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04H26 ................ 0.5M

10H39 ................ 6.0M

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

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

Tomar a vacina da Covid provoca uma alegria na maioria das pessoas, 
normal com tanta agonia. Confesso que não senti alegria, uma profun-
da tristeza tomou conta dos meus sentimentos lembrando dos amigos 
que perderam o prazo da sobrevivência.

Não deu tempo

Assembleia Legislativa 
suspende expediente 
presencial até dia 4 de 

junho por covid-19
A suspensão temporária das 

atividades decorre do aumento do 
número de casos de internações na 
Grande Ilha, além da possibilidade 
de esgotamento de leitos na rede de 

saúde. PÁGINA 3

Festa do Divino em tempos de pandemia
Fé, devoção e tradição de um dos maiores festejos religiosos do 

Maranhão que reúne centenas de pessoas, teve que se adaptar em sua 
estrutura por conta da pandemia. PÁGINA 10

De acordo com levantamento da Confederação Nacional dos Municípios, apenas 705 cidades do país não adotaram 
nenhuma medida de fechamento ou restrição de horário. No Maranhão, diversas cidades decretaram estado de 

calamidade e chegaram a adotar lockdown. POLÍTICA 2
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Manifestação contra  
presidente Bolsonaro 
uniu esquerda e direita 

do Maranhão 
Na manhã de sábado (29), um grupo 

de pessoas se reuniu para protestar contra 
o Presidente da República pedindo mais 
vacinas e também medidas para evitar 

as mortes pelo vírus e pela fome. 
PÁGINA 3

Sampaio estreia hoje na Série B contra o Goiás
De técnico novo, o Tricolor estreia na Série B do Brasileiro contra o Goiás, às 

20h desta segunda-feira, no Castelão. Equipe teve tempo reduzido para treinar 
com Felipe Surian. PÁGINA 9

A história de São Luís contada através das praças
PÁGINA 10

COMBATE À PANDEMIA
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De acordo com levantamento da Confederação Nacional dos Municípios, apenas 705
cidades do país não adotaram nenhuma medida de fechamento ou restrição de horário

In su mos

Fur to qua li fi ca do

Es te li o na to

Ex plo são de ca sos

COVID-19

74% dos municípios 
adotaram restrições

A
no va edi ção da pes qui sa da
Con fe de ra ção Na ci o nal dos
Mu ni cí pi os (CNM) de mons- 
tra que 2.092 das pre fei tu ras

con sul ta das (73,9%) dis se ram ter ado- 
ta do al gu ma for ma de fe cha men to ou
res tri ção de ho rá rio das ati vi da des
não es sen ci ais e 705 (24,9%) dis se ram
não ter lan ça do mão des te re cur so
du ran te a pan de mia. Na edi ção an te- 
ri or, as me di das de dis tan ci a men to
fo ram in for ma das por 61,6% dos mu- 
ni cí pi os.

De acor do com a CNM, en tre os
mu ni cí pi os con sul ta dos, 783 (27,7%)
re la ta ram te rem fi ca do sem va ci na
con tra a co vid-19 nes ta se ma na. Do
to tal, 2.014 (71,1%) não ma ni fes ta ram
de sa bas te ci men to do imu ni zan te. Na
se ma na pas sa da, 1.002 lo ca li da des ti- 
ve ram de sa bas te ci men to de imu ni- 
zan tes.

Das ci da des que não

re ce be ram imu ni zan te,

478 (61%) fi ca ram sem

apli car a pri mei ra do se e

458 (58,5%) fi ca ram sem

a se gun da do se. Nos

mu ni cí pi os que não

apli ca ram a se gun da

do se, 435 (79,7%) não

re ce be ram a Co ro na Vac

e 106 (19,4%) o

imu ni zan te

Ox ford/As tra Ze ne ca.

Ao in da gar os mu ni cí pi os so bre a
va ci na ção de pro fis si o nais da Edu ca- 
ção, a pes qui sa re gis trou que 1.372
(48,5%) já ini ci a ram a va ci na ção, en- 
quan to 1.433 (50,6%) ain da não co- 
me ça ram.

Se gun do a pes qui sa,

1.444 (51%) in for ma ram

que a va ci na ção de

tra ba lha do res da

edu ca ção se rá pré-

re qui si to pa ra a vol ta às

au las pre sen ci al. Já

1.159 (40,9%) não

ado ta ram es sa

exi gên cia.

A pes qui sa da in for ma que 1.194 ci-
da des re cla ma ram que o re pas se de
re cur sos fe de rais fei to por meio das
por ta ri as 731 e 894 pa ra ações de
com ba te à pan de mia de co vid-19 não
foi sa tis fa tó rio. 

A pri mei ra por ta ria es ta be le ce, em
ca rá ter ex cep ci o nal e tem po rá rio, in- 
cen ti vo fi nan cei ro fe de ral pa ra  ações
es tra té gi cas de apoio à ges ta ção, pré-
na tal e pu er pé rio; a se gun da por ta ria,
tam bém em ca rá ter ex cep ci o nal, ins- 
ti tui  in cen ti vos fi nan cei ros fe de rais
de cus teio no âm bi to da Aten ção Pri- 
má ria à Saú de.

O nú me ro cor res pon de a 42,2% dos
2.831 mu ni cí pi os ou vi dos no le van ta-
men to. Já 45%, o que re pre sen ta 1.273
dos mu ni cí pi os pes qui sa dos, con si- 
de ra ram os re pas ses su fi ci en tes es 364
pre fei tu ras não res pon de ram à ques- 
tão.

O ris co de de sa bas te ci men to de
me di ca men tos do cha ma do “kit in tu-
ba ção” foi apon ta do por 656 ci da des,
o equi va len te a 23,2% das con sul ta-
das. No le van ta men to an te ri or, 535
mu ni cí pi os apon ta ram o pro ble ma.
Os re mé di os são usa dos no su por te
ven ti la tó rio de pa ci en tes com co vid-
19, co mo anes té si cos e neu ro blo que-
do res.

LEI

Crimes cibernéticos têm punição mais dura

IINVASÃO DE DISPOSITIVO, FURTO QUALIFICADO E ESTELIONATO OCORRIDOS EM MEIO DIGITAL PASSAM A SER PUNIDOS COM RIGOR

Des de sex ta-fei ra (28), os cri mes ci- 
ber né ti cos co mo frau de, fur to e es te li- 
o na to pra ti ca dos com o uso de dis po- 
si ti vos ele trô ni cos co mo ce lu la res,
com pu ta do res e ta blets pas sa rão a ser
pu ni dos com pe nas mais du ras. Foi
pu bli ca da no Diá rio Ofi ci al da União a
Lei 14.155, de 2021, san ci o na da na
quin ta-fei ra (27) pe lo pre si den te Jair
Bol so na ro.

A lei, que tem ori gem no Pro je to de
Lei (PL) 4.554/2020, do se na dor Izal ci
Lu cas (PSDB-DF), foi apro va da pe lo
Se na do no iní cio do mês. O tex to al te- 
ra o Có di go Pe nal (De cre to-Lei 2.848,
de 1940) pa ra agra var pe nas co mo in- 
va são de dis po si ti vo, fur to qua li fi ca do
e es te li o na to ocor ri dos em meio di gi- 
tal, co nec ta do ou não à in ter net.

Con for me a no va re da ção do Có di- 
go, o cri me de in va são de dis po si ti vo
in for má ti co pas sa rá a ser pu ni do com
re clu são, de um a qua tro anos, e mul- 
ta, au men tan do-se a pe na de um ter- 
ço a dois ter ços se a in va são re sul tar
em pre juí zo econô mi co. An tes, a pe na
apli cá vel era de de ten ção de três me- 
ses a um ano e mul ta.

A pe na li da de va le pa ra aque le que
in va dir um dis po si ti vo a fim de ob ter,
adul te rar ou des truir da dos ou in for- 
ma ções sem au to ri za ção do do no, ou
ain da ins ta lar vul ne ra bi li da des pa ra
ob ter van ta gem ilí ci ta.

Já se a in va são pro vo car ob ten ção
de con teú do de co mu ni ca ções ele trô- 
ni cas pri va das, se gre dos co mer ci ais
ou in dus tri ais, in for ma ções si gi lo sas
ou o con tro le re mo to não au to ri za do
do dis po si ti vo in va di do, a pe na se rá
de re clu são de dois a cin co anos e

mul ta. Es sa pe na era de seis me ses a
dois anos e mul ta an tes da san ção da
no va lei.

Na pe na de re clu são, o re gi me de
cum pri men to po de ser fe cha do. Já a
de ten ção é apli ca da pa ra con de na- 
ções mais le ves e não ad mi te que o
iní cio do cum pri men to se ja no re gi me
fe cha do.

A lei acres cen ta ao Có di go Pe nal o
agra van te do fur to qua li fi ca do por
meio ele trô ni co, com ou sem a vi o la- 
ção de me ca nis mo de se gu ran ça ou a
uti li za ção de pro gra ma ma li ci o so, ou
por qual quer ou tro meio frau du len to
si mi lar. Nes se ca so, a pe na se rá de re- 
clu são de qua tro a oi to anos e mul ta.

Se o cri me for pra ti ca do con tra ido- 
so ou vul ne rá vel, a pe na au men ta de
um ter ço ao do bro. E, se for pra ti ca do
com o uso de ser vi dor de in for má ti ca
man ti do fo ra do país, o au men to da
pe na po de ir de um ter ço a dois ter ços.

O tex to in clui no Có di go Pe nal que
a pe na do es te li o na to se rá de re clu são
de qua tro a oi to anos e mul ta quan do
a ví ti ma for en ga na da e for ne cer in- 
for ma ções por meio de re des so ci ais.
An te ri or men te o es te li o na tá rio — in- 
di ví duo que en ga na al guém e cau sa
pre juí zo a es sa pes soa pa ra ob ter van- 
ta gem ilí ci ta — po dia ser pu ni do com
pe na re clu são de um a cin co anos e
mul ta.

As sim co mo no fur to qua li fi ca do, a
pe na pa ra es te li o na to via meio ele trô- 
ni co é au men ta da se for uti li za do ser- 

vi dor fo ra do ter ri tó rio na ci o nal ou se
o cri me for pra ti ca do con tra ido so ou
vul ne rá vel.

Quan do o es te li o na to for pra ti ca do
por meio de de pó si to, emis são de
che ques sem fun dos ou me di an te
trans fe rên cia de va lo res, a com pe tên- 
cia se rá de fi ni da pe lo lo cal do do mi cí- 
lio da ví ti ma.

Ao apre sen tar o pro je to no ano pas- 
sa do, Izal ci Lu cas apon tou que o Bra-
sil ocu pa va en tão o ter cei ro lu gar no
ran king mun di al em re gis tros de frau- 
des ele trô ni cas. Uma das ra zões, se- 
gun do o se na dor, se ria uma le gis la ção
bran da pa ra pu nir es se ti po de cri me.

“Lí de res em se gu ran ça con tra frau- 
des la men tam to do o es for ço pa ra
com ba ter es se ti po de cri me en quan- 
to a le gis la ção con si de rar es sa prá ti ca
co mo um cri me me nor, cu jas pe nas
são mui tas ve zes subs ti tuí das por pe-
nas al ter na ti vas”, ar gu men tou o se na- 
dor.

De pois de pas sar pe la pri mei ra
apro va ção no Se na do, o tex to se guiu
pa ra a Câ ma ra e re tor nou com al te ra- 
ções que fo ram apro va dos pe los se na-
do res. O re la tor, Ro dri go Cu nha
(PSDB-AL), con cor dou com o ar gu- 
men tou de Izal ci e re co men dou a
apro va ção, que se deu por una ni mi-
da de no Ple ná rio do Se na do.

“A atu al ori en ta ção ju ris pru den ci al
aca ba por es ta be le cer o im pé rio da
im pu ni da de em re la ção a es sas frau- 
des, com gra ve pre juí zo à ad mi nis tra- 
ção da jus ti ça e à so ci e da de em ge ral”,
ava li ou Ro dri go Cu nha.

In te gran tes

ASTRAZENECA

Brasil recebe mais
5,9 milhões de doses

BRASIL JÁ DEVE ULTRAPASSAR A MARCA DE 50 MILHÕES 

REUTERS/SERGIO PEREZ

A Fun da ção Oswal do Cruz (Fi o cruz) dis po ni bi li za rá
mais 5,9 mi lhões de do ses da va ci na Ox ford/As tra Ze ne- 
ca pro du zi das por ela ao Mi nis té rio da Saú de nes te sá- 
ba do (29). O quan ti ta ti vo co me ça rá a ser dis tri buí do aos
es ta dos ho je. O en vio de ve ocor rer pe los pró xi mos di as.

As do ses se rão en tre gues ao cen tro de dis tri bui ção do
Mi nis té rio, na ci da de de Gua ru lhos (SP). O es ta do do
Rio de Ja nei ro re ce be rá di re ta men te seu lo te, uma vez
que a se de da uni da de de fa bri ca ção da Fi o cruz fi ca na
ca pi tal flu mi nen se.

Com es sas 5,9 mi lhões, se rão 46

mi lhões de do ses de va ci nas

en tre gues pe lo con sór cio. A

pre vi são é que até o iní cio de ju lho a

Fun da ção Oswal do Cruz en tre gue

mais 16 mi lhões de do ses,

to ta li zan do 62 mi lhões.

O Pla no Na ci o nal de Ope ra ci o na li za ção da Imu ni za- 
ção Con tra a Co vid-19 foi atu a li za do, con for me anún- 
cio do Mi nis té rio da Saú de de sex ta-fei ra. Com o fim da
imu ni za ção das pes so as com co mor bi da de e pes so as
com de fi ci ên cia, os se rá a vez dos pro fis si o nais da saú de
re ce be rem as va ci nas.

CPI DA COVID-19

Audiência pública
com Paulo Guedes

A COMISSÃO FOI CRIADA EM FEVEREIRO APÓS REQUERIMENTO

A Co mis são Tem po rá ria da Co vid-19 fa rá na se gun da-
fei ra (31) uma au di ên cia pú bli ca com o mi nis tro da Eco- 
no mia, Pau lo Gue des. O ob je ti vo é de ba ter o Pla no Na ci- 
o nal de Imu ni za ção (PNI) e o cum pri men to dos pra zos
pa ra va ci na ção, bem co mo a si tu a ção econô mi ca e fis cal
do país. A au di ên cia pú bli ca, in te ra ti va e re mo ta, es tá
mar ca da pa ra as 15h.

A co mis são foi cri a da em fe ve rei ro após re que ri men- 
to do se na dor Edu ar do Bra ga (MDB-AM) pa ra acom pa- 
nhar as ques tões de saú de pú bli ca re la ci o na das à pan- 
de mia de co ro na ví rus.

O co le gi a do subs ti tuiu a co mis são

mis ta (com pos ta por se na do res e

de pu ta dos fe de rais) que fun ci o nou

até 31 de de zem bro de 2020.

As au di ên ci as men sais com o Mi nis tro da Eco no mia
es tão pre vis tas no pla no de tra ba lho da co mis são, apro- 
va do em mar ço.  Até ago ra, fo ram fei tas du as reu niões
com re pre sen tan tes do mi nis té rio, uma em mar ço e
uma em abril. A úl ti ma es tá pre vis ta pa ra ju nho.

A Co mis são Tem po rá ria da Co vid-19 é com pos ta por
12 se na do res ti tu la res e 12 se na do res su plen tes. O pre si- 
den te é o se na dor Con fú cio Mou ra (MDB-RO); o re la tor

São Luís, segunda-feira, 31 de maio de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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Manifestantes reuniram-se em diversas cidades do Maranhão contra o governo
Bolsonaro para pedir mais vacinação, comida na mesa e impeachment 

SAMARTONY MAR TINS

ATO UNIFICADO

Maranhenses vão às
ruas contra Bolsonaro

M
i lha res de pes so as par ti ci- 
pa ram do ato uni fi ca do
“29M #Fo ra Bol so na ro”,
no úl ti mo sá ba do (29,)

con tra o go ver no do pre si den te Jair
Bol so na ro (sem par ti do), em mais de
200 ci da des do Bra sil. No Ma ra nhã,o a
po pu la ção saiu às ru as em São Luís,
Im pe ra triz, San ta Inês, Ca xi as, Bar rei- 
ri nhas e ou tras lo ca li da des.

 O ato na ca pi tal ma ra nhen se con- 
tou com mais de 50 en ti da des e foi co- 
or de na do por mo vi men tos sin di cais,
es tu dan tis e par ti dos de es quer da,
que mo bi li za ram di ver sas ban dei ras
po lí ti cas e so ci ais em de fe sa dos tra- 
ba lha do res, da edu ca ção pú bli ca de
qua li da de, do res pei to aos di rei tos
hu ma nos, à iden ti da de de gê ne ro, à
di ver si da de se xu al, re li gi o sa, ét ni ca,
en tre ou tras.

