de ho je, quar ta-fei ra (26), até o pró xi mo do- 
min go (30), a ci da de de Li ma Cam pos, na re gião do Mé- 
dio Me a rim, re ce be a quar ta eta pa do Cam pe o na to Ma- 
ra nhen se de Be a ch Soc cer 2021. O tor neio é clas si fi ca tó- 
rio pa ra a fa se fi nal, que ocor re rá no mês de ju nho, em
Hum ber to de Cam pos. To dos os jo gos se rão trans mi ti- 
dos ao vi vo pe lo ca nal Be a ch Soc cer MA, no YouTube
(youtube.com/be a ch soc cer ma). As ro da das da fa se de
gru pos te rão iní cio às 15h e se rão re a li za das na Are na da
Pra ça de Es por tes.

Em Li ma Cam pos, seis se le ções es ta rão dis pu tan do a
com pe ti ção, que clas si fi ca rá ape nas os fi na lis tas pa ra a
fa se fi nal do Es ta du al 2021. Além da equi pe re pre sen- 
tan do a ci da de-se de, es tão con fir ma das no tor neio os
se guin tes se le ci o na dos: Iga ra pé Gran de, La go do Jun co,
Pe drei ras, São Luís Gon za ga e Tri zi de la do Va le.

Em con gres so téc ni co re a li za do na noi te de se gun da-
fei ra (24), fo ram de fi ni dos os gru pos e a ta be la da fa se de
clas si fi ca ção. O Gru po A con ta com Pe drei ras, La go do
Jun co e Li ma Cam pos. Já o B tem Tri zi de la do Va le, Iga ra- 
pé Gran de e São Luís Gon za ga. Os dois me lho res ti mes
de ca da cha ve avan çam às se mi fi nais e se guem com
chan ces de con quis tar o tí tu lo.

Três par ti das vão mo vi men tar a ro da da de aber tu ra
nes ta quar ta-fei ra, a par tir das 15h. Pe drei ras e Iga ra pé
Gran de fa zem o pri mei ro con fron to da eta pa. Na
sequên cia, tem La go do Jun co x Tri zi de la do Va le e Li ma
Cam pos x São Luís Gon za ga.

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

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

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

1ª eta pa/quar ta-fei ra (26)

2ª eta pa/quin ta-fei ra (27)

3ª ro da da/sex ta-fei ra (28)

São Luís, quarta-feira, 26 de maio de 2021
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Em entrevista à série especial 'Ícones' do The Hollywood Reporter, Quincy Jones afirmou
que não trabalharia com Elvis Presley e que o cantor era racista

Vi a gem

Jo bim

HISTÓRIA

Produtor chama Elvis
Presley de racista

“E
le era ra cis ta”, jus ti fi cou 
Quincy Jo nes, um dos 
mais im por tan tes pro- 
du to res e em pre sá ri os 

mu si cais, ao ser per gun ta do pe lo The 
Hollywood Re por ter se já te ria tra ba- 
lha do com El vis Presley. A en tre vis ta 
com o mú si co de 88 anos, que as si na 
Th ril ler e di ver sos ou tros clás si cos, é 
par te da sé rie es pe ci al Íco nes, do por- 
tal es ta du ni den se.

El vis Presley pas sou a ser um dos 
te mas da en tre vis ta quan do Jo nes fez 
uma com pa ra ção ci tan do Mi cha el 
Jack son, ao lem brar do fil me The wiz, 
de 1978, pro du zi do pe la fa mo sa Mo- 
town Pro duc ti ons. “[Jack son] es ta va 
fa zen do al gu ma có pia de El vis, tam- 
bém. O Rei do Pop, ca ra, va mos lá!”, 
dis se Quincy. Em se gui da, o pro du tor 
foi per gun ta do se já tra ba lhou com El- 
vis, e res pon deu que não tra ba lha ria 
com o can tor.

