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É domínio do anedotário nacional que a expressão, SERÁ O BENEDI-
TO? Foi cunhada pela genitora de certo ex-governador mineiro. Segun-
do as narrativas, senhora de resumidos conhecimentos e trato com as 
coisas da política.

Será o Benedito? - Renato Dionísio

Câmara de São Luís deve 
entregar relatório final 
do orçamento de 2022 

no dia 20 de julho

A COFPPM, da Câmara Municipal 
de São Luís, se reuniu para discutir 
um novo cronograma de trabalho 
para análise do Projeto de Lei nº 
105/2021, que dispõe sobre a LDO 

de 2022.  PÁGINA 3

Entenda os efeitos colaterais de cada vacina
A vacina induz uma resposta imunológica que, dependendo da pessoa, 

pode gerar algum desconforto. Inclusive pode ser um indício de que o 
sistema imunológico está se preparando para te proteger. PÁGINA 5

No ranking dos estados que concentram maior taxa de mortalidade infantil estão Roraima, Amazonas, Acre, Amapá, 
Sergipe e Bahia. De acordo com o ranking, o Maranhão está em nono lugar, com 14,03%. PÁGINA 8

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

Rubens Jr afirma que 
não haverá consórcio 
de candidatos para 
as eleições de 2022
Em entrevista a O Imparcial, o 

secretário de Articulação Política, Rubens 
Jr, revelou que Flávio Dino ainda não 
decidiu quem vai apoiar em 2022, mas 
disse que o governo do estado terá apenas 

candidato único. PÁGINA 3

BNDES avança na privatização da Eletrobrás
O banco de fomento, responsável pela estruturação do processo, publicou 

o contrato do consórcio que conduzirá a modelagem, além da estruturação 
financeira e relatório final do processo de desestatização. PÁGINA 2

Entenda porque Lucas Porto recebeu a pena máxima no júri
PÁGINA 9
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Números indicam que o desmatamento anual deverá ultrapassar, pela terceira vez, a
marca de mil 10 km² de destruição florestal, o que não ocorria desde 2008

Cor ri da

MEIO AMBIENTE

Desmatamento na
Amazônia bate recorde

D
e acor do com da dos do sis- 
te ma De ter, do Ins ti tu to de 
Pes qui sas Es pa ci ais (In pe), 
o des ma ta men to na 

Amazô nia atin giu, em ju nho, uma 
área de 1.061,9 km², o pi or ín di ce pa ra 
es se mês des de o iní cio da sé rie his tó- 
ri ca, em 2016. O nú me ro re pre sen ta 
um au men to de 1,8% em re la ção a ju- 
nho de 2020.

Ju nho é o quar to mês con se cu ti vo 
com re cor de de de vas ta ção nes te ano. 
Os pri mei ros seis me ses de 2021 so- 
mam uma área des ma ta da de 3.609,6 
km², um cres ci men to de 17% em re la- 
ção ao pri mei ro se mes tre do ano pas- 
sa do.

De acor do com os da dos di vul ga- 
dos nes ta sex ta-fei ra, o Pa rá foi o es ta- 
do com mai or área des ma ta da em ju- 
nho, com 438,4 km², o equi va len te a 
41% do to tal re gis tra do na re gião du- 
ran te o mês.

Na úl ti ma ter ça-fei ra (6/7), o vi ce-
pre si den te, Ha mil ton Mou rão, afir- 
mou que o ob je ti vo do go ver no fe de- 
ral é re du zir em até 12% a ta xa anu al 
de des ma ta men to na re gião amazô ni- 
ca por meio da no va ope ra ção de Ga- 
ran tia da Lei e da Or dem (GLO). “Va- 
mos atu ar em for ça nes te mês de ju- 
lho, de mo do que a gen te fe che o ci clo 
com uma re du ção na fai xa de 10%, 
12%. O pon to fo cal é que to das as 
agên ci as co o pe rem pa ra que ha ja 
uma si ner gia nes se ne gó cio”, dis se.