En tre as pau tas de rei vin di ca ções
es tá a va ci na ção já pa ra to dos os bra- 
si lei ros; o re tor no do au xí lio emer gen- 
ci al no va lor mí ni mo de R$ 600, além
de mais opor tu ni da des de em pre go e
o im pe a ch ment do pre si den te do Bra- 
sil pe las mais 450 mil mor tes em de- 
cor rên cia da pan de mia do no vo co ro- 
na ví rus (Co vid-19). Os ma ni fes tan tes
lem bra ram que o país ho je con ta com
mais de 14 mi lhões de pes so as fo ra do
mer ca do de tra ba lho. Eles tam bém
pro tes ta ram con tra o au men to da po- 
bre za e con tra os pre ços ele va dos dos
ali men tos e com bus tí veis, do va lor do
gás de co zi nha e a lu ta con tra a Re for- 
ma Ad mi nis tra ti va.

O pro fes sor do Mi nis té rio da De fe- 

sa e tam bém da re de es ta du al de en si- 
no, Ra mon Za pat ta, par ti ci pou do ato
ao la do de sua fi lha na Pra ça De o do ro,
Cen tro de São Luís. “Es ta mos aqui na
pra ça com to da es sa ju ven tu de e to da
es sa clas se tra ba lha do ra na bus ca de
uma or ga ni za ção mais efe ti va pa ra
que a gen te pos sa des ti tuir es se go ver- 
no que es tá ai, que é um go ver no que
vem ma tan do a po pu la ção. Já são
mais de 450 mil mor tes em to do o Bra- 
sil. E se faz ne ces sá rio nes se mo men to
da nos sa his tó ria a or ga ni za ção de to- 
dos os tra ba lha do res pa ra que a gen te
pos sa dar um pas so ru mo a no vo con- 
tex to po lí ti co so ci al em nos so país, em
nos so es ta do e nos so mu ni cí pio”, dis- 
se Za pa ta.

O ex-can di da to a ve re a dor de São
Luís, Sau lo Ar ca ge li (PS TU), que tam- 
bém é pro fes sor da Uni ver si da de Es- 
ta du al do Ma ra nhão e mem bro da
Exe cu ti va da Cen tral Sin di cal e Po pu- 
lar CSP-Con lu tas, fez uma ava li a ção
so bre a im por tân cia da ma ni fes ta ção
pa ra a ma nu ten ção da de mo cra cia no
Bra sil. “São mais de 450 mil mor tes. É
um ato a ní vel na ci o nal e es ta mos vol- 
tan do às ru as com to dos os cui da dos
ne ces sá ri os, uti li zan do o dis tan ci a- 
men to, más ca ras e ál co ol em gel, por- 
que nós não po de mos fa zer igual a
Bol so na ro. Que re mos co mi da no pra- 
to e va ci na no bra ço e es ta é uma pau- 
ta fun da men tal e co mo pau ta fun da- 
men tal nós não po de mos es pe rar
2022. Nós te mos que ti rar es se go ver- 
no Bol so na ro. Es se go ver no ge no ci da
que ata ca e ma ta os tra ba lha do res”,
dis se Ar can ge li .

Pa ra o can tor e com po si tor Cé sar
Tei xei ra, es sa mo bi li za ção na ci o nal

con tra o go ver no Bol so na ro é um re-
fle xo da in sa tis fa ção po pu lar no Bra sil
por con ta da for ma que o pre si den te
tem con du zi do a na ção. “Eu acre di to
que es te é o mo men to pa ra dar mos
um gran de sal to na his tó ria e in ter- 
rom per a tra je tó ria de um go ver no
que não tem com pro mis so com a so- 
ci e da de. Um go ver no que é cri mi no so
e que não tem um pro gra ma de de-
sen vol vi men to so ci al pa ra sua po pu- 
la ção. Bol so na ro tra ba lha co mo um
cri mi no so ar qui te tan do a des trui ção
de seu po vo e do seu meio am bi en te.
Es se mo vi men to che gou em boa ho ra,
pois ti nha que co me çar de al gu ma
for ma. Acre di to que o Bra sil vai co me- 
çar a se mo bi li zar a par tir de ho je”.

O ex-de pu ta do es ta du al e ex-se cre- 
tá rio de Es ta do de In fra es tru tu ra, Max
Bar ros, tam bém se fez pre sen te ao
mo vi men to e tam bém res sal tou a im- 
por tân cia do ato uni fi ca do que ocor- 
reu em to do o país. “Es te é ato não é
uma ques tão po lí ti ca, é uma ques tão
ci vi li za tó ria. Não po de mos es que cer
que o que es tá em jo go é a de mo cra cia
bra si lei ra. Bol so na ro ame a ça a to da
ho ra usar o exér ci to con tra o po vo pa- 
ra dar um pos sí vel gol pe mi li tar e com
is so tra zer de vol ta a di ta du ra. Is so é
inad mis sí vel. Es sa pau ta em fa vor da
vi da e con tra a di ta du ra de ve unir to-
dos os bra si lei ros. Nós não po de mos
acei tar o re tro ces so po lí ti co e es se re- 
tro ces so ci vi li za tó rio”, pon tu ou Max
Bar ros, que en con tra-se atu al men te
dis tan te dos ho lo fo tes po lí ti cos. Ele
acres cen tou ain da, que é le gi ti mo as
pes so as irem pa ra as ru as co mo for ma
de ga ran tir seus di rei tos de ci da dãos
bra si lei ros.

EFEITOS DA COVID

Assembleia suspende expediente presencial

A SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DAS ATIVIDADES DECORRE DO AUMENTO DO NÚMERO DE CASOS DE INTERNAÇÕES PELA COVID-19

A Me sa Di re to ra da As sem bleia Le- 
gis la ti va do Ma ra nhão de ci diu sus- 
pen der o ex pe di en te pre sen ci al na
Ca sa, a par tir da pró xi ma se gun da-fei- 
ra (31) até o dia 4 de ju nho. A sus pen- 
são tem po rá ria das ati vi da des de cor re
do au men to do nú me ro de ca sos de
in ter na ções pe la Co vid-19 na Gran de
Ilha de São Luís, além da pos si bi li da- 
de de es go ta men to de lei tos na re de
de saú de.

O pre si den te da As sem bleia Le gis- 
la ti va, de pu ta do Othe li no Ne to (PC- 
doB), en fa ti zou que é de ver do Par la- 
men to ze lar pe la saú de de seus par la- 
men ta res e ser vi do res, bem co mo da

po pu la ção ma ra nhen se. “To dos com- 
pre en de mos a gra vi da de do mo men- 
to e es ta mos mo bi li za dos, no sen ti do
de ado tar as me di das ne ces sá ri as pa ra
o en fren ta men to do atu al ce ná rio da
pan de mia”, afir mou.

De acor do com a Re so lu ção Ad mi- 
nis tra ti va 459/2021, pu bli ca da no
Diá rio Ofi ci al do Po der Le gis la ti vo de
quin ta-fei ra (27), fi cam tem po ra ri a- 
men te sus pen sos os ser vi ços in ter nos,
as ses sões or di ná ri as e ex tra or di ná ri- 
as, as reu niões das Co mis sões Per ma- 
nen tes, Tem po rá ri as e de mais reu- 
niões.

Nes te pe río do, as ati vi da des de ve- 

rão ser re a li za das de for ma re mo ta,
em re gi me de ho me of fi ce, com o au- 
xí lio da Di re to ria de Tec no lo gia da In- 
for ma ção (DTI). 

So men te po de rão fun ci o nar, na
for ma pre sen ci al, os ser vi ços e ati vi- 
da des es sen ci ais pa ra o fun ci o na-
men to e ma nu ten ção dos ór gãos da
As sem bleia Le gis la ti va e re a li za ção
das ses sões re mo tas.

Tam bém du ran te a sus pen são do
ex pe di en te pre sen ci al, so men te te rão
aces so às de pen dên ci as da Ca sa os
ser vi do res cons tan tes nas es ca las ela- 
bo ra das pe las di re to ri as

CAU SOS DO LUIZ PE DRO
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No den te

Não deu tem po
To mar a va ci na da Co vid pro vo ca uma ale gria na mai- 

o ria das pes so as, nor mal com tan ta ago nia. Con fes so
que não sen ti ale gria, uma pro fun da tris te za to mou
con ta dos meus sen ti men tos lem bran do dos ami gos
que per de ram o pra zo da so bre vi vên cia di an te da iner- 
cia pro gra ma da do go ver no fe de ral.

Do lo ri do re gis trar que, exa ta men te, quan do che ga a
fa se en tre os 50 e 60 anos com di rei to à va ci na ção o ví rus
re sol va ata car com cru el da de es ta ge ra ção. As sim se rá
pa ra to das as ida des en quan to ten tam re sol ver a bus ca
pe la sal va ção e a cons ci ên cia de pen sar no pró xi mo sem
aglo me ra ção.

Evi den te que per de ram o pra zo de pro pó si to, que ri- 
am ver o país de jo e lhos, fra co e anes te si a do. Fi ca fá cil
afir mar que a men te de Jair Bol so na ro (ain da sem seu
par ti do) re gu la pe lo úni co neurô nio exis ten te sal ti tan te
no de ses pe ro em con ti nu ar no po der.

To dos di zem que a sua pres ta ção de con tas se rá na
elei ção. Ina cre di tá vel acre di tar na pos si bi li da de de
aguar dar o tem po de es pe ra pe la vi da. Po de até ser, ca so
al guém te nha in ti mi da de com o “Seu Co ro na” e con si ga
com bi nar pa ra ele dar um tem po na ma tan ça.

Se rá que ele tem ce lu lar?

Ci lin dra das – Ima gens re gis tram que ne nhum po bre
par ti ci pa das car re a tas de mo tos em apoio ao pre si den te
Jair (ain da sem seu par ti do). To dos os ami gos do “Mi to”
têm mui to di nhei ro pa ra com prar as mo to ci cle tas pe sa- 
das e ve lo zes. Os ou tros, cha ma do de po vo, quan do tem
uma mo to ca uti li za pa ra fa zer en tre gas e ten tar co mer.
Em país de po bre ron co de bar ri ga nun ca se rá ou vi da
pe los ri cos!

APAR TE AN DO

Cor re tos – No va men te acer ta da a ini ci a ti va do pre si- 
den te Othe li no Ne to (PC doB) de não es pe rar o pe di do
do go ver na dor Flá vio Di no (PC doB) pa ra sus pen der o
tra ba lho pre sen ci al na As sem bleia Le gis la ti va. De ter mi- 
nou na mes ma ho ra o on li ne. Sen do se gui do pe lo pre si- 
den te do Tri bu nal de Jus ti ça. Se rá que o Mi nis té rio Pú- 
bli co Es ta du al e a De fen so ria Es ta du al pen sa ram a mes- 
ma ati tu de?

Água – Po de ser de fi ni ti va a con clu são que os do nos
de pos tos agem co mo um car tel. Is so to do mun do sa be.
Nem pre ci sa va gas tar o tem po e di nhei ro do con tri buin- 
te. Fa to que nin guém do gru po de Flá vio Di no (PC doB)
gos tou de mais es sa pe ri pé cia do con fu so de pu ta do Du- 
ar te Jr. (PC doB) em cri ar cons tran gi men tos ao go ver no
pa ra ali men tar a mí dia dos mem bros da CPI dos Com- 
bus tí veis. Ver da de que o car bu ra dor do de pu ta do en gas- 
gou de vez com o go ver na dor?

Meu pai era po li ci al mi li tar. En trou pa ra a for ça co mo
sol da do e se re for mou co mo co ro nel. Era mui to po pu lar
en tre os co le gas, exer cen do car gos ele ti vos co mo o de
pre si den te do Clu be dos Ofi ci ais e, de pois de re for ma do,
pre si diu por vá ri os anos, a As so ci a ção dos Ina ti vos. À
épo ca em que es ses fa tos acon te ce ram, ele era ma jor. O
aces so à po lí cia já era fei to pe la via do con cur so. Um pa- 
ren te dis tan te de le fez o con cur so e se clas si fi cou com
boa co lo ca ção nas pro vas. Pas sou no tes te psi co téc ni co,
mas es bar rou num obs tá cu lo in trans po ní vel: o edi tal
exi gia que o can di da to ti ves se pe lo me nos me ta de da
den ti ção (16 den tes) e o pa ren te do ma jor só abri ga va 15
na ar ca da den tá ria. Foi des clas si fi ca do e aí veio o cho- 
rorô. “Ma jor, que bre meu ga lho, o se nhor po de. É po de- 
ro so na PM”. A ca da ne ga ti va, o pa ren te fi ca va mais
exas pe ra do. Até que num mo men to, ven do que não ha- 
via saí da, ele dis se: “Ma jor, e eu pen sa va que a gen te ia
bri gar era de fu zil e não de den ta das”.

 

São Luís, segunda-feira, 31 de maio de 2021
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» JO SÉ HOR TA MAN ZA NO
Em pre sá rio e blo guei ro

EDITORIAL

Mentiras e contradições
Em 27 de abril, quan do o país la- 

men ta va 402 mil mor tes pe la co vid-
19, ocor reu a pri mei ra ses são da Co- 
mis são Par la men tar de Inqué ri to
(CPI) da Pan de mia, cri a da pe lo Se na- 
do, com o ob je ti vo de in ves ti gar as
ações e omis sões do go ver no fe de ral e
o uso de ver bas fe de rais em es ta dos e
mu ni cí pi os no en fren ta men to da
mai or cri se sa ni tá ria dos úl ti mos 100
anos. A CPI só foi ins ta la da após de ci- 
são do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, que
aco lheu re pre sen ta ção de par la men- 
ta res, au to res do pe di do de apu ra ção
so bre as ini ci a ti vas do Exe cu ti vo em
re la ção à pan de mia.

O pri mei ro ca so de co vid-19 no
Bra sil foi de tec ta do no fim de fe ve rei- 
ro de 2020, em um in di ví duo que re- 
tor nou da Itá lia, on de a do en ça se
alas tra va co mo ras ti lho de pól vo ra. O
go ver no bra si lei ro, por sua vez, não
acre di tou no aler ta da ci ên cia nem na
ad ver tên cia da Or ga ni za ção Mun di al
da Saú de (OMS), de que era pre ci so
usar más ca ras e man ter dis tan ci a- 
men to fí si co. En ten deu que se tra ta va
de uma “gri pe zi nha”, co mo afir mou o
pre si den te em pro nun ci a men to à na- 
ção, na noi te de 24 de mar ço de 2020.
Àque la al tu ra, o país ha via re gis tra do
1.468 ca sos, dos quais 10% pre ci sa ram
de hos pi ta li za ção.

Ao com ple tar um mês de apu ra ção,

a CPI ou viu to dos os ex-mi nis tros da
Saú de, Hen ri que Man det ta, Nel son
Tei ch e Edu ar do Pa zu el lo e o atu al ti- 
tu lar da pas ta, Mar ce lo Quei ro ga,
além do pre si den te da An vi sa, Antô- 
nio Bar ra Tor res, do ex-se cre tá rio de
Co mu ni ca ção da Pre si dên cia Fa bio
Wajn gar ten, do pre si den te re gi o nal da
far ma cêu ti ca Pfi zer, Car los Mu ril lo,
do ex-chan ce ler Er nes to Araú jo, da
se cre tá ria de Ges tão do Tra ba lho e da
Edu ca ção na Saú de do Mi nis té rio da
Saú de, Mayra Pi nhei ro, e do di re tor do
Ins ti tu to Bu tan tan, Di mas Co vas.

Co vas afir mou que o Bra sil po de ria
ter si do o pri mei ro país a ini ci ar a va- 
ci na ção no pla ne ta. Ou se ja, te ria saí- 
do à fren te do Rei no Uni do, que co- 
me çou a imu ni zar os bri tâ ni cos em
de zem bro úl ti mo. Po rém o ins ti tu to
não con tou com o in te res se da União
pa ra avan çar tan to nos es tu dos quan- 
to na pro du ção de va ci nas. Pe lo con- 
trá rio. Em bo ra a pro du ção de imu ni- 
zan tes pe lo Bu tan tan se ja re co nhe ci- 
da mun di al men te, pe lo seu grau de
ex ce lên cia, o go ver no fe de ral de sen- 
ca de ou uma cam pa nha de de pre ci a- 
ção do tra ba lho da ins ti tui ção. Ho je, a
Co ro na Vac, pro du zi da em par ce ria
com o la bo ra tó rio chi nês Si no vac, é a
mais apli ca da em to do o país.

Em seus pri mei ros 30 di as de tra ba- 
lho, a CPI co le ci o nou in for ma ções

mui to im por tan tes, ape sar da sé rie de
con tra di ções e men ti ras de de po en- 
tes. Os se na do res go ver nis tas ten tam
des co lar do go ver no as de nún ci as,
res pal da das em do cu men tos, e afas-
tar do Pa lá cio do Pla nal to qual quer
res pon sa bi li da de pe lo avan ço da mai- 
or cri se epi de mi o ló gi ca do país. Tra ta-
se de uma ta re fa di fí cil pa ra os ali a dos
di an te dos fa tos que com pro vam a
con du ta an ti ci ên cia e os in te res ses
po lí ti cos que im pu se ram obs tá cu los à
imu ni za ção dos bra si lei ros.