“Eu es ta va es cre ven do 

pa ra Tommy Dorsey 

(lí der de or ques tra). Oh 

Deus, na que le tem po, 

nos anos 1950. El vis 

en trou, e Tommy dis se: 

‘Eu não que ro to car com

QUINCY JONES TAMBÉM FALOU DOS RECENTES PROTESTOS ANTI-RACISTAS NOS  EUA 

ele’. Ele era um ra cis ta, 

fi lho da…”, Quincy 

in ter rom peu-se e 

com ple tou: “Vou fi car 

qui e to ago ra”.

Ele tam bém re ve lou que to da vez 
que via El vis, o can tor es ta va sen do 
trei na do por Otis Blackwell, que se- 
gun do Jo nes, “di zia a ele co mo can- 
tar”. No en tan to, o por tal The 

Hollywood Re por ter des ta cou que 
Blackwell dis se a Da vid Let ter man 
(apre sen ta dor do La te Night), em 
1987, que nun ca co nhe ceu Presley 
pes so al men te.

Quincy Jo nes tam bém fa lou so bre 
os pro tes tos an ti-ra cis tas nos Es ta dos 
Uni dos após a mor te de Ge or ge Floyd. 
“Is so acon te ce há mui to tem po, ca ra. 
Pes so as vi ram a ca be ça pa ra o ou tro 
la do, mas é tu do a mes ma coi sa pa ra 
mim – mi so gi nia, ra cis mo. Vo cê pre ci-
sa ser en si na do a odi ar al guém. Não 
vem na tu ral men te. A me nos que vo cê 
te nha si do trei na do. É um pés si mo 
há bi to”, re for çou.

Todo o acervo de Vinicius de Moraes de graça

VINICIUS DE MORAES GUARDOU METICULOSAMENTE OS ESCRITOS QUE COMPÕEM SUA VASTA E MULTIFACETADA OBRA

O cui da do da fa mí lia de Vi ni cius de
Mo ra es com sua obra era cons tan te.
“O pri mei ro po e ma es cri to por ele,
aos 8 anos, é um dos do cu men tos que
es ta rão no Acer vo Di gi tal, as sim co mo
seus úl ti mos es cri tos”, co men ta Ju lia
Mo ra es, ne ta e ide a li za do ra do pro je- 
to. “O ze lo era de le tam bém, pois é
pos sí vel acom pa nhar a evo lu ção cri a- 
ti va, por exem plo, do po e ma ‘O aves- 
so’: há vá ri as ver sões es cri tas ao lon go
de 10 anos, é um ma pa da cri a ção. E
não são só acer tos, ali es tão os er ros
tam bém. Acre di to que is so va lo ri ze
to dos os ar tis tas.” Vi ni cius, de fa to, era
per fec ci o nis ta e não sos se ga va en- 
quan to não atin gis se o re sul ta do con- 
si de ra do ide al. Es pe ci al men te quan- 
do com pu nha le tras de can ções. “É
pos sí vel no tar co mo ele era rí gi do em
bus car a mé tri ca cor re ta, a sí la ba tô ni- 
ca ide al pa ra a me lo dia”, ob ser va Mar- 
cus Mo ra es, so bri nho-ne to do po e ta e
res pon sá vel pe la co or de na ção téc ni- 
ca e de sign do Acer vo Di gi tal, que nas- 
ceu a par tir do de se jo de pre ser var di- 
gi tal men te o ar qui vo, in cen ti var a
pes qui sa e de mo cra ti zar o aces so à
obra de Vi ni cius.

Pes qui sar o vas to ma te ri al cri a do
pe lo ar tis ta re pre sen ta uma vi a gem
no tem po e tam bém ge o grá fi ca. Afi- 
nal, ho mem afe tu o so e aber to a no vas
ami za des, Vi ni cius pas sou por Rio de
Ja nei ro, São Pau lo, Sal va dor, Ou ro

Pre to, Mon te vi déu, Bu e nos Ai res, Pa- 
ris, Ox ford e Los An ge les, en tre ou tras
ci da des, se ja na fun ção de di plo ma ta,
se ja em ex cur sões co mo mú si co.