Pa ra o Ob ser va tó rio do Cli ma, no 
en tan to, a me ta de che gar ao fim de 
ju lho com uma re du ção de cer ca de 
mil km² de área de vas ta da em re la ção

Le van ta men to

JUNHO É O QUARTO MÊS CONSECUTIVO COM RECORDE DE DEVASTAÇÃO NESTE ANO

ao ano de 2020 é “ina cei tá vel”. A or ga- 
ni za ção apon ta que o ob je ti vo re pre- 
sen ta um au men to de 150% em re la- 
ção à me ta de 3.925 km² de des ma ta- 
men to fi xa da em 2009 na lei da Po lí ti- 
ca Na ci o nal so bre Mu dan ça Cli má ti- 
ca. Tam bém lem bra que, en tre 2009 e 
2018, foi re gis tra da mé dia de 6,4 mil 
km² de des ma ta men to anu al, e nos 
dois pri mei ros anos do go ver no Bol- 
so na ro a mé dia pas sou pa ra 10,4 mil 
km². Além dis so, em no ta, a en ti da de 
afir mou que não há con tro le do des- 
ma ta men to. “O go ver no re nun ci ou à 
obri ga ção de com ba ter o cri me am bi- 
en tal. Além de dis cur sos con tra o Iba- 
ma e o ICM Bio, Bol so na ro pro mo veu 
mu dan ças em nor mas e imo bi li zou a 
es tru tu ra de fis ca li za ção. Des de ou tu- 
bro de 2019, um ar ti fí cio bu ro crá ti co 

cri a do pe lo go ver no tra va a co bran ça 
de mul tas am bi en tais em to do o país. 
Em 2020, as mul tas por cri mes con tra 
a flo ra nos no ve es ta dos da Amazô nia 
des pen ca ram 51% na com pa ra ção 
com 2018, úl ti mo ano an tes do iní cio 
do re gi me Bol so na ro”, afir mou a or ga-
ni za ção.

O De ter é um le van ta men to rá pi do 
de aler tas de evi dên ci as de al te ra ção 
da co ber tu ra flo res tal na Amazô nia, 
fei to pe lo In pe. O me ca nis mo foi de- 
sen vol vi do co mo um sis te ma de aler- 
ta pa ra dar su por te à fis ca li za ção e 
con tro le de des ma ta men to e da de- 
gra da ção flo res tal re a li za das pe lo Iba- 
ma e de mais ór gãos li ga dos ao meio 
am bi en te.

FEVEREIRO DE 2022

BNDES avança em privatização da Eletrobrás

CÂMARA  APROVOU A MEDIDA PROVISÓRIA QUE PERMITE A SAÍDA DA UNIÃO DO CONTROLE DA EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA

O Ban co Na ci o nal de De sen vol vi- 
men to Econô mi co e So ci al (BN DES)
deu mais um pas so pa ra efe tu ar a pri- 
va ti za ção da Ele tro brás em fe ve rei ro
do ano que vem. O ban co de fo men to,
res pon sá vel pe la es tru tu ra ção do pro- 
ces so, pu bli cou o con tra to do con sór- 
cio que con du zi rá a mo de la gem, além
da es tru tu ra ção fi nan cei ra e re la tó rio
fi nal do pro ces so de de ses ta ti za ção.
No mês pas sa do, a Câ ma ra dos De pu- 
ta dos apro vou a me di da pro vi só ria
que per mi te a saí da da União do con- 
tro le da em pre sa de ener gia elé tri ca.

O Con sór cio Ge ni al – Tauil e Che- 
quer, que ga nhou o pro ces so de li ci ta- 
ção, de ve con du zir as tra ta ti vas. O va- 
lor do con tra to, con for me o do cu- 
men to pu bli ca do pe lo BN DES, é de R$
3,89 mi lhões. Pe lo acor do, as em pre- 
sas te rão de re a li zar a ava li a ção de to- 
da le gis la ção na ci o nal e in ter na ci o nal
apli cá vel à Ele tro brás, à Itai pu e à Ele- 
tro nu cle ar, as sim co mo a iden ti fi ca- 
ção de pon tos crí ti cos e ris cos.

Pa ra es tru tu rar o pro ces so que cul- 
mi na rá na pri va ti za ção da Ele tro brás,
o BN DES fez a con tra ta ção das em- 
pre sas que tra ba lha rão em al guns

pro ces sos ne ces sá ri os pa ra a ca pi ta li- 
za ção, sen do, as sim, res pon sá vel tan- 
to pe la exe cu ção quan to pe lo acom- 
pa nha men to do pro ces so de de ses ta- 
ti za ção. Ao to do, são três fa ses de ser- 
vi ços que se rão con tra ta dos pa ra a
con du ção da pri va ti za ção da em pre sa
de ener gia.