Ho je, o país es tá pró xi mo a 500 mil
mor tes, sem pers pec ti vas de que da
an te a fal ta de imu ni zan tes. Me nos de
15% da po pu la ção to mou a se gun da
do se da va ci nas e se gue vul ne rá vel ao
ví rus. O po der pú bli co ig no ra as re co- 
men da ções de mé di cos e sa ni ta ris tas.
In sis te em in ci tar a po pu la ção a des- 
res pei tar as ori en ta ções da ci ên cia e
da me di ci na.

 A re de pú bli ca hos pi ta lar se man- 
tém no li mi te da sua ca pa ci da de, e os
pro fis si o nais de saú de mos tram-se
exau ri dos di an te do es for ço de sal var
vi das, ago ra ame a ça das pe la ter cei ra
on da da cri se. A CPI, por si só, não é
re mé dio. Su as con clu sões não se rão
res sus ci ta do ras das ví ti mas do ví rus.
Mas ain da há tem po de o Con gres so
al te rar es se ro tei ro fú ne bre.

Voto auditável

É per cep tí vel a des con fi an ça que
to das as fa las de Jair Bol so na ro sus ci- 
tam. Nós, os que já nos de mos con ta
de que o ca pi tão pro fe re uma bo ba- 
gem atrás da ou tra, ten de mos a jo gar
no li xo tu do o que ele dis se, es tá di- 
zen do ou vi er a di zer. Nem adi an ta
con fe rir, que na da pres ta. No en tan to,
tal vez não se ja es sa a me lhor ati tu de.
Por mais que um in di ví duo te nha
idei as em ba ça das, sem pre po de bro- 
tar, de quan do em quan do, uma pro- 
po si ção mais con sis ten te. An tes de
des car tar, con vém ve ri fi car.

Es tá na or dem do dia a dis cus são
so bre o “vo to au di tá vel”, tam bém co- 
nhe ci do co mo “vo to im pres so”. Num
pri mei ro mo men to, che guei a acre di- 
tar que a ideia, mal ex pli ca da, fos se de
aban do nar a ur na ele trô ni ca e res sus- 
ci tar a ve lha cé du la de pa pel. Ten do
em vis ta a quan ti da de de gen te fi na
re cla man do que is so se ria um re tro- 
ces so, ve jo que mui tos pen sa ram co- 
mo eu.

Com o pas sar das se ma nas, creio
ter en ten di do a pro pos ta do ca pi tão.
O que ele quer é que uma im pres so ra
se ja aco pla da a ca da ur na ele trô ni ca.
As sim que o elei tor aper tar o có di go
de seu can di da to e man dar um “con- 
fir ma”, o sis te ma faz du as coi sas: re- 
gis tra ele tro ni ca men te o vo to e im pri- 
me o no me do can di da to es co lhi do.
Nes sas al tu ras, o elei tor tem o di rei to
de con fe rir o pa pel zi nho — só con fe- 
rir, sem po der to car o pa pe li to.

Se es ti ver de acor do, dá sua au to ri- 

za ção pa ra a fi na li za ção do vo to. Se
não es ti ver, aí já não sei o que a lei vai
pre ver. Tal vez o ci da dão te nha de pôr
a mão na ca be ça e co me çar a gri tar.
Se rá um pro ble mão por que, sen do o
vo to se cre to, nin guém mais, a não ser
o vo tan te, tem di rei to a en trar na ca bi- 
ne. En fim, os par la men ta res, que são
in te li gen tes, hão de en con trar uma
saí da. Quan do a gen te quer, sem pre
dá um jei to, não é?

Ti ran do a com pli ca ção que even tu- 
al en gui ço da ma qui ne ta pos sa cau- 
sar, o sis te ma não é de to do ruim. À
pri mei ra vis ta, a gen te até que po de ria
se es pan tar: “Ora, por que é que qua se
to dos es tão des car tan do a no vi da de?
Só por que a ideia vem do ca pi tão?”

Bom, is so é à pri mei ra vis ta. Após
re fle xão, vem a se gun da vis ta. E aí as
coi sas co me çam a cla re ar. Já de ve fa- 
zer al gum tem po que Bol so na ro se
deu con ta de que te rá di fi cul da des
nas elei ções de 2022. A re e lei ção, tão
al me ja da, es tá lon ge de ser ga ran ti da.
Com sor te (e mui to mar ke ting), ele
che ga rá ao se gun do tur no. É aí que a
por ca vai tor cer o ra bi nho.

Se ja qual for o ad ver sá rio, Lu la ou
um ou tro, o pá reo vai ser du re za. As
chan ces do ca pi tão são ma gri nhas.
Su po nha mos que, anun ci a dos os re- 
sul ta dos, ele se ja de cla ra do per de dor.
(Ele já há de ter fei to es sa su po si ção.)
Co mo é que fi ca? Cha ma o “seu” exér- 
ci to e bo ta os tan ques nas ru as? Con- 
vo ca os bai xas- pa ten tes das PMs pa ra
pren der go ver na do res e to mar de as- 
sal to as me tró po les? Man da um bol- 
so na ri nho com um ca bo e dois sol da- 

dos fe char o Su pre mo? Por me nos es- 
cla re ci do que se ja, nos so pre si den te já
de ve ter en ten di do que o ca mi nho
não po de ser es se.

Tal vez ele te nha se ins pi ra do na no- 
ve la que foi a apu ra ção das pre si den- 
ci ais ame ri ca nas de 2000, quan do Ge- 
or ge Bush Jr ga nhou no ta pe tão, por
de ci são da Su pre ma Cor te, de pois de
um mês de ba ta lha ju rí di co-elei to ral.
Com nos sa ur na ele trô ni ca tra di ci o- 
nal, é im pos sí vel se guir os pas sos de
Bush. Já com cem mi lhões de pa pe li- 
tos, a coi sa fi ca viá vel. Bas ta pe dir a
mi lha res de cu pin chas que en trem
com ques ti o na men to jun to a to dos os
tri bu nais elei to rais do país, es ta do por
es ta do. Ima gi nem o es tra go que is so
pro vo ca ria. Jun tas de apu ra ção te ri- 
am de se reu nir às pres sas, co mo nos
anos 1950, com to dos os ris cos que o
ma nu seio das (mi ni)cé du las com por- 
ta. Aí, sim, es ta rá aber to o ca mi nho
pa ra frau des, fal ca tru as e vo tos-fan- 
tas ma, exa ta men te co mo nos ve lhos
tem pos.

Eis por que o “vo to au di tá vel” é,
uma fal sa boa ideia. Uma pro pos ta
que, ape sar da apa rên cia ino cen te,
abri ria as por tas pa ra gen te mal in ten- 
ci o na da tu mul tu ar o pro ces so. Os
tem pos atu ais já es tão su fi ci en te men- 
te con tur ba dos por si só. Além dis so,
nos so sis te ma de vo ta ção já deu pro- 
vas su fi ci en tes de fun ci o nar bem. Não
va le a pe na in tro du zir uma no vi da de
que, além de não aju dar, po de com- 
pli car o pro ces so. Que Bol so na ro pro- 
cu re ga nhar a elei ção ba se a do nos
pró pri os mé ri tos e não am pa ra do por
par cei ros in te res sa dos e in te res sei ros.

INAU GU RA ÇÃO EM AL CÂN TA RA

SE GU RAN ÇA PA RA SÃO CRIS TÓ VÃO

AGRI CUL TU RA FA MI LI AR

Com ba te ao dé fi cit
na va ci na ção

POR DOU GLAS CU NHA

A De fen so ria Pú bli ca do Es ta do e o Mi nis té rio Pú bli co
ma ra nhen se (MP MA), além de ou tras ins ti tui ções, de- 
sen vol ve rão ações efe ti vas, en ca mi nhan do , nes ta se- 
gun da-fei ra, 31, uma sé rie de re co men da ções aos mu ni- 
cí pi os que não atin gi rem a mar ca de 80% de apli ca ção
das va ci nas dis po ni bi li za das pe los Go ver nos Es ta du al e
Fe de ral.

 
O do cu men to se rá en ca mi nha do à Fe de ra ção dos

Mu ni cí pi os do Es ta do do Ma ra nhão (Fa mem) e a 37 mu- 
ni cí pi os com bai xo ín di ce de va ci nas apli ca das.No pra zo
de qua tro di as, es tas ci da des de ve rão atu a li zar o ca das- 
tro na ci o nal ou apli car as va ci nas pro gra ma das.
Ca so os ges to res não aca tem as so li ci ta ções, po de rá ser
ajui za da uma Ação Ci vil Pú bli ca obri gan do a exo ne ra- 
ção e tro ca dos se cre tá ri os ou co or de na do res, res pon sá- 
veis pe lo pro ces so de imu ni za ção lo cal.

 

Com as pre sen ças dos mi nis tros Mar cos Pon tes, da
Ci ên cia, Ino va ção e Tec no lo gia;  da Edu ca ção, Mil ton Ri- 
bei ro; rei tor Na ta li no Sal ga do, da Uni ver si da de Fe de ral
do Ma ra nhão, pre fei to pa dre Wil li am Gui ma rães, fo ram
 inau gu ra dos na ci da de de Al cân ta ra a Ba se Ins ti tu ci o nal
de Al cân ta ra e o Nú cleo In ter dis ci pli nar Ci en tí fi co e Tec- 
no ló gi co da UF MA, que reú ne di ver sos gru pos e la bo ra- 
tó ri os de pes qui sas. Es tas fer ra men tas vi sam o de sen- 
vol vi men to de so lu ções tec no ló gi cas, so ci ais, econô mi- 
cas e am bi en tais da ci da de e do Cen tro de Lan ça men to
de Al cân ta ra.

 
 

 
 
O ve re a dor Oc tá vio So ei ro man te ve reu nião com o se- 

cre tá rio de Es ta do da Se gu ran ça, de le ga do Jef fer son
Por te la, pa ra rei vin di car ações das for ças de se gu ran ça
com me di das pre ven ti vas à on da de as sal tos que vem
so fren do a po pu la ção do bair ro São Cris tó vão. Por te la
ga ran tiu ao par la men tar que em ques tão de ho ras, a po- 
lí cia irá de sen vol ver di li gên ci as pa ra com ba ter o cri me
na re gião e ti rar de cir cu la ção os mal fei to res, de vol ven- 
do a paz so ci al ao bair ro e tran qui li da de pa ra a po pu la- 
ção.

 

 
A Pre fei tu ra da Cu ru ru pu e a Agên cia Es ta du al de Pes- 

qui sa Agro pe cuá ria de Ex ten são Ru ral do Ma ra nhão
AGERP, as si na ram um Ter mo de Co o pe ra ção Téc ni ca,
em ce ri mo nia bas tan te con cor ri da. O acor do ob je ti va
pro por ci o nar o apoio téc ni co ao se tor da agri cul tu ra fa- 
mi li ar às co mu ni da des ru rais do mu ni cí pio.

São Luís, segunda-feira, 31 de maio de 2021
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‘Olha o ovo!’

In se gu ran ça ali men tar cres ce na pan de mia

Con su mo de car ne caiu ao me nor pa ta mar da his tó ria

‘Saí da é au men tar a ren da’, apon ta eco no mis ta

Alimentação

O crescimento do
ovo na pandemia

C
o lo ca a pa ne la no fo gão, acen de, põe um fio de
óleo e que bra um ovo. Es te se tor nou o no vo há- 
bi to diá rio da apo sen ta da Ma ria Jo sé de Araú jo,
de 73 anos, e de mi lha res de bra si lei ros nos úl ti- 

mos me ses na ho ra de pre pa rar as re fei ções.
Com o agra va men to da cri se fi nan cei ra cau sa da pe la

pan de mia do co ro na ví rus e as cons tan tes al tas do pre ço
da car ne, ali a dos à per da da ren da e do em pre go, o ovo
tor nou-se a prin ci pal fon te de pro teí nas de mui tas fa mí- 
li as.

“Eu sem pre com pra va cos te la, bi fe ou fran go. Mas ho- 
je bi fe é pa ra ri co. Aqui em ca sa, nem pen sar. Quan do
com pro al gu ma coi sa di fe ren te, é co xa e so bre co xa. Até
o pé do fran go es tá ca ro”, afir mou Ma ria Jo sé, que mo ra
com o ma ri do e a fi lha na Bra si lân dia, zo na nor te de São
Pau lo.

“An tes, a gen te sem pre co lo ca va car ne na me sa. Mas
ho je a gen te faz tu do com ovo. Ome le te, ovo fri to, co zi- 
do. Da qui a al guns di as, a gen te não vai aguen tar mais”,
con tou à re por ta gem.

Um es tu do do gru po de pes qui sas Fo od for Jus ti ce:
Power, Po li tics, and Fo od Ine qua li ti es in a Bioeconomy
(Co mi da por Jus ti ça: Po der, Po lí ti ca e De si gual da des Ali- 
men ta res em uma Bi o e co no mia, em tra du ção li vre), da
Uni ver si da de Li vre de Ber lim, apon tou que o ovo foi o
ali men to que te ve mai or au men to no con su mo dos bra- 
si lei ros du ran te a pan de mia: 18,8%.

Na ava li a ção dos pes qui sa do res,

es se cres ci men to no con su mo de

ovos apon ta pa ra uma cla ra

subs ti tui ção no con su mo de car ne,

que te ve re du ção de 44%.

O nú me ro de pes so as que dis se ter co mi do mais car- 
ne, en tre no vem bro e de zem bro de 2020, foi de ape nas
3,2%.

O ven de dor de ovos Le o nar do Car los Ri bei ro Ca bral,
de 37 anos, sen tiu es sa mu dan ça. Su as ven das dis pa ra- 
ram.

An tes da pan de mia, ele ven dia cer ca de 1,5 mil a 2 mil
cai xas de ovos por mês. “Ho je, eu ven do 4 mil”, dis se.

Três ve zes por se ma na, ele per cor re os 70 km que se- 
pa ram a Fre gue sia do Ó, na zo na nor te de São Pau lo, e a
ci da de de Mai rin que, pa ra bus car ovos.

Ca bral en trou nes se mer ca do há seis anos co mo am- 
bu lan te, ven den do car te las de por ta em por ta e anun ci- 
an do o pro du to por meio de um al to-fa lan te, em uma
Kom bi.

Mas a per da de ren da e a fo me du ran te a pan de mia fi- 
ze ram o ne gó cio de Ca bral pros pe rar. Ho je, ele tem três

fun ci o ná ri os que ven dem o ali men to em car ros nas ru- 
as.

“A gen te mu dou da água pa ra o vi nho. Eu ti nha du as
pe ru as ve lhas que usa va pa ra ven der ovos. Ho je, com- 
prei uma van, com prei um car ro no vo e es tou cons truin- 
do qua tro ca sas pa ra in ves ti men to por que não sei até
quan do vai du rar es sas ven das”, afir mou.

Ca bral con tou que per ce beu uma mu dan ça no per fil
de seus cli en tes no úl ti mo ano.

“An tes, as pes so as de clas se mé dia não com pra vam.
Ho je, elas são as que mais com pram, prin ci pal men te
quan do a Pre fei tu ra fe cha os co mér ci os e as pes so as não
po dem sair de ca sa. Se eu sou bes se que ven der ovo se ria
tão bom, ho je eu te ria um ga li nhei ro”, afir mou sor rin do.

Ele ci ta um de seus cli en tes, que com pra ovos pa ra re- 
ven der: um ta xis ta que dei xou de fa zer cor ri das e en- 
cheu o car ro com o pro du to pa ra co mer ci a li zar na zo na
nor te da ca pi tal pau lis ta.

Ag nal do Ma cha do dos San tos, de 34 anos, tem his tó- 
ria pa re ci da. Ele tra ba lha va co mo mo to ris ta de apli ca ti- 
vo, mas foi aler ta do por um ami go so bre o aque ci men to
do mer ca do de ven da de ovos e ago ra usa o car ro pa ra
ven der o pro du to na rua.

“Eu en cho o por ta-ma las com cai xas de ovos, abro em
um lu gar com gran de mo vi men to e fi co ali com uma
pla ca por uns 20 mi nu tos. De pois vou mu dan do de lu- 
gar ao lon go do dia. Che go a ga nhar 50% a mais do que
fa zen do cor ri das”, con tou San tos.

O eco no mis ta Mar ce lo Ne ri, di re tor do cen tro de es- 
tu dos FGV So ci al, afir mou que a que da na ren da pro vo- 
ca da pe la pan de mia agra va uma ten dên cia cres cen te de
in se gu ran ça ali men tar que o Bra sil atra ves sa nos úl ti- 
mos anos.