Nes se tra je to, man te ve con ta to
com as mais di ver sas fi gu ras, de Mãe
Me ni ni nha do Gan tois a Or son Wel les,
de Ba den Powell a Pa blo Ne ru da, sem
se es que cer dos gran des par cei ros,
co mo Tom Jo bim e To qui nho. Quan do
o Acer vo Di gi tal es ti ver dis po ní vel, a
par tir des ta quin ta-fei ra (27/5), fãs e
pes qui sa do res po de rão co nhe cer a
mag ní fi ca es cri ta de Vi ni cius em or- 
dem cro no ló gi ca. Is so per mi te no tar
com mais cla re za sua evo lu ção e,
prin ci pal men te, co mo o po e ta pas sou
de uma evi den te pre o cu pa ção re li gi o- 
sa no iní cio da car rei ra pa ra te mas
mais mun da nos, co mo o co ti di a no
das pes so as e, prin ci pal men te, as re- 
la ções amo ro sas. “Se rá pos sí vel tam- 
bém fi xar sua tra je tó ria em um de ter- 
mi na do mo men to, co mo, por exem- 
plo, des co brir tu do o que Vi ni cius es- 
cre veu no ano de 1968”, ex pli ca Mar- 
cus. O acer vo es tá di vi di do em três
gran des sé ri es. A pri mei ra, “Cor res- 
pon dên cia”, com pre en de car tas, car- 
tões e te le gra mas re ce bi dos tan to de
ami gos co mo de fi gu ras re la ci o na das
ao seu tra ba lho co mo di plo ma ta.

É cu ri o sa a tro ca de in for ma ções
que Vi ni cius man ti nha com seus co le- 
gas es cri to res, ca so de uma car ta en vi- 
a da a Ma nu el Ban dei ra em que o po e- 
ta so li ci ta lei tu ra crí ti ca de seus po e- 

mas. Em ou tra, pe de a opi nião so bre
ver sos de “Pá tria mi nha”, com re ceio
de ter pro ble mas po lí ti cos.

Se rá pos sí vel tam bém se di ver tir
com a tro ca de con fi dên ci as com
gran des ami gos, co mo na car ta em
que Tom Jo bim co men ta com Vi ni cius
a exi gên cia de um pro du tor fran cês
pa ra que a du pla com pu ses se mais ra-
pi da men te can ções que for ma ri am a
tri lha so no ra do fil me “Or feu ne gro”
(1959), di ri gi do por Mar cel Ca mus e
que ga nhou o Os car de me lhor lon ga
es tran gei ro.

“Na car ta, des co bre-se que o tal
pro du tor anun ci a va que con tra ta ria
um mú si co mais ve loz na cri a ção e
que se ria Do ri val Caymmi. O tex to
ter mi na com um há há há”, di ver te-se
Ju lia, lem bran do que o gran de can tor
e com po si tor bai a no era co nhe ci do
pe la fal ta de pres sa pa ra cri ar seus
clás si cos. A se gun da sé rie, “Pro du ção
in te lec tu al”, traz do cu men ta ção
abran gen te, que re ve la o ex ten so
cam po de ati vi da des às quais Vi ni cius
se de di cou ao lon go da vi da: po e sia,
tex tos em pro sa, ar ti gos, pe ças, le tras
de mú si ca, shows, ro tei ros de ci ne ma,
dis cur sos, en tre vis tas e tra du ções.

As sim, se rá pos sí vel ob ser var as di- 
fe ren tes ver sões do ro tei ro de “Les
amants de la mer” e de ta lhes da pro-
du ção até o ro tei ro fi nal de “Ga ro ta de
Ipa ne ma”.

MARVEL

Elektra enfrenta sósia
de Jason em HQ

ARCO MOSTRA  LETAL ASSASSINA COMO SUBSTITUTA DE MATT 

Uma len da dos fil mes slasher de ter ror dá as ca ras em
uma das mais no vas edi ções dos qua dri nhos do De mo li- 
dor, da Mar vel Co mics. Ou qua se. É por que Elek tra, a
atu al de ten to ra do man to do he rói an tes ves ti do por
Matt Mur dock, en fren ta um só sia de Ja son Vorhe es em
Da re de vil #30, no va edi ção do ar co de Chip Zdarsky com
ar tes de Mar co Chec chet to e Mi ke Hawthor ne.