Além des se ser vi ço, cu jo con tra to
aca ba de ser pu bli ca do, o tra ba lho de
due di li gen ce (au di to ria) con tá bil, pa- 
tri mo ni al e ju rí di ca se rá fei to pe lo
con sór cio No va Ele tro brás, for ma do
pe la au di to ria BDO, o ban co Ge ni al, o
es cri tó rio de ad vo ca cia Le fos se e a
Thymos Ener gia, uma con sul to ria es- 
pe ci a li za da no se tor. Já a ava li a ção
econô mi co-fi nan cei ra se rá fei ta pe lo
ban co BR Part ners, cu ja es co lha já foi
ho mo lo ga da, mas ain da fal ta a pu bli- 
ca ção do con tra to.

Com a apro va ção da me di da pro vi- 
só ria, o go ver no po de se guir com os
pre pa ra ti vos pa ra a emis são de no vas
ações da com pa nhia, o que de ve ocor- 
rer no pri mei ro tri mes tre de 2022. A
União não par ti ci pa rá da ofer ta de

ações sub se quen te (fol low-on). Ao
dei xar de acom pa nhar es sa ofer ta, sua
par ti ci pa ção nos pa péis or di ná ri os da
com pa nhia se rá di luí da, com a par ce- 
la cain do pa ra me nos de 50%. Des sa
ma nei ra, o go ver no dei xa de ser o
con tro la dor – o que, na prá ti ca, sig ni- 
fi ca uma pri va ti za ção do ne gó cio.

A ca pa ci da de de vo to dos aci o nis- 
tas da Ele tro brás se rá, en tão, li mi ta da
a 10%, in de pen den te men te da po si- 
ção aci o ná ria. Pe lo cro no gra ma do
BN DES, a ida à Bol sa de ve rá ocor rer
em fe ve rei ro de 2022. Es sa é a ter cei ra
vez que o Es ta do bra si lei ro ten ta pri- 
va ti zar a Ele tro brás. A pri mei ra foi
ain da no go ver no de Fer nan do Hen ri-
que Car do so (1994-2002). Na épo ca, a
ideia era fa zer uma pri va ti za ção tra di-
ci o nal, ven den do as es ta tais do gru po
(Fur nas, Chesf e Ele tro nor te) se pa ra-
da men te. Mas es se pla no foi frus tra-
do. No go ver no Lu la, que co me çou
em 2003, a em pre sa foi re ti ra da do
Pla no Na ci o nal de De ses ta ti za ção
(PND). Na ges tão de Mi chel Te mer
(2016-2018), uma MP foi en vi a da ao
Con gres so, que Bol so na ro usou co mo
ba se pa ra a pri va ti za ção atu al.

ELEITORAL

TRE aprova seu novo
Regimento Interno

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO

Na ses são ad mi nis tra ti va des ta quin ta-fei ra, 8 de ju- 
lho, os mem bros do Tri bu nal Re gi o nal Elei to ral do Ma- 
ra nhão apro va ram, por una ni mi da de, a re da ção fi nal do
no vo Re gi men to In ter no do ór gão. A atu a li za ção do RI
foi re a li za da por uma Co mis são – ins ti tuí da pe lo pre si- 
den te do TRE, de sem bar ga dor Jo a quim Fi guei re do, e
pre si di da pe lo juiz Cris ti a no Si mas -, que du ran te 3 me- 
ses re a li zou es tu dos e le van ta men to in te gral das nor mas
in ter nas e pro ce di men tos do Tri bu nal pa ra pro por al te- 
ra ções, re vo ga ções e re vi sões ne ces sá ri as. O no vo do cu- 
men to pos sui 254 ar ti gos que ver sam so bre a com po si- 
ção, a com pe tên cia e o fun ci o na men to do Tri bu nal, bem
co mo re gu la os pro ce di men tos ju ris di ci o nais e ad mi- 
nis tra ti vos que são atri buí dos ao TRE-MA pe la Cons ti- 
tui ção da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e pe la le gis la- 
ção elei to ral.

 Com a apro va ção da no va nor ma fi ca re vo ga da a Re- 
so lu ção nº 9.030 de 24 de ja nei ro de 2017. Pa ra o pre si- 
den te do Re gi o nal, de sem bar ga dor Jo a quim Fi guei re do,
o no vo Re gi men to In ter no re pre sen ta um mar co pa ra a
jus ti ça elei to ral ma ra nhen se: “um re gi men to atu a li za do
que de mons tra de for ma inequí vo ca to das as al te ra ções
so fri das na nos sa le gis la ção quer elei to ral, ci vil ou pe- 
nal, ou se ja, to do o ar ca bou ço ju rí di co exis ten te no
país”, pon tu ou.