A Fo od for Jus ti ce apon tou que, em abril de 2021,
59,4% dos do mi cí li os do país se en con tra vam em si tu a- 
ção de in se gu ran ça ali men tar. Is so ocor re quan do uma
fa mí lia diz ter pre o cu pa ção com a fal ta de ali men tos em
ca sa ou já en fren ta di fi cul da des pa ra con se guir fa zer to- 
das as re fei ções.

De acor do com o es tu do da Fo od for Jus ti ce, os mais
al tos per cen tu ais de in se gu ran ça ali men tar são re gis tra- 
dos em fa mí li as com ape nas uma fon te de ren da
(66,3%). Is so se acen tua ain da mais quan do es sa res pon- 
sá vel é uma mu lher (73,8%) ou uma pes soa par da
(67,8%) ou pre ta (66,8%).

Uma pes qui sa fei ta pe lo Da ta Fa ve la, uma par ce ria
en tre Ins ti tu to Lo co mo ti va e a Cen tral Úni ca das Fa ve las
(Cu fa), em fe ve rei ro, apon tou que, en tre os 16 mi lhões
de bra si lei ros que mo ram em fa ve las, 67% ti ve ram de
cor tar itens bá si cos do or ça men to com o fim do au xí lio
emer gen ci al, co mo co mi da e ma te ri al de lim pe za.

Ou tros 68% afir ma ram que, nos 15 di as an te ri o res à
pes qui sa, em ao me nos um dia fal tou di nhei ro pa ra
com prar co mi da. Oi to em ca da dez fa mí li as dis se ram
que, se não ti ves sem re ce bi do do a ções, não te ri am con- 
di ções de se ali men tar, com prar pro du tos de hi gi e ne e
lim pe za ou pa gar as con tas bá si cas du ran te os me ses de
pan de mia.

A cri se fez o con su mo de car ne no Bra sil che gar ao
me nor pa ta mar em 25 anos, de acor do com a Com pa- 
nhia Na ci o nal de Abas te ci men to (Co nab), des de o iní cio
da sé rie his tó ri ca, em 1996.

Ho je, ca da bra si lei ro con so me, em mé dia, 26,4 kg de
car ne por ano. Is so sig ni fi ca uma que da de qua se 14% na
com pa ra ção com 2019, um ano an tes da pan de mia. A
que da em re la ção a 2020 é de 4%, se gun do o Co nab.

Eco no mis tas apon tam que, com a al ta do dó lar, os
pro du to res pre fe rem ven der a car ne pa ra ou tros paí ses,
co mo a Chi na, que pa ga em dó la res.

Mas nem o ovo es ca pou ile so da cri se. De acor do com
o Ín di ce de Pre ços ao Con su mi dor da Fun da ção Ge tú lio
Var gas, no úl ti mo ano, seu pre ço te ve uma al ta acu mu la- 
da de 11,45%, en quan to a in fla ção do con su mi dor foi de
6,35%.

“Se o ovo não ti ves se fi ca do mais ca ro, eu es ta ria ven- 
den do ain da mais”, dis se Le o nar do Ca bral.

O pre ço da sua cai xa de ovos, com 30 uni da des, pas- 
sou de R$ 10 pa ra R$ 15, um au men to de 50%.

A apo sen ta da Ma ria de Araú jo con ta que, on de ela
mo ra, o ovo en ca re ceu bas tan te tam bém. A car te la com
uma dú zia, que cus ta va R$ 8, ho je sai por R$ 13.

“Se con ti nu ar as sim, até ovo vai ser di fí cil com prar”,
afir mou à BBC News Bra sil.

O eco no mis ta Mar ce lo Ne ri, da FGV, diz que a pro cu ra
mai or pe lo ovo cau sou es sa su bi da re pen ti na do pre ço.

“O au men to do pre ço das com mo di ti es e a va ri a ção
cam bi al cau sa ram uma al ta nos ali men tos”, afir mou o
pro fes sor da FGV.

Is so faz com que as fa mí li as pro cu rem por pro teí nas
que te nham um cus to mais bai xo. Mas Ne ri pon de ra que
o mer ca do de ve se ajus tar e os pre ços de vem di mi nuir,
se guin do ten dên ci as his tó ri cas.

“O au men to das com mo di ti es é uma boa no tí cia pa ra
a ma cro e co no mia bra si lei ra, mas ruim pa ra o con su mi- 
dor. A no tí cia boa é que es se au men to não veio pa ra fi- 
car. O pre ço das com mo di ti es flu tua, e eu di ria que is so
não é um cho que per ma nen te”, afir mou Ne ri.

Mas o eco no mis ta res sal ta que há uma ten dên cia de
pi o ra da in se gu ran ça ali men tar des de 2014. Um fenô- 
me no, se gun do ele, li ga do ao au men to da de si gual da de
e po bre za.

Ne ri ex pli ca que o au xí lio emer gen ci al aju dou a re du- 
zir es se pro ble ma, mas que par te des se be ne fí cio foi
anu la do pe lo en ca re ci men to dos ali men tos.

Pa ra o eco no mis ta, a me lhor so lu ção ho je pa ra ame- 
ni zar o im pac to na al ta dos pre ços é in ves tir na me lho ria
de ren da da po pu la ção e aguar dar pa ra que os va lo res
vol tem a pa ta ma res pe lo me nos mais pró xi mos dos an- 
te ri o res.

“As ou tras al ter na ti vas, co mo o con tro le de pre ços,
não são bo as. A gen te já ex pe ri men tou is so no pas sa do e
viu que cau sa es cas sez por que as pes so as con so mem e
ge ra uma cor ri da que não che ga a lu gar ne nhum. Te mos
que pen sar em po lí ti cas es tru tu rais e de me lho ra de ren- 
da da po pu la ção”, afir mou Ne ri.

São Luís, segunda-feira, 31 de maio de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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A COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO – CAEMA, torna público, que requereu 

junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMA, em 24/05/2021, a 

prorrogação da Licença de Instalação -LI, para Ampliação do sistema de Abastecimento de Água e 

Implantação do sistema de  Esgotamento Sanitário do Município de Chapadinha/MA, conforme Processo 

nº 93531/2021/SEMA.

São Luís, 25 de maio de 2021

André Luís Silva Oliveira

Coordenador de Licenciamento Ambiental e Outorga de Recursos Hídricos - EMARL.

ESTADO DO MARANHÃO
COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO – CAEMA

COMUNICAÇÃO

A COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO – CAEMA, torna público, que 

RECEBEU junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais - SEMA, em 24/05/2021, 

a Licença de Instalação - LI, para a  Ampliação do Sistema Esgotamento Sanitário da Ilha de São Luís/MA, 

conforme Processo nº 131223/2020/SEMA.

São Luís, 25 de maio de 2021

André Luís Silva Oliveira

Coordenador de Licenciamento Ambiental e Outorga de Recursos Hídricos - EMARL

ESTADO DO MARANHÃO
COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO – CAEMA

COMUNICAÇÃO

Objeto: Aquisição de equipamentos para estruturação da rede de serviços de verificação de óbito, 

instalada nos Municípios de São Luís, Imperatriz e Timon, conforme especificação e condições gerais de 

fornecimento contidas no Termo de Referência (anexo I) do Edital. Abertura: 15/06/2021, às 09h (horário 

de Brasília). Local: www.comprasgovernamentais.gov.br. Informações: Comissão Setorial 

Permanente de Licitação – CSL, localizada na Av. Professor Carlos Cunha, s/n, Jaracaty, CEP: 

65.076-820, São Luís/MA. E-mail: csl@saude.ma.gov.br. Fones: (98) 31985558 e 31985559.

São Luís - MA, 26 de maio de 2021

MARCOS MENDES DE LUCENA

Pregoeiro da SES / MA

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2021
PROCESSO Nº 39242/2021/SES

OBJETO: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de nutrições parenterais 
manipuladas, destinadas aos recém-nascidos internados na Unidade de Saúde Hospital Materno Infantil 
de Imperatriz.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR LOTE.
DATA DA DISPUTA: 16/06/2021, às 09h, horário de Brasília.
Local de Realização: Sistema Licitações-e (www.licitacoes-e.com.br).
Edital e demais informações estão disponíveis em www.emserh.ma.gov.br e www.licitacoes-e.com.br.
ID: 874803
Informações adicionais serão prestadas na CSL/EMSERH localizada na Av. Borborema, Qd-16, n° 25, 
Bairro do Calhau, São Luís/MA, no horário de 08h às 12h e das 14h às 18h, de segunda a sexta, pelos 
e-mails csl@emserh.ma.gov.br e/ou laurocsl8@gmail.com ou pelo telefone (98) 3235-7333.

São Luís (MA), 26 de maio de 2021
Lauro César Costa

Agente de Licitação da EMSERH

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 178/2021 – CSL/EMSERH

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 164.069/2020 – EMSERHOBJETO: Contratação de empresa especializada no Fornecimento de CONJUNTO DE KITS 
REAGENTES E INSUMOS LABORATORIAIS DE EXTRAÇÃO E PURIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DE 
ÁCIDOS NUCLEICOS VIRAIS (RNA/DNA) POR BEADS MAGNÉTICOS PARA PROCEDIMENTO DE 
PRÉ-ANÁLISE DE SARS-CoV-2, COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO EXTRACTA 96 – LOCCUS 
PARA O LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA DO MARANHÃO LACEN/MA, administrado 
pela Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares - EMSERH.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM.
DATA DA ABERTURA: anteriormente marcada para as 09h (horário de Brasília), do dia 28/05/2021, fica 
ADIADA para às 09h (horário de Brasília), do dia 14/06/2021, conforme ERRATA Nº 001.
Local de Realização: Sistema Licitações-e (www.licitacoes-e.com.br).
Edital e demais informações estão disponíveis em www.emserh.ma.gov.br e www.licitacoes-e.com.br.
Informações adicionais serão prestadas na CSL/EMSERH localizada na Av. Borborema, Qd-16, n° 25, 
Bairro do Calhau, São Luís/MA, no horário de 08h às 12h e das 14h às 18h, de segunda a sexta, pelos 
e-mails csl@emserh.ma.gov.br e/ou vinicius.boueres@emserh.ma.gov.br ou pelo telefone (98) 
3235-7333.

São Luís (MA), 26 de maio de 2021
Vinicius Boueres Diogo Fontes

Agente de Licitação da CSL/EMSERH

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 133/2021 - CSL/EMSERH
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.473/2021 – EMSERH

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

SAÚDE EM EXAMES PARA DIAGNÓSTICOS MÉDICOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA 

COM: EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, INSUMOS, BEM COMO EQUIPE TÉCNICO-OPERACIONAL E 

OBRIGAÇÕES INERENTES À ATIVIDADE, NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, EM 

ATENDIMENTO A DEMANDA DO HOSPITAL REGIONAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ/MA.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço por Lote.

SITUAÇÃO DA LICITAÇÃO: FICA REMARCADA para o dia 23/06/2021, às 08h30 (horário local). 

Motivo: Errata nº 001.

Local de Realização: Sistema Licitações-e www.licitacoes-e.com.br.

Edital e demais informações disponíveis em www.emserh.ma.gov.br e www.licitacoes-e.com.br.

Informações adicionais serão prestadas na CSL/EMSERH localizada na Av. Borborema, Qd-16, n° 25, 

Bairro do Calhau, São Luís/MA, no horário de 08h às 12h e das 13h às 17h, de segunda a sexta, pelos 

e-mails csl@emserh.ma.gov.br e/ou maiane.lobao@emserh.ma.gov.br ou pelo telefone (98) 

3235-7333.

São Luís (MA), 26 de maio de 2021

Maiane Rodrigues Corrêa Lobão

Agente de Licitação da EMSERH

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE REMARCAÇÃO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 127/2021 - CSL/EMSERH

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8.460/2021 – EMSERH

A Comissão Setorial de Licitação – CSL da Secretaria de Estado de Infraestrutura - SINFRA 
realizará às 10h, do dia 05 de julho de 2021, no seu Auditório, no Centro Administrativo do Estado do 
Maranhão, no Edifício Clodomir Millet - 1º andar, na Avenida Jerônimo de Albuquerque, s/n, Calhau, nesta 
Capital, licitação na modalidade CONCORRÊNCIA, do tipo MENOR PREÇO, objetivando 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE 
CONSTRUÇÃO DA PONTE RODOVIÁRIA URBANA SOBRE O RIO PREGUIÇAS, COM EXTENSÃO 
DE 240,82 METROS, NO MUNICÍPIO DE BARREIRINHAS-MA, na forma da Lei nº 8.666/1993. Este 
Edital está à disposição dos interessados no site http://www.sinfra.ma.gov.br/pregoes-online/ e seus 
anexos na Comissão Setorial de Licitação – CSL/SINFRA, em sua sede localizada no Centro 
Administrativo do Estado do Maranhão, no Edifício Clodomir Millet - 1º andar, na Avenida Jerônimo de 
Albuquerque, s/n, Calhau, São Luís/Maranhão, de segunda a sexta-feira, no horário das 14h às 18h, onde 
poderão ser consultados e obtidos gratuitamente mediante a apresentação de mídia eletrônica (pen drive, 
CD, DVD ou outro). As empresas que adquirirem o Edital mediante “download” na página da SINFRA e 
tiverem interesse em participar desta licitação, deverão, obrigatoriamente, retirar os anexos do Edital no 
endereço e nas condições supracitadas, em virtude da existência de limite de carregamento de arquivos 
(UPLOAD). Esclarecimentos adicionais pelo telefone (98) 3218-8015 ou pelo e-mail 
licitacao.sinfra@gmail.com.

São Luís (MA), 26 de maio de 2021
Athos de Carvalho de Melo e Alvim

Presidente da CSL/SINFRA, em exercício

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO – CSL/SINFRA
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 003/2021 - CSL/SINFRA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 080372/2021– SINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO
AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇO Nº 002/2021

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇO Nº 002/2021. O Município de Feira Nova do Maranhão - MA, 
por meio da Comissão Permanente de Licitação – CPL, na sede da Prefeitura Municipal, situada à Praça 
Central, Centro, Feira Nova do Maranhão – MA, torna público aos interessados que realizará licitação na 
modalidade TOMADA DE PREÇOS de Nº. 002/2021, do tipo MENOR PREÇO, sob a forma de execução indireta, 
no regime de empreitada por PREÇO UNITÁRIO, às 08hr30min (oito horas e trinta minutos) do dia 18 de 
junho de 2021, objetivando CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO 
MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO – MA, conforme Projeto Básico, 
que será regida nos termos Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus 
anexos estão à disposição dos interessados nos dias de expediente das 08h00min às 12h00min, na Comissão 
Permanente de Licitação - CPL, situada na sede da Prefeitura Municipal, à Praça Central, Centro, Feira Nova 
do Maranhão - MA, onde poderão ser consultados e obtidos gratuitamente. Informações adicionais no 
endereço acima ou e-mail: cpl.feiranovama@gmail.com.  Feira Nova do Maranhão - MA, 26 de maio de 2021. 
Jackson Macedo Rocha. Presidente da CPL.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021.

O MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS-MA, através da Prefeitura Municipal de Lima Campos, torna público aos 
interessados que, com base na Lei nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 20 02 001/2017, Decreto Municipal n° 
021/2020, Lei Complementar n° 123/2006 alterada pela Lei Complementar n° 147/2014, Lei Complementar 
n° 155/2016, aplicando-se subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e 
demais legislações pertinentes, fará realizar no dia 15 de junho de 2021, às 09:00hs (nove horas), horário de 
Brasília, no site: www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 
023/2021, para registro de preços, do tipo menor preço, objetivando a eventual contratação de pessoa(s) 
jurídica(s) para o fornecimento de gêneros alimentícios para os alunos da rede municipal de ensino 
assistidos pelo programa nacional de alimentação escolar, de acordo com o Edital e Anexos. O edital e seus 
anexos estão à disposição dos interessados no endereço Av. JK, s/nº, Centro, Cep 65.728-000, Lima 
Campos–MA, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00hs (oito horas) às 12:00hs (doze horas), no endereço 
eletrônico deste poder executivo (www.limacampos.ma.gov.br), e no site www.portaldecompraspublicas.-
com.br onde poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente. Esclarecimentos adicionais no endereço 
supra e/ou pelo telefone (0**99) 3646-1112.

Lima Campos (MA), 27 de maio de 2021.
Francisca Kyara de Abreu Santos Alves

Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 002/2021

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2021.

O MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS-MA, através da Prefeitura Municipal de Lima Campos, torna público aos 
interessados que, com base na Lei nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 20 02 001/2017, Decreto Municipal n° 
021/2020, Lei Complementar n° 123/2006 alterada pela Lei Complementar n° 147/2014, Lei Complementar 
n° 155/2016, aplicando-se subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e 
demais legislações pertinentes, fará realizar no dia 16 de junho de 2021, às 09:00hs (nove horas), horário de 
Brasília, no site: www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 
024/2021, para registro de preços, do tipo menor preço, objetivando a eventual contratação de pessoa(s) 
jurídica(s) para o fornecimento de materiais diversos (materiais metálicos, ferragens, hidráulicos, etc.), de 
interesse desta Administração Pública, de acordo com o Edital e Anexos. O edital e seus anexos estão à 
disposição dos interessados no endereço Av. JK, s/nº, Centro, Cep 65.728-000, Lima Campos–MA, de 2ª a 6ª 
feira, no horário das 08:00hs (oito horas) às 12:00hs (doze horas), no endereço eletrônico deste poder 
executivo (www.limacampos.ma.gov.br), e no site www.portaldecompraspublicas.com.br onde poderão ser 
consultados ou obtidos gratuitamente. Esclarecimentos adicionais no endereço supra e/ou pelo telefone 
(0**99) 3646-1112.

Lima Campos (MA), 27 de maio de 2021.
José Ronaldo Barros Santana

Secretário Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Trânsito
Decreto n° 008/2021

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2021.

O MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS-MA, através da Prefeitura Municipal de Lima Campos, torna público aos 
interessados que, com base na Lei nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 20 02 001/2017, Decreto Municipal n° 
021/2020, Lei Complementar n° 123/2006 alterada pela Lei Complementar n° 147/2014, Lei Complementar 
n° 155/2016, aplicando-se subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores 
e demais legislações pertinentes, fará realizar no dia 17 de junho de 2021, às 10:00hs (dez horas), horário de 
Brasília, no site: www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 
025/2021, para registro de preços, do tipo menor preço, objetivando a eventual contratação de pessoa(s) 
jurídica(s) para o fornecimento de polpa de frutas, de interesse desta Administração Pública, de acordo com 
o Edital e Anexos. O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço Av. JK, s/nº, 
Centro, Cep 65.728-000, Lima Campos–MA, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00hs (oito horas) às 12:00hs 
(doze horas), no endereço eletrônico deste poder executivo (www.limacampos.ma.gov.br), e no site 
www.portaldecompraspublicas.com.br onde poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente. 
Esclarecimentos adicionais no endereço supra e/ou pelo telefone (0**99) 3646-1112.

Lima Campos (MA), 27 de maio de 2021.
Lisia Wadna Moreira Melo Vieira

Secretária Municipal de Administração e Finanças
Decreto n° 011/2021

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS
CNPJ Nº 06.933.519/0001-09
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E TRÂNSITO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021

O MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS-MA, através da Prefeitura Municipal de Lima Campos, torna público aos 
interessados que, com base nas disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e demais 
legislações pertinentes, fará realizar às 09:00hs (nove horas) do dia 15 de junho de 2021, licitação na modalida-
de Tomada de Preços nº 004/2021, sob a forma de execução indireta e regime de empreitada por preço global 
do tipo menor preço, tendo por objeto a contratação de empresa para execução das obras de Recuperação de 
Estradas Vicinais, conforme Convênio CV nº. 8.319.00/2020 (SICONV nº 907092), celebrado entre a Companhia 
de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – CODEVASF e o Município de Lima Campos/MA, 
de interesse da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Trânsito, em conformidade com o Projeto 
Básico disposto no Anexo XIV do Edital. A presente licitação será realizada na sala de reuniões da Prefeitura 
Municipal de Lima Campos, situada na Av. JK, s/nº, Centro, CEP: 65.728-000, Lima Campos/MA. O edital e seus 
anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00hs (oito 
horas) às 12:00hs (doze horas), onde poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente. O Edital também 
poderá ser obtido no sítio eletrônico: www.limacampos.ma.gov.br. Esclarecimentos adicionais no mesmo 
endereço e/ou pelo telefone (0**99) 3646-1112.

Lima Campos–MA, 27 de maio de 2021.
José Ronaldo Barros Santana

Secretário Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Trânsito
Decreto nº. 008, de 01 de janeiro de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAJÁ DO SENA 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021-CPL/PMMS. A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAJÁ DO 
SENA – MA, sito na Av. Dep. César Bandeira, s/n, Centro, Marajá do Sena – MA, torna público, 
que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo Menor Preço por Item, 
no dia 11/06/2021, às 08h:00min (Horário de Brasília), tendo por objeto o Registro de Preços 
para eventual aquisição de lubrificantes, pneus e câmaras de interesse desta Administração 
Pública de Marajá do Sena – MA, conforme edital e anexos. O Edital poderá ser obtido 
gratuitamente nos sítios www.marajadosena.ma.gov.br e www.licitanet.com.br. Esclareci-
mentos adicionais no endereço supra ou pelo e-mail licitacaopmms@gmail.com, de 2º à 6º 
feira, das 08h:00min às 12h:00min. Marajá do Sena – MA, 26 de maio de 2021. Silas Faustino da 
Silva, Secretário Municipal de Obras e Urbanismo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAJÁ DO SENA 
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021-CPL/PMMS. A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAJÁ DO SENA, 
Estado do Maranhão, torna público, que fará realizar licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, 
do tipo Menor Preço Global, tendo por objeto a contratação de pessoa(s) jurídica(s) para execução 
dos serviços de conclusão da reforma e ampliação da vigilância sanitária do município de Marajá do 
Sena – MA, conforme edital e anexos. A sessão do certame licitatório será realizada no dia 17 de 
junho de 2021, às 09h:00min (nove horas), na sala de reunião da Prefeitura, sito na Av. Dep. César 
Bandeira, s/n, Centro, Marajá do Sena – MA. O Edital e seus anexos estão à disposição no site oficial 
www.marajadosena.ma.gov.br, ou solicitados via email licitacaopmms@gmail.com. Esclarecimentos 
adicionais no endereço supra ou via email de 2º à 6º feira, no horário das 08h:00min às 12h:00min. 
Marajá do Sena – MA, 24 de maio de 2021. Bruno Henrique Galvão de Oliveira. Secretário Municipal 
de Saúde.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAJÁ DO SENA 
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2021-CPL/PMMS. A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAJÁ DO SENA, 
Estado do Maranhão, torna público, que fará realizar licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, 
do tipo Menor Preço Global, tendo por objeto a contratação de pessoa(s) jurídica(s) para execução 
dos serviços de conclusão da construção do muro do cemitério no município de Marajá do Sena – 
MA, conforme edital e anexos. A sessão do certame licitatório será realizada no dia 17 de junho de 
2021, às 14h:00min (quatorze horas), na sala de reunião da Prefeitura, sito na Av. Dep. César 
Bandeira, s/n, Centro, Marajá do Sena – MA. O Edital e seus anexos estão à disposição no site oficial 
www.marajadosena.ma.gov.br, ou solicitados via email licitacaopmms@gmail.com. Esclarecimentos 
adicionais no endereço supra ou via email de 2º à 6º feira, no horário das 08h:00min às 12h:00min. 
Marajá do Sena – MA, 24 de maio de 2021. Silas Faustino da Silva. Secretário Municipal de Obras e 
Urbanismo.

REPUBLICAÇÃO DEAVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL  Nº. 013/2021

A Prefeitura Municipal de Mirador - MA, localizada na Rua Jornalista Mauritonio Meire, 22 – 
Centro, comunica aos interessados que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial de nº. 
013/2021 no dia 10/06/2021, 09:30hrs, horário local, objetivando o manutenções preventivas e 
corretivas de aparelhos de ar condicionado com fornecimento de peças, sob demanda, para o 
Município de Mirador/MA.
O presente Edital estará à disposição dos interessados na Comissão Permanente de Licitações da 
Prefeitura Municipal de Mirador podendo ainda ser adquiridos GRATUITAMENTE durante os dias 
úteis, das 08:00 às 12:00 horas mediante pedido ao e-mail cplmirador2021@gmail.com.

MIRADOR (MA), 27/05/2021
Deusevan Pereira de Brito

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL  Nº. 015/2021

A Prefeitura Municipal de Mirador - MA, localizada na Rua Jornalista Mauritonio Meire, 22 – Centro, comunica aos 
interessados que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial de nº. 015/2021 no dia 14/06/2021, 09:30hrs, 
horário local, objetivando o contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de limpeza hospitalar, 
higienização  e conservação, visando a obtenção de adequada condição de salubridade e higiene em dependências da 
Unidade hospitalar e Unidade de Básica de Saúde - UBS do Município de MIRADOR/MA, com a disponibilização de mão 
de obra qualificada, produtos saneantes domissanitários, materiais e equipamentos, nos locais determinados na 
relação de endereços, pelo período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MIRADOR/MA, conforme condições e exigências estabelecidas neste Termo de Referência e seus anexos.
 O presente Edital estará à disposição dos interessados na Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal 
de Mirador podendo ainda ser adquiridos GRATUITAMENTE durante os dias úteis, das 08:00 às 12:00 horas mediante 
pedido ao e-mail cplmirador2021@gmail.com.

MIRADOR (MA), 28/05/2021
Deusevan Pereira de Brito

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL  Nº. 016/2021

A Prefeitura Municipal de Mirador - MA, localizada na Rua Jornalista Mauritonio Meire, 22 – 
Centro, comunica aos interessados 15/06/2021, 09:30hrs, horário local, objetivando o registro de 
preço para eventual e futura aquisição de materiais e equipamentos de informática para atender as 
necessidades das secretarias do município de Mirador/MA.
O presente Edital estará à disposição dos interessados na Comissão Permanente de Licitações da 
Prefeitura Municipal de Mirador podendo ainda ser adquiridos GRATUITAMENTE durante os dias 
úteis, das 08:00 às 12:00 horas mediante pedido ao e-mail cplmirador2021@gmail.com.

MIRADOR (MA), 28/05/2021
Deusevan Pereira de Brito

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2021

A Prefeitura Municipal de Mirador - MA, localizada na Rua Jornalista Mauritonio Meire, 22 – Centro, 
comunica aos interessados que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial de nº. 017/2021 no dia 
16/06/2021, 09:30 hrs, horário local, objetivando contratação de empresa especializada na manutenção 
preventiva e, sob demanda, manutenção corretiva de equipamentos hospitalares, atendendo a solicitação da 
Secretaria de Saúde do Município de Mirador/MA, com fornecimento de todos os materiais necessários, 
também demanda, para o reparo e mão de obra essenciais, conforme quantidades e descrições constantes 
neste Termo de Referência. 
O presente Edital estará à disposição dos interessados na Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura 
Municipal de Mirador podendo ainda ser adquiridos GRATUITAMENTE durante os dias úteis, das 08:00 às 
12:00 horas mediante pedido ao e-mail cplmirador2021@gmail.com.

MIRADOR (MA), 31/05/2021
Deusevan Pereira de Brito

Pregoeiro

Estado do Maranhão
CÂMARA MUNICIPAL DE PINDARÉ-MIRIM
Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021/CMPM. A Câmara Municipal de Pindaré-Mirim (MA), 
torna público que realizará no dia 14/06/2021, segunda-feira, às 9:00 horas, licitação na 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, regida pelas normas 
estipuladas no instrumento convocatório. Objeto: Contratação de empresa especializada para 
Fornecimento de Material Permanente para manutenção das atividades da Câmara Municipal 
de Pindaré-Mirim-MA. Base Legal: Leis 10.520/2002 e 8.666/93. Local: Sala da Comissão 
Permanente de Licitação, Prédio da Câmara Municipal de Pindaré-Mirim (MA), situada na Pç 
Florindo Silva, s/nº, Centro. O Edital e seus anexos poderão ser examinados gratuitamente 
pelos interessados, ou obtidos mediante o fornecimento de uma (01) resma de papel A4, para 
a reprodução do edital. Maiores informações no endereço mencionado, das 8h00 às 12h00. 
Pindaré-Mirim (MA), 27 de maio de 2021. Antonio Martins Lopes, Presidente da Câmara 
Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 132/2021. 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: 
Contratação de empresa para a prestação de serviço de malharia atendendo as demandas da Secretaria 
Municipal de Educação, conforme termo de referência. BASE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/02 subsidiaria-
mente pela Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores e as condições do Edital. Recebimento e 
abertura dos envelopes Proposta e Habilitação: às 09h00min do dia 15 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://por-
tal.tuntum.ma.gov.br. Os interessados na aquisição dos mesmos deverão recolher o valor de R$ 20,00 
(vinte reais) mediante a retirada do DAM, na sala da CPL, na Sede da Prefeitura Municipal de Tuntum, 
localizada na Rua Frederico Coelho, nº 411 – Centro – Tuntum/MA, CEP: 65763-000. Para mais 
esclarecimentos, entrar em contato por meio do seguinte endereço eletrônico: cpltuntum@gmail.com. 
Tuntum-MA, 28 de maio de 2021. Sara Ferreira Costa Fleury – Pregoeira. 
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DOU GLAS CU NHA

Pra ça do Co mér cio

Com ple xo De o do ro/Panthe on

Pra ça De o do ro

Pra ça do Panthe on

• Antô nio Hen ri ques Le al
• Ar nal do de Je sus Fer rei ra
• Ar tur de Aze ve do
• Ban dei ra Tri bu zi
• Clo do al do Car do so
• Co e lho Ne to
• Dunshee de Abran ches
• Go mes de Cas tro
• Hum ber to de Cam pos
• Jo a quim Go mes de Sou za
• Jo sué Mon tel lo Ma ria Fir mi na dos Reis
• Nas ci men to de Mo ra es
• Rai mun do Cor rêa
• Rai mun do Cor rêa de Araú jo
• Ri ba mar Bo géa
• Sil va Maia
• Tei xei ra Men des
• Ur ba no San tos

Ala me da Sil va Maia

Ala me da Go mes de Cas tro

Pra ça Ma ria Ara gão

São Luís

A história contada
através das praças

S
ão Luís, uma ci da de “qua tro cen to na”, é do ta da
de um com ple xo de pra ças his tó ri cas e con tem- 
po râ ne as de ra ra be le za, que ofe re cem con for to
além de co mo di da de aos que bus cam mo men tos

de la zer ou des can so. Re cen te men te, a ci da de ga nhou
no vas pra ças, mo der nas e bo ni tas, e su as an ti gas pra ças,
que es ta vam em es ta do de aban do no, fo ram re cu pe ra- 
das e em be le za das. Es sas pra ças são mar cos da ri ca his- 
tó ria da ter ra. As mo der nas são sur pre en den te men te
be las. Pa ra con tar es sa his tó ria, O Im par ci al lan ça uma
sé rie com as be las pra ças da ca pi tal ma ra nhen se.

Um ter mi nal de trans por te ur ba no exis ten te na Fon te
Bis po, mar ge an do o Anel Viá rio, so freu uma sé rie de in- 
va sões e, em vez de uma pra ça de ali men ta ção, foi trans- 
for ma da em uma ver da dei ra fa ve la, com bar ra cas de
pau e pa pe lão, on de se re gis tra vam, além da prá ti ca da
pros ti tui ção, o trá fi co de dro gas e au da ci o sos as sal tos a
pes so as in cau tas.

O po der pú bli co, atra vés da Pre fei tu ra Mu ni ci pal e do
Ins ti tu to do Pa trimô nio His tó ri co e Ar tís ti co Na ci o nal-
IPHAN, efe ti va ram uma in ter ven ção e pro mo ve ram a
de mo li ção da “fa ve la” e cons truí ram no lo cal, be la pra- 
ça, no vos ter mi nais de trans por te ur ba no e bar ra cas
mo der nas pa ra abri gar lan cho ne tes.

Ain da na mes ma re gião, o Es ta do, por ini ci a ti va do
go ver na dor Flá vio Di no, fez uma in ter ven ção e trans for- 
mou um ter re no bal dio que exis tia no en tor no do Pa pó- 
dro mo (lo cal on de o pa pa João Pau lo Se gun do, ofi ci ou
uma mis sa cam pal, quan do da sua vi si ta a São Luís, em
ou tu bro de 1991).

Ali, num es pa ço de 64 mil me tros qua dra dos, foi
cons truí do o Par que São João Pau lo Se gun do, do ta do de
pra ças, fon tes lu mi no sas, jar dins, playground, pra ça de
ali men ta ção, es pa ço pa ra even tos, fei ras, e até pa ra re a- 
li za ção de pi que ni ques. A ca pe la e o me mo ri al de João
Pau lo Se gun do fo ram re vi ta li za dos e são uti li za dos em
ofí ci os re li gi o sos.

A Pra ça do Co mér cio fi gu ra co mo a mais ri ca em his- 
tó ri as. Cons ta que no ano de 1868, co mer ci an tes da
Praia Gran de fi ze ram da pra ça um pal co de gran de con- 
fu são. Na oca sião mui tas pes so as te ri am si do pre sas
acu sa das de dis tri buir di nhei ro fal so no co mér cio. Ou- 
tro ra co nhe ci da co mo Lar go do Co mer cio, es ta pra ça era
a por ta de en tra da do Cen tro His tó ri co da ci da de tan to
pa ra quem che ga va por ter ra ou por via ma rí ti ma. Aque- 
le lo gra dou ro re ce beu vá ri as de no mi na ções co mo Fran
Pa xe co e Praia Gran de.