Na his tó ria, Elek tra Na chi os se tor nou a De mo li do ra
de pois que Matt Mur dock foi pre so, pro me ten do ao ad- 
vo ga do que man te rá as ru as de No va York se gu ras sem
ti rar vi das. No en cal ço de But ch Fisk, fi lho do Rei do Cri- 
me (que se tor nou pre fei to, dei xan do as ati vi da des cri- 
mi no sas pa ra o her dei ro), a vi gi lan te e uma pro te gi da
cha ma da Ali ce aca bam en fren tan do sol da dos do Ten tá- 
cu lo.

É du ran te es sa lu ta que a De mo li do ra me de for ças
com um ho mem mas ca ra do e ar ma do com uma enor- 
me lâ mi na que lem bra (e mui to) o vi su al os ten ta do por
Ja son Vorhe es na sé rie de fil mes Sex ta-fei ra 13. Ao fi nal
da ba ta lha mos tra da em Da re de vil #30, Elek tra e Ali ce
ven cem, mas des co brem que os ini mi gos eram mor tos-
vi vos (tam bém co mo a len da dos fil mes de Ter ror).

Fãs das sé ri es De mo li dor e Os De fen so res, na Net flix,
de vem se lem brar do Ten tá cu lo (e da prá ti ca de les de
res sus ci ta rem ali a dos) co mo os prin ci pais an ta go nis tas
de ar cos en vol ven do a pró pria Elek tra Na chi os (vi vi da
por Élo die Yung). Des de o fim do acor do en tre Mar vel e a
pla ta for ma de stre a ming pa ra pro du ção de sé ri es, en tre- 
tan to, não se sa be ofi ci al men te o des ti no dos per so na- 
gens na TV ou no ci ne ma.

APÓS NOVE ANOS

Caetano Veloso lança
álbum com inéditas

ESSE É O PRIMEIRO PROJETO DO CANTOR DESDE “ABRAÇAÇO”

De pois de no ve anos de hi a to, Ca e ta no Ve lo so vai lan- 
çar um ál bum com mú si cas iné di tas. Es se é o pri mei ro
pro je to mu si cal do can tor des de Abra ça ço, lan ça do em
2012.

Em fe ve rei ro de 2020, o ar tis ta usou as re des so ci ais
pa ra anun ci ar que ti nha vol ta do a com por. Na pu bli ca- 
ção, ele fa lou que sen tiu uma “on da in con tro lá vel” que o
le vou a com por no va men te.

Um mês de pois, em mar ço, sua mu lher e em pre sá ria,
Pau la La vig ne, con fir mou a in for ma ção. Em post nas re- 
des so ci ais ela dis se: “Ca e ta no es tá em ca sa, apro vei tan- 
do pa ra com por as mú si cas de seu pró xi mo dis co”.

Um ano de pois, o ál bum es tá qua se pron to. Nes te
mês, o can tor, com po si tor e mú si co ama zo nen se Vi ni- 
cius Can tuá ria re ve lou, em  ví deo pu bli ca do no Ins ta- 
gram do jor na lis ta Ru bens Beghi ni, que gra vou al gu mas
fai xas pa ra o ál bum de Ca e ta no.

Par ce ria an ti ga, Vi ní cius es te ve em ou tros dis cos e
shows do Ca e ta no en tre 1978 e 1983, co mo in te gran te
D’a ou tra ban da da Ter ra. Na pu bli ca ção, o ama zo nen se
dis se que é um pri vi lé gio par ti ci par do pro je to e que se
sen te mui to hon ra do.

Em abril, o per cus si o nis ta Mar ce lo Cos ta pos tou uma
fo to com Ca e ta no no es tú dio. Na le gen da, Cos ta re pro- 
duz ver sos da mú si ca Par do, “ne go, ne nhum ori xá po de- 
rá des man char o que hou ve lá”. Tu do in di ca que a fai xa
vai es tar pre sen te no ál bum. É im por tan te lem brar que
Ca e ta no deu es ta can ção pa ra a can to ra Céu gra var em
seu ál bum mais re cen te, AP KÁ!, de 2019.

São Luís, quarta-feira, 26 de maio de 2021
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