Cons ti tuí da com ob je ti vo de ana li sar, re vi sar e con so- 
li dar as nor mas e pro ce di men tos do TRE-MA, in te gram
a Co mis são, além do juiz Cris ti a no Si mas, o pro mo tor
Pa blo Bo géa (au xi li ar da Pro cu ra do ria Re gi o nal Elei to- 
ral); o di re tor-ge ral Lu ann Ma tos; os se cre tá ri os Car los
Edu ar do Al mei da (Ju di ciá rio), Guil berth Gar cês (Ges tão
de Pes so as), Dé bo ra Ve ras (Ad mi nis tra ção e Fi nan ças) e
Gual ter Gon çal ves (Tec no lo gia da In for ma ção e Co mu- 
ni ca ção); os as ses so res Gil son Bor ges (es pe ci al da Pre si- 
dên cia) e Jo sé Mar ce li no dos Reis Lyra (téc ni co da Di re- 
to ria–Ge ral); o co or de na dor Ro ber to Mag no Fra zão
(Ges tão do Ca das tro Elei to ral e Ori en ta ção), e a che fe
Ma ria Iza bel Ewer ton (Ar qui vo e Bi bli o te ca).

SAÚDE

Ministério não tem sistema
para lotação das UTIs

Com o avan ço da co vid-19, es pe ci al men te, na se gun- 
da on da da do en ça, que atin giu o país nes te ano, os sis- 
te mas de saú de dos es ta dos fo ram en tran do em co lap so
se quen ci al men te. O de sas tre se tor nou ain da pi or em
ra zão da au sên cia de um sis te ma de mo ni to ra men to em
tem po re al da si tu a ção dos lei tos de Uni da de de Te ra pia
In ten si va (UTI) pe lo go ver no fe de ral. 

A con du ção da cri se é fei ta às ce gas pe lo Exe cu ti vo,
que de pen de do re pas se de in for ma ções dos es ta dos e
mu ni cí pi os pa ra sa ber a re al si tu a ção do sis te ma hos pi- 
ta lar pú bli co e pri va do. Mes mo du ran te a pan de mia,
com um au men to es tron do so da de man da por lei tos, o
Mi nis té rio da Saú de per ma ne ce sem fer ra men tas de
mo ni to ra men to e se re su me a pre en cher ta be las com as
in for ma ções re ce bi das vo lun ta ri a men te. 

De acor do com da dos do sis te ma

Lo ca li za SUS, so men te em 2021

fo ram au to ri za dos 25.569 lei tos de

UTI co vid, ao cus to de R$ 8,5 bi.

Não exis tem me ca nis mos ou equi pes que se des lo- 
cam aos es ta dos pa ra fis ca li zar a uti li za ção dos lei tos, a
va cân cia e até o blo queio por con ta de pro ble mas téc ni- 
cos ou fal ta de equi pes. O im pac to po de ocor rer tam- 
bém nos co fres da União, pois os re cur sos pa ra cus te ar
os lei tos são re pas sa dos aos go ver nos lo cais após o mi- 
nis té rio ser in for ma do so bre o uso do es pa ço. O Mi nis té- 
rio da Saú de in for mou “que o mo ni to ra men to da ta xa de
ocu pa ção de lei tos de UTI Co vid-19 é fei to por meio do
re gis tro obri ga tó rio de uso pe los es ta dos e mu ni cí pi os
por meio do e-SUS no ti fi ca”. A pas ta des ta ca que “ca be
es cla re cer que os re cur sos pa ra os cus teio des ses lei tos
pe lo mi nis té rio é re pas sa do após a com pro va ção de uso
da uni da de in ten si va, o que obri ga os en tes fe de ra dos a
in for ma rem a ocu pa ção dos lei tos”.  “A fis ca li za ção dos
lei tos de UTI Co vid-19 é re a li za da de for ma sis te má ti ca
pe la equi pe téc ni ca res pon sá vel, uti li zan do-se dos da- 
dos in se ri dos pe los ges to res de saú de lo cais, bem co mo
de to dos os es ta be le ci men tos hos pi ta la res SUS, nos sis- 
te mas ofi ci ais da Pas ta”, com ple ta a pas ta.