A Praia Gran de era o prin ci pal cen tro co mer ci al da ci- 
da de du ran te os sé cu los XVI II e XIX, tem po em que a
cul tu ra do al go dão era o prin ci pal pro du to pro pul sor do
de sen vol vi men to do Es ta do, co lo can do a Ci da de de São
Luís em con ta to per ma nen te com a Eu ro pa. Na que le
mes mo pe río do se de sen vol via em São Luís, o co mér cio
de es cra vos vin dos da Áfri ca, pa ra tra ba lha rem no cul ti- 
vo do al go dão e em ser vi ços do més ti cos.

Mas a par tir da dé ca da de 30 do sé cu lo XX hou ve re- 
du ção da ati vi da de econô mi ca e sur gi ram no vas op ções
tec no ló gi cas de mer ca do, ali a das ao cres ci men to in dus- 
tri al e de in fra es tru tu ra em ou tras re giões do país.

A de ca dên cia se con cre ti zou, mas seus ca sa rões per- 
ma ne ce ram in tac tos man ten do sua be le za ar qui tetô ni- 
ca, com es ti lo co lo ni al por tu guês, fa cha das re ves ti das
de azu le jos, pe dra de can ta ria nas su as vi as.

O cha ma do Com ple xo De o do ro é um con jun to de lo- 
gra dou ros cons ti tuí do por qua tro pra ças lo ca li za das no
Cen tro His tó ri co de São Luís. Ali fi cam as pra ças De o do- 
ro, Panthe on, Ala me da Sil va Maia e Ala me da Go mes de
Cas tro, que se cons ti tu em nas prin ci pais pra ças da ci da- 
de em ra zão do gran de flu xo de pes so as, veí cu los e di- 
ver sas li nhas de ôni bus.

Ali, no pas sa do, fun ci o nou o Quar tel Mi li tar do 5º Ba- 
ta lhão de In fan ta ria, cons truí do en tre 1793 e 1797, e ti- 
nha ca pa ci da de pa ra 1.333 mi li ta res, e era co nhe ci da co- 
mo Cam po de Ou ri que. As ins ta la ções mi li ta res fi ca vam
no es pa ço on de se lo ca li zam ho je a Pra ça do Panthe on, a
Bi bli o te ca Pú bli ca Be ne di to Lei te e o Ser vi ço So ci al do
Co mér cio – SESC.

Aque le lo gra dou ro re ce beu tam bém ou tras de no mi- 
na ções co mo Lar go do Quar tel (área da fren te), e mais
tar de Pra ça da In de pen dên cia (1868); e Lar go da Pi râ mi- 
de (área pos te ri or), on de foi cons truí do o obe lis co da Pe- 
dra da Me mó ria (1844), em ho me na gem à co ro a ção de
D. Pe dro II. Em 1946 o mo nu men to foi trans fe ri do pa ra a
Ave ni da Bei ra-mar.

Atra vés de lei mu ni ci pal, em 15 de Agos to de 1868, o
Lar go do Quar tel pas sou a de no mi nar-se Pra ça da In de- 
pen dên cia e com o ad ven to da Re pú bli ca, re ce beu o no- 
me de Pra ça De o do ro, em ho me na gem ao Ma re chal De- 
o do ro da Fon se ca, pri mei ro pre si den te do Bra sil.

A Pra ça De o do ro cor res pon de ao qua dri lá te ro lo ca li- 
za do em fren te à atu al Pra ça do Panthe on, sen do por ve- 
zes con fun di da com as Ala me das Sil va Maia e Go mes de
Cas tro.

Em 2018 foi sub me ti da a uma am pla re for ma, sob a
co or de na ção do IPHAN e da Pre fei tu ra de São Luís, in- 
cluin do a Pra ça do Panthe on e as Ala me das Sil va Maia e
Go mes de Cas tro, com no va pa vi men ta ção de con cre to
la pi da do e gra ni to, itens de aces si bi li da de, ca ra man- 
chões, ban cos de pe dras de li oz, no vo sis te ma de ilu mi- 
na ção e pai sa gis mo, com a plan ta ção de ar bus tos na ti- 
vos e a vol ta dos bus tos dos es cri to res.

Com a de mo li ção do Quar tel, no fi nal da dé ca da de 30
e sua trans fe rên cia pa ra o bair ro do João Pau lo em 1941.
Em 1950 foi cons truí da a Bi bli o te ca Be ne di to Lei te. e a
Pra ça do Panthe on ga nhou a atu al de no mi na ção em
ses são da Câ ma ra Mu ni ci pal, em 29 de mar ço de1954,

por su ges tão do Ins ti tu to His tó ri co e Ge o grá fi co do Ma- 
ra nhão (IHGM).

A Pra ça do Panthe on li mi ta-se com a Ave ni da Sil va
Maia (ao nor te), a Ave ni da Go mes de Cas tro (ao sul), a
Tra ves sa do Gal pão, a Bi bli o te ca Be ne di to Lei te, Sesc,
Par que Ur ba no San tos e Li ceu Ma ra nhen se (les te) e a
Pra ça De o do ro (oes te).

Na Pra ça do Panthe on, es tão as ho me na gens a gran- 
des es cri to res e in te lec tu ais ma ra nhen ses, sen do os pri- 
mei ros bus tos ins ta la dos os de Ar tur Aze ve do (1954) e
Rai mun do Cor reia (1954). Ao lon go dos anos, ou tros
bus tos fo ram inau gu ra dos, ou trans fe ri dos de ou tros lo- 
gra dou ros pa ra aque la pra ça.

Pa ra evi tar a ação de vân da los, os bus tos fo ram guar- 
da dos no Mu seu His tó ri co e Ar tís ti co do Ma ra nhão, em
2007, mas em 2018, com a re for ma, re tor na ram à pra ça.

Na Pra ça do Panthe on se en con tram os bus tos de:

Lo ca li za da ao nor te da Pra ça do Panthe on, na Ave ni- 
da Sil va Maia, es sa pra ça é ca rac te ri za da pe los seus oi ti- 
zei rois cen te ná ri os. Jo sé da Sil va Maia (1811-1893) foi vi- 
ce-pre si den te da pro vín cia do Ma ra nhão

Si tua-se ao sul da Pra ça do Panthe on, na Ave ni da Go- 
mes de Cas tro, es sa pra ça tam bém é ca rac te ri za da pe los
oi ti zei ros cen te ná ri os. Fi ca de fren te pa ra a agên cia do
Ban co do Bra sil. Go mes de Cas tro (1836-1909) foi pro- 
mo tor, es cri tor e pre si den te da pro vín cia do Ma ra nhão.

A Pra ça Ma ria Ara gão abri ga o Me mo ri al Ma ria Ara- 
gão, um mu seu de di ca do a pre ser var um acer vo em ho- 
me na gem à me di ca e ati vis ta po lí ti ca ma ra nhen se Ma- 
ria Jo sé Ca mar go Ara gão. O lo gra dou ro foi pro je ta do por
Os car Niemeyer e faz par te de um com ple xo que in clui
além da pra ça, um an fi te a tro e um pré dio de apoio. Foi a
pri mei ra obra de Niemeyer pro je ta da pa ra a re gião Nor- 
des te.

An tes da cons tru ção da pra ça, o lo cal era um ter re no
pa ra ma no bras da Re de Fer ro viá ria Fe de ral ( Es tra da de
Fer ro São Luís-Te re si na). Foi com a de sa ti va ção da es ta- 
ção em 1991, que deu-se a cons tru ção da pra ça.

Dez anos de pois, foi lan ça do um pro je to de re for ma
da pra ça por Os car Niemeyer (de quem Ma ria Ara gão
era ami ga), com inau gu ra ção do Me mo ri al Ma ria Ara- 
gão em 2004.

O Me mo ri al tem a for ma de uma pom ba e pos sui área
de ex po si ção, com um acer vo em ho me na gem a Ma ria
Ara gão, au di tó rio, lo ja, ca fé e es cri tó rio ad mi nis tra ti vo.
O edi fí cio é mar ca do pe las li nhas si nu o sas, sem ado ção
de mo du la ção, em cor bran ca, ca rac te rís ti cos da obra de
Niemayer.

O pré dio de apoio se cons ti tui de du as edi fi ca ções de
for ma re tan gu lar. Um abri ga ba res, co zi nha e ba nhei ros,
o ou tro é des ti na do ao uso pú bli co li vre. O an fi te a tro
pos sui um pal co co ber to por uma con cha acús ti ca e
seus ca ma rins es tão lo ca li za dos no sub so lo.

São Luís, segunda-feira, 31 de maio de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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A Semana do Meio Ambiente é celebrada no mundo todo entre os dias 5 e 9 de junho.
Essa data foi criada pela ONU, durante a Conferência de Estocolmo, na Suécia, em 1972

• Plan te mu das ou se men tes
• Fa ça a co le ta se le ti va do li xo
• Es co lha um dia e não use o car ro

Ser vi ço  
• Aten di men to fi si o te ra pêu ti co  pa ra
pa ci en tes que so frem com sin to mas
pós- Co vid
• Ho rá rio de aten di men to – das 08h
às 21h, de se gun da-fei ra a sex ta-fei ra
• Agen da men tos – são re a li za dos na
Clí ni ca-Es co la de Fi si o te ra pia da Fa -
cul da de Pi tá go ras
• En de re ço – Fa cul da de Pi tá go ras,
Ave ni da São Luís Rei de Fran ça

SEMANA DO MEIO AMBIENTE

Veja como explorar
com sustentabilidade

“A
cri an ça tem que en ten der
que a hu ma ni da de não
con se gue vi ver sem ex- 
plo rar o meio am bi en te e

de le que ti ra mos o nos so sus ten to,
mas não po de mos des truir o meio
am bi en te, te mos que ex plo rar de for- 
ma sus ten tá vel, se as cri an ças en ten- 
de ram is so ho je, os fu tu ros adul tos
vão sa ber tra ba lhar es ses con cei tos e
co lo car em prá ti ca”, ava lia Ga bri el Li- 
ma pro fes so ra da Uni ver si da de Es tá- 
cio e dou tor em Meio Am bi en te.

A Se ma na do Meio Am bi en te é ce- 
le bra da no mun do to do en tre os di as 5
e 9 de ju nho, es ta da ta foi cri a da pe la
Or ga ni za ção das Na ções Uni das –
ONU, du ran te a Con fe rên cia de Es to- 
col mo, na Sué cia, em 1972. A pro pos ta
é cha mar a aten ção de to dos os go ver- 
nos mun di ais e da po pu la ção so bre a
ne ces si da de de im plan tar me di das
emer gen ci ais pa ra pre ve nir a de gra- 
da ção do meio am bi en te.

A in fân cia é o mo men to cer to pa ra
en si nar mos so bre res pei to aos ani- 
mais e à na tu re za e so bre co mo a
ques tão am bi en tal é im por tan te.
Quan to mais ce do o te ma for abor da- 
do com as cri an ças, mai o res as chan- 
ces de des per tar a cons ci ên cia pe la
pre ser va ção.

Por is so, a edu ca ção pa ra uma vi da
sus ten tá vel de ve co me çar des de os
pri mei ros anos es co la res. “Quan do se
fa la em edu ca ção am bi en tal pa ra as
no vas ge ra ções é pre ci so pen sar em
du as es tru tu ras. Pri mei ro a es co la, se
não hou ver um pla ne ja men to den tro
da es co la pa ra im plan tar a dis cus são
so bre o meio am bi en te se rá mui to di- 
fí cil tra zer a cri an ça pa ra dis cu tir es se
te ma e se gun do o com por ta men to do
adul to, so ma do ao pa pel da es co la
que vai mo di fi car e qua li fi car o de ba te

des sas cri an ças, fu tu ros adul tos pa ra
a pre ser va ção do meio am bi en te”, ex- 
pli ca o pro fes sor.

A fun ci o ná ria pú bli ca, Ké lem Ca- 
bral, tem uma fi lha de 3 anos, a Ana
Flor, des de mui to ce do a pe que na
apren de em ca sa a res pei tar a na tu re- 
za e a se pa rar o li xo. “Eu que ro dei xar
um mun do me lhor pa ra a Ana Flor,
que ro que ela cres ça sa ben do que de- 
pen de mos da na tu re za pa ra so bre vi- 
ver, en tão des de mui to ce do ela tem
con ta do com plan tas e ani mais, gos to
de co lo car ela em con ta to com a na tu- 
re za. E ago ra que ela es tá in do pa ra a
es co la, es ta mos en si nan do so bre re ci- 
cla gem e se pa ra ção de li xo”, con ta Ké- 
lem.

Eu que ro dei xar um

mun do me lhor pa ra a

Ana Flor, que ro que ela

cres ça sa ben do que

de pen de mos da

na tu re za pa ra

so bre vi ver, en tão des de

mui to ce do ela tem

con ta do com plan tas e

ani mais, gos to de

co lo car ela em con ta to

com a na tu re za

Pa ra o pro fes sor Ga bri el, o po si ci o- 
na men to de Ké lem é o ide al pa ra for- 
mar os adul tos do fu tu ro. “A cri an ça
tem que en ten der que a hu ma ni da de
não con se gue vi ver sem ex plo rar o
meio am bi en te e de le que ti ra mos o
nos so sus ten to, mas não po de mos
des truir o meio am bi en te, te mos que
ex plo rar de for ma sus ten tá vel, se as
cri an ças en ten de ram is so ho je, os fu-
tu ros adul tos vão sa ber tra ba lhar es- 
ses con cei tos e co lo car em prá ti ca”.

Se guem al gu mas di cas de co mo
ado tar ações que aju dem a pre ser var
o meio am bi en te:

TRATAMENTO

Clínica-escola oferece atendimento pós-covid

OS INTERESSADOS NO ATENDIMENTO DEVEM FAZER O AGENDAMENTO NO LOCAL E LEVAR DOCUMENTO E UM TESTE  IGG NEGATIVO

O can sa ço po de ser uma das se que- 
las dei xa das pe la Co vid-19, re que ren- 
do mais es for ço até pa ra as ati vi da des
co muns do dia a dia. 

A fim de con tri buir com a re cu pe ra- 
ção de pa ci en tes que ti ve ram a do en- 
ça, a Clí ni ca-Es co la de Fi si o te ra pia da
Fa cul da de Pi tá go ras ofe re ce aten di- 
men to pa ra quem es tá sen tin do os
efei tos pós-co ro na ví rus e ne ces si ta de
re a bi li ta ção fí si ca ou mo to ra.

Os in te res sa dos no aten di men to
de vem fa zer o agen da men to no lo cal
e le var do cu men to de iden ti fi ca ção
com fo to (co mo a car tei ra de iden ti- 
da de, por exem plo), um tes te que
apre sen te IGG ne ga ti vo, ou se ja, que
com pro ve que o ví rus não es tá mais
ati vo no or ga nis mo e que não há mais
ris co de con tá gio, além do en ca mi- 
nha men to com o di ag nós ti co clí ni co
da do en ça ou to mo gra fia com pu ta do- 

ri za da do pul mão.
A co or de na do ra do cur so de Fi si o- 

te ra pia da ins ti tui ção e fi si o te ra peu ta
Mar la Sil va ex pli ca que a Fi si o te ra pia
é in di ca da pa ra re a bi li ta ção e tra ta- 
men to dos pro ble mas mus cu la res,
cir cu la tó ri os e res pi ra tó ri os de cor ren- 
tes da Co vid-19. 

“As con sequên ci as mais co muns da
do en ça são sin to mas co mo can sa ço,
fal ta de ar, dor mus cu lar, do res nas ar- 
ti cu la ções, no pei to, pro ble mas cir cu- 
la tó ri os e até fi bro se pul mo nar, re la ci- 
o na da ao tra to res pi ra tó rio e que cau- 
sa tos se crô ni ca, fa di ga e di fi cul da de
pa ra res pi rar”, de ta lha a es pe ci a lis ta.

A Clí ni ca-Es co la de Fi si o te ra pia es- 
tá lo ca li za da den tro da fa cul da de Pi- 
tá go ras, na Ave ni da São Luís Rei de
Fran ça, na ca pi tal ma ra nhen se, e fun- 
ci o na de se gun da-fei ra a sex ta-fei ra,
nos pe río dos da ma nhã, tar de e noi te,

das 8h às 21h.
Além de ofe re cer tra ta men to pa ra

pa ci en tes pós-Co vid-19, a ini ci a ti va
tam bém é vol ta da pa ra por ta do res de
do en ças pul mo na res crô ni cas, as ma,
en fi se ma pul mo nar e do en ças res pi- 
ra tó ri as que pre ci sem de re a bi li ta ção
fi si o te ra pêu ti ca e que com pro vem o
di ag nós ti co me di an te en ca mi nha-
men to mé di co.

• En ge nha ri as (Elé tri ca, Ele trô ni ca, Ener gia, Me ca trô -
ni ca, Te le co mu ni ca ções, Me câ ni ca, Com pu ta ção, Con -
tro le e Au to ma ção, Ma nu ten ção Pro du ção)
• Ad mi nis tra ção
• Eco no mia
• Con ta bi li da de
• Ci ên cia da Com pu ta ção
• Sis te ma de In for ma ção
• Aná li se e De sen vol vi men to de Sis te mas
• Ges tão da Tec no lo gia da In for ma ção

SÃO LUÍS

Preso homem que iria
atacar órgão públicos

O SUSPEITO PLANEJAVA ATAQUES TAMBÉM A COLETIVOS

A Po lí cia Ci vil do Ma ra nhão, na tar de da úl ti ma quin- 
ta-fei ra (27), deu cum pri men to ao man da do de pri são
pre ven ti va em des fa vor de in di ví duo in ves ti ga do por in- 
te grar or ga ni za ção cri mi no sa que em ou tu bro de 2020
pla ne ja va or ga ni zar ata ques con tra se des de ór gãos pú- 
bli co e veí cu los de trans por te co le ti vo em São Luís.

Se gun do o De par ta men to de Com ba te ao Cri me Or- 
ga ni za do (DC CO/SEIC), a pri são é um des do bra men to
da ope ra ção “São Luís Se gu ra”, que na épo ca con se guiu
iden ti fi car e pren der vá ri as pes so as que in te gra vam a
or ga ni za ção. 

Na oca sião fo ram apre en di dos ca der nos de ano ta- 
ções e ob je tos ele trô ni cos que fo ram ana li sa dos e que
re sul tou na pri são do in ves ti ga do.

Ain da se gun do com o DC CO, o al vo da pri são en con- 
tra va-se fo ra gi do, sen do pos sí vel a sua cap tu ra após co- 
nhe ci men to da Po lí cia Ci vil de que o mes mo ha via da do
en tra da em um hos pi tal pú bli co da gran de ilha, após
trau ma de cor ren te de aci den te de trân si to.

OPORTUNIDADES

Inscrições para trainee
encerram em junho

INSCRIÇÕES DEVEM SER FEITAS NO SITE DA CONCESSIONÁRIA

Os in te res sa dos em par ti ci par do Pro gra ma de Trai- 
nee 2021 da Equa to ri al Ener gia, po de rão se ins cre ver até
o dia 6 de ju nho atra vés do si te https://equa to ri al trai- 
nee.across.jobs/.

As va gas es tão aber tas pa ra as qua tro dis tri bui do ras
do gru po: Ma ra nhão, Pa rá, Pi auí e Ala go as.

Os cri té ri os prin ci pais pa ra par ti ci par da se le ção são:
Ter no má xi mo dois anos de gra du a do nas se guin tes áre- 
as:

Pa ra fa zer do pro gra ma, que tem iní cio pre vis to pa ra
agos to des te ano, é de se já vel que o can di da to te nha in- 
glês in ter me diá rio e, é es sen ci al que te nha mo bi li da de
pa ra tra ba lhar nas ci da des do in te ri or dos es ta dos de
atu a ção do Gru po. Po dem par ti ci par do pro ces so se le ti- 
vo os for ma dos en tre ju lho de 2019 e ju lho de 2021.

São Luís, segunda-feira, 31 de maio de 2021
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De técnico novo, o Tricolor estreia na Série B do Brasileiro contra o Goiás, às 20h desta
segunda-feira, no Castelão. Equipe teve tempo reduzido para treinar com Felipe Surian

NE RES PIN TO

Equi pes e ar bi tra gem

Re tros pec to

Os dez pri mei ros

• 31/05 – Sam paio x Goiás, em São
Luís, 20h, Es tá dio Cas te lão;
• 05/06 – CSA x Sam paio, em Ma ceió,
16h30, Es tá dio Rei Pe lé;
• 11/06 – Sam paio x Pon te Pre ta-SP,
19h, São Luís, Cas te lão;
• 16/06 – Ope rá rio-PR x Sam paio, em
Pon ta Gros sa-PR, 21h30, Es tá dio Ger -
ma no Kru ger;
• 19/06 – Sam paio x Con fi an ça-SE,
em São Luís, 21h, no Cas te lão;
• 22/06 – Brus que-SC x Sam paio, em
Brus que, 16h30, Es tá dio Au gus to Ba -
ner;
• 26/06 – Sam paio x Bo ta fo go –RJ, em
São Luís, 16:30h, no Cas te lão;
• 29/06 – Sam paio x Re mo-PA, em Be -
lém, 21h30, Es tá dio Antô nio Ba e na;
• 03/07 – Sam paio x Lon dri na-PR, em
São Luís, 19h,no Cas te lão;
• 10/07 – Sam paio x Vas co-RJ, no Rio
de Ja nei ro, 16h30, Es tá dio São Ja nuá -
rio;

Des van ta gem

Só um téc ni co

SÉRIE B

Sampaio tem hoje o
primeiro desafio

C
om ines pe ra das mu dan ças
de úl ti ma ho ra na co mis são
téc ni ca, o Sam paio Cor rêa
es treia nes ta se gun da-fei ra

na Sé rie B do Cam pe o na to Bra si lei ro,
con tra o Goiás, às 20h, no Es tá dio Cas- 
te lão. A ex pec ta ti va em tor no des se
du e lo au men tou em con sequên cia
dos úl ti mos acon te ci men tos que cul- 
mi na ram com a saí da do trei na dor
Da ni el Ne ri e a che ga da de Fe li pe Su- 
ri an.

Ten do pou co tem po pa ra mi nis trar
os trei na men tos – co me çou a tra ba- 
lhar na sex ta-fei ra -, o no vo co man- 
dan te tri co lor não de ve fa zer mu dan- 
ças ra di cais na equi pe que con quis tou
re cen te men te o bi cam pe o na to es ta- 
du al, mas tu do de pen de da quan ti da- 
de de atle tas ins cri tos no Bo le tim In- 
for ma ti vo Diá rio (BID) da Con fe de ra- 
ção Bra si lei ra de Fu te bol. Por is so, o ti- 
me só de ve rá ser anun ci a do, ofi ci al- 
men te, mo men tos an tes de en trar em
cam po.

As al te ra ções pre vis tas são na la te- 
ral-di rei ta, com a en tra da de Wat son,
e no meio de cam po, on de Mau ro Sil- 
va é um dos mais co ta dos pa ra co me- 
çar jo gan do. Não es tá des car ta da uma
me xi da tam bém no ata que e a efe ti va- 
ção de Roney pe lo la do es quer do.

O Goiás já tem um ti me de fi ni do
pe lo téc ni co Pin ta do des de a se ma na
pas sa da e vai co lo car em cam po sua
me lhor for ma ção.

Sam paio – Mo ta; Wat son, Joé cio,

Vic tor Oli vei ra e Erick Dal tro; An dré
Luís, Mau ro Sil va e Fer rei ra e Eloir (ou
Da ni el Cos ta); Pi men ti nha e Ci el.

Goiás – Ta deu, Ivan, Da ni el Du ar te,
Reynaldo Cé sar e Hu go; Caip Vi ni cius,
Bre no e Él vis; Di e go, Alef Man ga e Vi- 
ni cius Lo pes.

Ar bi tra gem – Men don ça da Sil va
Ju ni or (PR), ten do co mo as sis ten tes
Ra fa el Trom be ta Jef fer son e Clei ton
Pi va da Sil va, tam bém pa ra na en ses. O
quar to ár bi tro é Pau lo Jo sé Sou za
Mou rão e o ana lis ta de cam po Síl vio
Edu ar do Sil va e Sil va (MA).

O con fron to en tre Sam paio e Goiás
apre sen ta um re tros pec to bas tan te fa- 
vo rá vel ao clu be goi a no. Em cin co jo- 
gos dis pu ta dos en tre es tas du as equi- 
pes no Cam pe o na to Bra si lei ro, o Tri- 
co lor não ob te ve ne nhu ma vi tó ria,
em pa tou uma vez e so freu qua tro der- 
ro tas, dois gols mar ca dos e oi to so fri- 
dos.

A pri mei ra par ti da ocor reu no dia

22 de se tem bro de 99. O jo go ocor reu
em Goi â nia e o Sam paio per deu por 2
a 0. Se te anos de pois (2016), os dois ti- 
mes vol ta ram a se en fren tar, em São
Luís, e des ta vez hou ve em pa te por 0 a
0. No mes mo ano, no dia 22 de no- 
vem bro, em Goi â nia, vi tó ria do Goiás
por 2 a 1. Em 2018, no dia 20 de ju lho,
em ca sa, o Sam paio froi der ro ta do por
3 a 1, e em agos to de 2018 o Sam paio
foi a Goi â nia e per deu por 1 a 0.

O Sam paio co me ça jo gan do em ca- 
sa e en cer ra sua par ti ci pa ção na pri-
mei ra fa se em Flo ri a nó po lis, di an te
do Avaí-SC. Em to da a com pe ti ção
vão ser dis pu ta das 38 par ti das no sis- 
te ma ida e vol ta.

Apenas o Brusque nunca enfrentou o Tricolor

Dos 19 clu bes que vão jo gar con tra
o Sam paio na sua tri gé si ma no na par- 
ti ci pa ção no Cam pe o na to Bra si lei ro
da Sé rie B, ape nas o Brus que-SC nun- 
ca en fren tou o Tri co lor. Clu bes con si- 
de ra dos fa vo ri tos (Cru zei ro-MG, Bo- 
ta fo go-RJ, Vas co da Ga ma-RJ e Co ri ti- 
ba-PR vol tam a jo gar em São Luís.

O Cru zei ro en fren tou o Sam paio
Cor rêa no ano pas sa do, per deu em
Be lo Ho ri zon te por 2 a 1 e ga nhou em
São Luís por 1 a 0. O Bo ta fo go es te ve
em 2015 na Sé rie B. Ga nhou no Rio de
Ja nei ro por 5 a 0 e em pa tou (2 a 2) em
São Luís. O Vas co da Ga ma es te ve na
ca pi tal ma ra nhen se na aber tu ra da
Sé rie B em 2016. Ga nhou do Sam paio
por 4 a 0 e em pa tou por 0 a 0 em Ca ri a- 
ci ca. An tes, em 2014, o ti me cruz mal- 
ti no em pa tou du as ve zes com o Sam- 
paio (2 a 2 em São Luís e 1 a 1 em Te re- 
si na). Já o Co ri ti ba jo gou em 2018
con tra o Tri co lor pe la Sé rie B. O Sam- 

paio ga nhou por 2 a 0 em São Luís (jo- 
go com por tões fe cha dos, por pu ni- 
ção dis ci pli nar) e em pa tou de 0 a 0 em
Cu ri ti ba.

O re pre sen tan te do Ma ra nhão con- 
ti nua ten do van ta gem ape nas so bre
dois ad ver sá ri os, co mo no ano pas sa- 
do, con tra Con fi an ça-SE, em qua tro
vi tó ri as e cin co gols e di an te do Vi tó- 
ria-BA, em um triun fo. Es tá ze ra do em
sal do de gol con tra o ti me bai a no. Am- 
bos jo ga ram em 2020 con tra o Tri co- 
lor. 

O Sam paio ga nhou aqui, di an te do
Vi tó ria por 2 a 1 e per deu em Sal va dor
por 1 a 0. Con tra o Con fi an ça, os bo li- 
vi a nos per de ram por 3 a 1, em São
Luís, e ga nha ram em Ara ca ju por 1 a 0.

Os tri co lo res es tão ze ra dos em sal- 
do, con tra Cru zei ro-MG e Co ri ti ba-
PR, sen do que o ti me mi nei ro jo gou
no ano pas sa do con tra o Sam paio. Em
Be lo Ho ri zon te, vi tó ria dos bo li vi a nos

por 2 a 1, e em São Luís, já com Luiz
Fe li pe Sco la ri (téc ni co), o ti me mi nei-
ro ga nhou por 1 a 0.

O Sam paio es tá em des van ta gem
com qua tor ze clu bes que irá en fren tar
na sé rie B de 2021. Oi to jo ga ram no
ano pas sa do, al guns ven ce ram em
São Luís e per de ram ou em pa ta ram
nas su as ci da des, co mo Avaí-SC, Cru-
zei ro-MG, Pe lo tas-RS, Ope rá rio-PR,
Pon te Pre ta e Gua ra ni-SP.

Em 2020 o Sam paio te ve ape nas um
trei na dor: Léo Con dé, que tam bém
es te ve na cam pa nha de 2015, quan do
fi cou na oi ta va po si ção com 58 pon- 
tos, dos quais 45 con quis ta dos em São
Luís e ape nas 13 fo ra. Em 2020, fo ram
no ve der ro tas em ple no Es tá dio Cas- 
te lão.

MA NO EL MAR TINS
Es pe ci al pa ra O Im par ci al

Tí tu los na ci o nais

Qua tro aces sos

Me lho res cam pa nhas

Mai or in ves ti men to

PES QUI SA

His tó ria da Bo lí via
Que ri da na dis pu ta
na ci o nal

O Sam paio Cor rêa vai pa ra a dé ci ma pri mei ra par ti ci- 
pa ção na sé rie B. A se gun da dis pu ta após sua ter cei ra
que da que ocor reu em 2018 e a sex ta no sis te ma de pon- 
tos cor ri dos com aces so e re bai xa men to. 

O ti me bo li vi a no caiu pe la pri mei ra vez em 2002, após
cin co anos con se cu ti vos na di vi são mais dis pu ta da do
Cam pe o na to Bra si lei ro de Fu te bol Pro fis si o nal. Na Ad- 
mi nis tra ção de Sér gio Fro ta fo ram cin co anos amar gan- 
do dois re bai xa men tos (2016 e 2018) e dois re tor nos fan- 
tás ti cos em 2017 e 2019. Ao to do, são 39 dis pu tas no
Cam pe o na to Bra si lei ro nas sé ri es A, B, C e D.

A pri mei ra par ti ci pa ção foi em 1974, quan do ven ceu
o cam peão da que la tem po ra da, o Vas co da Ga ma-RJ pe- 
lo pla car de 2 a 0. Fi cou fo ra em 1973, quan do per deu a
va ga pa ra o Mo to; 1975, 1983, 1984, 1988, 1990, 1993,
1994, 2005 e 2006. Fo ram re gis tra dos 652 jo gos no Cam- 
pe o na to Bra si lei ro, com 223 vi tó ri as, 200 em pa tes e 238
der ro tas, 783 gols mar ca dos e 837 so fri dos.

São três tí tu los de cam peão na ci o nal, con si de ran do o
Bra si lei ri nho de 1972 que não es tá in cluí do nes se le van- 
ta men to (ho je se ria a se gun da di vi são), cam peão da Sé- 
rie C de 1997 e cam peão da D de 2012. São dois vi ce-
cam pe o na tos na sé rie C, em 2013 e 2019. A pri mei ra par- 
ti ci pa ção, no ano de 1974, te ve a se guin te cam pa nha: 19
jo gos, 4 vi tó ri as, 11 der ro tas, 4 em pa tes, 26 gols mar ca- 
dos e 12 so fri dos. A úl ti ma vez foi em 2020, com 38 jo gos,
17 vi tó ri as, 6 der ro tas, 15 em pa tes, 50 gols mar ca dos e 38
so fri dos.

Sér gio Fro ta é o pre si den te que es tá há mais tem po na
ad mi nis tra ção do clu be. Com 14 anos no co man do, o
Sam paio, des de sua che ga da, nun ca dei xou de par ti ci- 
par do Cam pe o na to Bra si lei ro. Con se guiu um tí tu lo de
cam peão na ci o nal (Sé rie D de 2012), in vic to, e dois tí tu- 
los de vi ce-cam peão da Sé rie C em 2013 e 2019.

Em qua tro opor tu ni da des o Sam paio con se guiu o
aces so. Em 2012, su biu pa ra a sé rie C, em 2013 pa ra B,
em 2017 vol tou à Sé rie B, e em 2019 re tor nou à se gun da
di vi são de 2020. São 328 jo gos no co man do de Sér gio
Fro ta, com 121 vi tó ri as, 99 em pa tes e 108 der ro tas, 424
gols a fa vor e 376 so fri dos.

Ou tro pre si den te que mais ve zes es te ve com o Sam- 
paio no Cam pe o na to Bra si lei ro foi Ma no el Ri bei ro, que
di ri giu o clu be de 1996 a 2006. Ga nhou um tí tu lo na ci o- 
nal (in vic to) de 1997 da sé rie C, e pas sou de fa se em
1996, 1997, 2000 e 2004.

Nas dis pu tas na sé rie B, o Sam paio tem dez par ti ci pa- 
ções, com cin co no co man do de Ma no el Ri bei ro de 1998
a 2002, quan do os clu bes eram di vi di dos em gru pos e os
que se clas si fi ca vam iam pa ra eta pas se guin tes no sis te- 
ma ma ta-ma ta. 

O Tri co lor nos cin co anos só se clas si fi cou pa ra ou tra
fa se em 2000, sen do eli mi na do no pri mei ro ma ta-ma ta
pe lo Ca xi as-RS.