São Luís, segunda-feira, 12 de julho de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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Em entrevista a O Imparcial, Rubens Jr revelou que Flávio Dino ainda não decidiu quem
vai apoiar em 2022, mas disse que o governo do estado terá apenas candidato único 

SUCESSÃO ESTADUAL

Eleições de 2022 não terá 
consórcio, diz Rubens Jr
SAMARTONY MARTINS

E
lei to com 111.584 pa ra o car go 
de de pu ta do fe de ral nas elei- 
ções de 2018, Ru bens Jr es tá 
em seu se gun do man da to e 

pre ten de, nas elei ções do pró xi mo 
ano, con cor rer no va men te a uma va- 
ga na Câ ma ra Fe de ral.  For ma do pe la 
Uni ver si da de Fe de ral do Ma ra nhão 
(UF MA) e mes tre em Di rei to Cons ti- 
tu ci o nal pe lo Ins ti tu to Bra si lei ro de 
Di rei to Pú bli co (IDP), ini ci ou a car rei- 
ra co mo ana lis ta ju di ciá rio do Tri bu- 
nal de Jus ti ça do Ma ra nhão. Foi de pu- 
ta do Es ta du al no Ma ra nhão por dois 
man da tos, nos pe río dos de 2006 a 
2014.

Em 2019, se li cen ci ou do par la men- 
to pa ra exer cer o car go de Se cre tá rio 
das Ci da des e De sen vol vi men to Ur- 
ba no do Ma ra nhão (Se cid). Em 2020 
vol tou pa ra a Câ ma ra dos De pu ta dos 
pa ra con cor rer à pre fei tu ra de São 
Luís. Ru bens Jr é o atu al se cre tá rio de 
Ar ti cu la ção Po lí ti ca do Ma ra nhão, cu- 
ja mis são é es ta be le cer diá lo go com 
os ges to res dos 217 mu ni cí pi os do es- 
ta do, além da pró pria po pu la ção ma- 
ra nhen se. Em en tre vis ta a O Im par ci- 
al, Ru bens Jr re ve lou o seu des ti no po- 
lí ti co, os bas ti do res pa ra a es co lha do 
can di da to ao go ver no nas elei ções de 
2022, além de ou tros as sun tos. Con fi- 
ra a en tre vis ta:

Co mo tem si do fei to es se diá lo go 
do Go ver no do Es ta do não só com a 
clas se po lí ti ca, mas com a po pu la ção 
nos mu ni cí pi os ma ra nhen ses?

O de sa fio da gen te na ar ti cu la ção 
po lí ti ca é man ter um bom tra ba lho 
que já vem sen do re a li za do. Flá vio Di- 
no te ve apro va ção po pu lar du as ve zes 
quan do se ele geu go ver na dor e se re e-

Qual a im por tân cia da Se cre ta ria 
de Ar ti cu la ção Po lí ti ca do Ma ra nhão 
no or ça men to par ti ci pa ti vo 2021?

A gen te tem o pa pel na dis cus são 
do or ça men to par ti ci pa ti vo, fa zen do 

o de sem pe nho des sa in ter lo cu ção. O 
or ça men to par ti ci pa ti vo se rá vir tu al 
por con ta da pan de mia. Di fi cul ta a 
mo bi li za ção, mas co mo a Se cap es tá 
nas 32 re giões do Ma ra nhão, nós va- 
mos ar ti cu lar pa ra ga ran tir que em to- 
das elas ha ja uma boa par ti ci pa ção. O 
or ça men to par ti ci pa ti vo é a opor tu ni- 
da de pa ra o ci da dão di zer aqui lo que 
ele quer e que o go ver no do es ta do 
im ple men te. E vá ri os pon tos que fo-
ram su ge ri dos a par tir do or ça men to 
par ti ci pa ti vo dos anos an te ri o res vi ra- 
ram re a li da de. O nos so de sa fio é mo- 
bi li zar os ci da dãos pa ra que ve jam as 
su as idei as sen do con cre ti za das. Es ta-
mos aci o nan do a clas se po lí ti ca, pre- 
fei tos, vi ce-pre fei tos, ve re a do res, sin- 
di ca tos, mo vi men to so ci ais pa ra to- 
dos es ta rem par ti ci pan do a par tir do 
mês de ju lho da ela bo ra ção des se que 
se rá o ul ti mo or ça men to par ti ci pa ti vo 
do go ver no Flá vio Di no.