As ou tras cin co dis pu tas ocor re ram em 2014, 2015,
2016, 2018 e 2020, e no co man do de Sér gio Fro ta o clu be
vai pa ra a sex ta. São 20 par ti ci pan tes que jo gam no sis te- 
ma de pon tos cor ri dos, em ida e vol ta, ten do aces so pa ra
a Sé rie A os qua tro pri mei ros co lo ca dos, e re bai xa dos
pa ra sé rie C os qua tro úl ti mos.

O Sam paio te ve três bo as par ti ci pa ções. Em 2014 foi
dé ci mo co lo ca do, em 2015 o oi ta vo e em 2020 che gou à
sex ta co lo ca ção, com al gu mas ro da das no G-4, po si ção
que to dos os con cor ren tes de se jam. O Tri co lor te ve dois
re bai xa men tos: 2016 e 2018, e aces sos ime di a tos em
2017 e 2019, o que é mui to mais di fí cil pa ra o clu be con- 
se guir.

Na ad mi nis tra ção de Sér gio Fro ta, o Sam paio jo gou
qua se o do bro do que fez no co man do de Ma no el Ri bei- 
ro, já que no mi lê nio pas sa do os par ti ci pan tes eram di vi- 
di dos em gru pos, en quan to nos anos atu ais, os clu bes
jo gam to dos en tre si, no sis te ma de ida e vol ta. São 190
con tra 108 jo gos, uma di fe ren ça de 82. Com a ga ran tia
de mais 38 jo gos es ta tem po ra da vai a 228, o que re pre- 
sen ta mais do do bro na ad mi nis tra ção de Ri bei ro

Além de Sér gio Fro ta e Ma no el Ri bei ro, que fi ca ram
mais tem po na pre si dên cia, ou tros co man da ram o Sam- 
paio Cor rêa em cam pe o na tos na ci o nais: No na to Cas sas,
Djal ma Cam pos, Cha fi Brai de, pro fes sor Mar cos Vi ní- 
cius, Car los Hen ri que, Do min gos Le al, Pe dro Vas con ce- 
los, De co So a res, Ma no el Ra mos e Ma no el Ma gua ri, en- 
tre ou tros.

O ano que o Go ver no do Es ta do mais in je tou re cur sos
no Sam paio foi em 1974, quan do for mou um elen co que
der ro tou Vas co da Ga ma, cam peão bra si lei ro de 74, por
2 a 0, ga nhou do Flu mi nen se por 3 a 1, ven ceu Amé ri ca-
RJ e Avaí-SC por 1 a 0 e em pa tou com Bo ta fo go-RJ e In- 
ter na ci o nal-RS em 1 a 1, o que foi con si de ra do mui to
pou co pe lo in ves ti men to fei to.

Or lan do – Ma ri nho – Ari zi nho – Rai mun do e San- 
tos; Nan des e Sér gio Lo pes; Ade li no – Mar cos (Djal ma)
Di o ní sio e Ail ton, foi o ti me que jo gou e per deu pa ra o
Fla men go-RJ no pri mei ro jo go do Sam paio no Cam pe o- 
na to Bra si lei ro. O Tri co lor te ve ain da ou tros jo ga do res
de re no me na que la tem po ra da, co mo Lou ri val, Buião e
Jor ge Luís.

São Luís, segunda-feira, 31 de maio de 2021

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


oimparcial.com.brIMPARGeorge Raposo
E-mail: gdinamite@gmail.com10

Fé, devoção e tradição de um dos maiores festejos religiosos do Maranhão, que reúne
centenas de pessoas, teve que se adaptar em sua estrutura por conta da pandemia

ALCÂNTARA

A Festa do Divino em
tempos de pandemia
SAMARTONY MARTINS

C
om uma ce le bra ção sim bó li- 
ca, mas cheia de fé, que os 
de vo tos do cul to ao Di vi no 
Es pí ri to San to per cor re ram 

as ru as de pe dras de en can ta ria em Al- 
cân ta ra até a Igre ja de Nos sa Se nho ra 
do Car mo.  Por con ta da pan de mia da 
Co vid-19, a tra di ção foi man ti da pe los 
or ga ni za do res da fes ta res pei tan do 
to dos os pro to co los de saú de, sem 
aglo me ra ção, fes tas, e sem o cor te jo 
im pe ri al for ma do por im pe ra dor ou 
im pe ra triz mor do mo-ré gio, mor do- 
ma-ré gia, mor do mo-mor, mor do ma-
mor, cai xei ras e ban dei ri nhas.

Es te ano so men te a “San ta Croa” (a 
Co roa do Di vi no), sím bo lo re li gi o so 
da tra di ção se cu lar des fi lou no úl ti mo 
dia 23 de maio, Dia de Pe ten cos tes, 
em ci ma de um car ro de som, acom- 
pa nha da de uma ban da de mú si cos 
for ma das só por ins tru men tos de so- 
pro que en to a vam hi nos e mú si cas, 
que eco a vam pe los ca sa rões e ruií nas 
er gui das pe los co lo nos aço ri a nos, 
por tu gue ses e seus des cen den tes, 
quan do che ga ram à ci da de des de o 
iní cio do sé cu lo XVII pa ra po vo ar a re- 
gião dis tan te ape nas 22 km de São 
Luís.

Mes mo sem os ri tu ais co mo al vo ra- 
das, o car re ga men to e le van ta men to 
do mas tro, a dis tri bui ção de li cor, cho- 
co la te, bo los e o tra di ci o nal do ce de 
es pé cie,  a fa mí lia da Im pe ra triz da 
fes ta, Al da Pi nhei ro, pro mo veu um al- 
mo ço pa ra os or ga ni za do res da fes ta e 
pou cos con vi da dos, que foi ser vi do 
em uma an ti ga sen za la nos fun dos da

FESTA DO DIVINO EM ALCÂNTARA CAXEIRA

re si dên cia de sua fa mí lia. A tra di ção 
de en to ar can tos ao di vi no tam bém 
acon te ceu de for ma tí mi da, mar ca da 
por mui tos dis pa ros de fo gue tes. O 
en can ta men to com a fes ta, que per- 
du ra qua se du as se ma nas e mo bi li za 
cen te nas de pes so as na ci da de his tó- 
ri ca, não te ve o seu gla mour do cor te- 
jo fei to pe la cor te com su as rou pas 
bor da das com pe dras, ca nu ti lhos, mi- 
çan gas e pa e tês que re me tem a um 
pas sa do que se faz pre sen te a ca da 
ano du ran te a fes ta que é uma das 
mais im por tan tes prá ti cas re li gi o sas 
do Ma ra nhão, que ain da con ser va por 
meio de seus per so na gens as pec tos 

do pe río do co lo ni al.
Em sua mai o ria, os par ti ci pan tes 

são pes so as hu mil des, de bai xo po der 
aqui si ti vo, que se es for çam pa ra pro- 
du zir uma fes ta ri ca e lu xu o sa, on de 
não po dem fal tar as re fei ções far tas, a 
de co ra ção re quin ta da e ca ras ves ti-
men tas pa ra as cri an ças do im pé rio. 
Por se tra tar de uma fes ta lon ga, cus- 
to sa e cheia de de ta lhes, sua pre pa ra- 
ção e re a li za ção le vam vá ri os me ses e 
en vol ve mui ta gen te, cons truin do as-
sim uma gran de re de de re la ções en- 
tre to dos os par ti ci pan tes.

Caixeiras do Divino: o espírito da festa

CAIXEIRAS DO DIVINO COMPÕEM UM GRUPO DE MULHERES COM RAÍZES AFRODESCENDENTES QUE PROPAGAM OS ENSINAMENTOS

Ho je a prin ci pal pre o cu pa ção dos
or ga ni za do res da Fes ta do Di vi no em
Al cân ta ra es tá re la ci o na da à di mi nui- 
ção da quan ti da de de Cai xei ras (se- 
nho ras que car re gam a tra di ção) ao
lon go dos ano pe la fal ta de in te res se
da no va ge ra ção em re la ção ao even to
que já faz par te do ca len dá rio cul tu ral
no Ma ra nhão. Va le res sal tar que as
Cai xei ras do Di vi no com põem um
gru po de mu lhe res com raí zes afro- 
des cen den tes que pro pa gam os en si- 
na men tos de to ques de cai xa pa ra as
pró xi mas ge ra ções, além de re a li zar o
ri tu al sa gra do da Fes ta do Di vi no Es- 
pí ri to San to sob a for ma de obri ga ção
es pi ri tu al. Os ri tu ais que as Cai xei ras
re a li zam ao to car cai xa e can tar pa ra o
Di vi no são a tra du ção do sim bo lis mo
do sa gra do. As Cai xei ras cons ti tu em
um dos ele men tos mais im por tan tes
da fes ta, po de mos di zer que sem elas

não há fes ta do Di vi no, por is so se faz
ne ces sá rio um tra ba lho de per pe tu a- 
ção da pre sen ça des tas mu lhe res na
tra di ção.

Em São Luís e em

di ver sas ou tras ci da des

ma ra nhen ses, a fes ta do

Di vi no é es trei ta men te

iden ti fi ca da com as

mu lhe res, e em es pe ci al

com as mu lhe res ne gras

li ga das às re li giões afro-

bra si lei ras.

Es se fa to dis tin gue a fes ta no Ma ra- 
nhão das fes tas do Di vi no re a li za das
em ou tras re giões do país e lhe dá uma
fei ção bem par ti cu lar. Com ex ce ção
de al gu mas fes tas, co mo a de Al cân ta- 
ra, or ga ni za da com o apoio de au to ri- 
da des lo cais e sem vín cu los com ter- 
rei ros, a gran de mai o ria das fes tas do
Di vi no no Ma ra nhão é re a li za da em
ca sas de cul to (tam bor de mi nas), on- 
de a pre sen ça fe mi ni na é do mi nan te.

O sen ti men to pe lo sa gra do des per-
ta do pe lo Di vi no Es pi ri to San to só en-
ten de quem vi ve, tem con ta to, ou, por
meio da fé, que são re pre sen ta das
nes ta fes ta que vai mui to além de ser
um car tão pos tal pa ra tu ris ta ver.

DISNEY

Cru el la vai além do
re ma ke e en tre ga
me lhor re lei tu ra

Quan do foi anun ci a do, Cru el la es ta va cer ca do de ex- 
pec ta ti vas ne ga ti vas. Vin do na le va de re ma kes me dío- 
cres ven di dos pe la Disney nos úl ti mos anos, o lon ga ain- 
da pro me tia des mis ti fi car a vi lã Cru el la De Vil, mes ma
pro pos ta dos su ces sos fi nan cei ros Ma lé vo la e Ma lé vo la
2. A es ca la ção de Em ma Sto ne, que ape sar de óti ma
atriz, pas sou os úl ti mos anos pre sa em pa péis re la ti va- 
men te si mi la res, tam bém dei xou o pú bli co com uma
pul ga atrás da ore lha. Cru el la, no en tan to, sur pre en de e,
apoi a do no ca ris ma do elen co e na di re ção se gu ra de
Craig Gil les pie, che ga co mo a me lhor re lei tu ra li ve-ac ti- 
on de clás si cos da Ca sa do Mickey até ago ra.

Ao con trá rio do que acon te ceu em Ma lé vo la, que ten- 
ta va jus ti fi car as ações im per doá veis da vi lã com his tó ri- 
as trá gi cas, Cru el la não es con de que sua per so na gem
prin ci pal sem pre te ve uma in cli na ção pa ra a psi co pa tia.
Mes mo que use even tos trau má ti cos pa ra cons truir a fu- 
tu ra íco ne da mo da, o lon ga não ten ta usar es sas ex pe ri- 
ên ci as co mo jus ti fi ca ti va pa ra os atos de Cru el la. Des de
a in fân cia, a pro ta go nis ta – que nes se pe río do é vi vi da
pe la in crí vel Tip per Sei fert-Cle ve land – é ge ni o sa, agres- 
si va e aves sa às re gras e pa drões so ci ais. En tre pro ble- 
mas na es co la e em ca sa, a ga ro ta tam bém mos tra si nais
de ge ni a li da de e cri a ti vi da de, ca rac te rís ti cas que são
pos tas em prá ti ca em seus de signs e con fec ções.

En quan to sua con tra par te pré-ado les cen te in ter pre- 
ta qua se ex clu si va men te a fa ce ta cru el da per so na gem-
tí tu lo, Em ma Sto ne equi li bra Es tel la (no me de ba tis mo
da pro ta go nis ta), uma la dra e gol pis ta com gran de ta- 
len to e so nhos ain da mai o res, com Cru el la, a im pi e do sa
e obs ti na da es ti lis ta. En tre as du as per so na li da des, a
atriz in ter pre ta pra ti ca men te du as per so na gens di fe- 
ren tes, em uma atu a ção que su pe ra qual quer ou tro pa- 
pel de sua car rei ra, in cluin do a que lhe ren deu um Os car
em La La Land. Imer sa na du a li da de da vi lã, Sto ne cria
sua pró pria ver são de Cru el la sem apa gar a atu a ção em- 
ble má ti ca que eter ni zou Glenn Clo se no pa pel em 1996.

O res tan te do elen co de Cru el la ape nas re al ça o bom
tra ba lho de Sto ne. En quan to a atriz mos tra uma quí mi- 
ca in crí vel com Jo el Fry e Paul Wal ter Hau ser, que vi vem
Gas par e Ho rá cio na no va ver são, sua re la ção à la O Di a- 
bo Ves te Pra da com a Ba ro ne sa de Em ma Thomp son –
que tam bém es tá im pe cá vel – é o prin ci pal ca ta li sa dor
pa ra a as cen são de Cru el la co mo es ti lis ta, es tre la e as- 
sas si na de cães in de fe sos. Os ca chor ri nhos, aliás, são tão
pre sen tes quan to qual quer ou tro no me do elen co e a
evo lu ção de sua re la ção com Cru el la acom pa nha pas so
a pas so a evo lu ção da per so na gem.

Em bo ra as atu a ções me re çam to dos os elo gi os pos sí- 
veis, o ro tei ro dei xa a de se jar em al guns pon tos. Mes mo
que sai ba apro vei tar qua se to dos os per so na gens à sua
dis po si ção, o script der ra pa feio na sub-uti li za ção de
Kirby Howell-Bap tis te e Mark Strong, cu jos pa péis não
ofe re cem na da além de bre ves eas ter eggs à ani ma ção
ori gi nal. A pre sen ça da du pla não afe ta ab so lu ta men te
na da na his tó ria e o pú bli co di fi cil men te sen ti ria a fal ta
de seus per so na gens ca so fos sem com ple ta men te re- 
mo vi dos do lon ga.

Por ou tro la do, os de signs de Cru el la são al guns dos
mais ou sa dos e di ver ti dos des sa fa se de li ve-ac ti ons da
Disney. Cri a dos por Jenny Be a van (Mad Max: Es tra da da
Fú ria), os ves ti dos têm uma es té ti ca punk ca rac te rís ti ca
dos anos 1970 e aju dam a con tar a his tó ria de trans gres- 
são e que bra de pa drões que le va ram Cru el la ao es tre la- 
to do mun do da mo da. Com ins ta la ções pro vo ca ti vas
que vão de ca mi nhões de li xo a shows chei os de pi ro tec- 
nia, a ma nei ra co mo as rou pas são apre sen ta das en can- 
ta e ani ma na mes ma me di da e a mon ta gem que apre- 
sen ta os tra jes é um even to di ver ti dís si mo por si só. O
tra ba lho do de par ta men to de ca be lo e ma qui a gem tam- 
bém im pres si o na. As sim co mo o fi gu ri no, a trans for ma- 
ção de Es tel la em Cru el la é cui da do sa men te de ta lha da
pe las es co lhas de pen te a do, que vão do co que rui vo pre- 
so de ma nei ra “com por ta da” ao vo lu mo so cor te icô ni co
já mui to co nhe ci do por fãs de 101 Dál ma tas.

A tri lha so no ra tam bém é in dis pen sá vel pa ra a cri a- 
ção do tom do fil me. Hits de ban das co mo Su per tramp,
Bee Ge es, Que en e The Clash in ter ca lam com as com po- 
si ções ori gi nais de Ni cho las Bri tell, ele van do o pe so de
ca da ce na, se ja uma sim ples con ver sa ou uma per se gui- 
ção em al ta ve lo ci da de.

Bem mais di ver ti do do que se es pe ra va de mais uma
re ci cla gem de pro pri e da de in te lec tu al da Disney, Cru el- 
la mos tra que há es pe ran ça pa ra es sas re lei tu ras que do- 
mi nam o ca tá lo go do es tú dio há al guns anos. Ca paz de
agra dar até os mais cé ti cos, o fil me que bra qual quer ex- 
pec ta ti va ruim com ba ru lho, be le za e ca ris ma de so bra.

São Luís, segunda-feira, 31 de maio de 2021
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