SECRETÁRIO DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA, RUBENS JR, VAI CONCORRER À CÂMARA

le geu no pri mei ro tur no. Tem o apoio 
da mai o ria ab so lu ta dos pre fei tos do 
Ma ra nhão, e a mai o ria dos de pu ta dos 
es ta du ais e fe de rais da ban ca da do 
Con gres so Na ci o nal, en tão o nos so 
de sa fio é man ter o que es tá dan do 
cer to, aper fei ço ar e dar uma con tri- 
bui ção ain da mai or. De al gu ma for ma 
o que o Flá vio ten tou fa zer foi re for çar 
o cam po mais “Di nis ta” do go ver no 
Flá vio Di no, por is so que trou xe a 
mim e o de pu ta do Már cio Jerry de vol- 
ta, sain do do man da to pa ra ocu par 
se cre ta ri as, pa ra jus ta men te a gen te 
usar es te ano pa ra se for ta le cer po li ti- 
ca men te, a par tir de uma boa ges tão 
no go ver no. Pa ra que a gen te es te ja 
pre pa ra do pa ra as ba ta lhas elei to rais 
no ano que vem.

Parlamentar não descarta saída do PCdoB
O se nhor con cor reu às elei ções 

2020 pa ra a pre fei tu ra de São Luís. 
Qual a li ção que o se nhor ti rou des sa 
ex pe ri ên cia?
Foi um de sa fio imen so. A co vid-19 me 
atra pa lhou bas tan te e du ran te 45 di as 
de cam pa nha, eu es ti ve 21 di as em ca- 
sa. Quan do eu sai meu pai fi cou hos- 
pi ta li za do e che gou a ser en tu ba do e 
foi um dra ma fa mi li ar que pre ju di cou 
bas tan te. Mas mes mo as sim con se- 
gui mos ob ter 11% dos vo tos. Fi ze mos 
um bom de ba te da ci da de on de apre- 
sen ta mos bo as pro pos tas e saí mos 
com o nos so no me lim po. En tão is so é 
al go que me or gu lha e me mo ti va bas- 
tan te. Tem elei ção que a gen te ga nha e 
tem elei ção que a gen te per de. Mas ter 
saí do de ca be ça er gui da, in clu si ve 
sen do a se gun da op ção de vo to de 
mui ta gen te, é gra ti fi can te. É uma ex- 
pe ri ên cia que eu vou le var com mui to 
ca ri nho na nos sa tra je tó ria po lí ti ca.
Co mo o se nhor ava lia es sa es co lha 
do pró xi mo can di da to do go ver no 
pa ra con cor rer as elei ções de 2022?
A pri o ri da de nos sa é a ges tão. Ga ran- 
tir um bom go ver no do Flá vio. Se o 
Flá vio ti ver uma apro va ção po pu lar 
boa, fa ci li ta o de ba te po lí ti co. Se gun- 
do pon to é a de fi ni ção do pró prio go- 
ver na dor pa ra sa ber qual o pro je to 
elei to ral de le no ano que vem. E o go- 
ver na dor es tá de ci di do: ele se rá pré-
can di da to ao se na do, ele po de con tri- 
buir mui to pa ra o es ta do do Ma ra- 
nhão co mo já fez co mo de pu ta do fe- 
de ral e ago ra no go ver no do es ta do. E 
ho je nós te mos vá ri as pré-can di da tu- 
ras den tro do nos so gru po. E o que o 
go ver na dor Flá vio Di no de fen de? Ele 
de fen de que nós tra ba lhe mos pe la 
nos sa uni da de. O nos so gru po po lí ti- 
co es tan do uni do é o fa vo ri to pa ra 
ven cer as elei ções do ano que vem. O 
Flá vio é o fa vo ri to pa ra a elei ção do se- 
na do. Ho je ele nem tem ad ver sá ri os, 
mas cer ta men te te rá. A elei ção é di fí- 
cil. Mas ho je o Flá vio li de ra qual quer

pes qui sa com uma lar ga fol ga. Fru to 
de um bom go ver no. En tão nós de fen- 
de mos a uni da de. Nós pre ga mos por 
is so, e tra ba lha re mos por is so mes mo 
sa ben do que é di fí cil ela ser cons truí- 
da, afi nal de con tas te mos uma co a li- 
zão par ti dá ria mui to gran de. E de fi ni- 
mos al guns cri té ri os pa ra ga ran tir a 
es co lha des se can di da to, que o pri- 
mei ro é a con ti nui da de de um bom 
go ver no. Nós não que re mos a rup tu ra 
das bo as po lí ti cas pú bli cas, da qui lo 
que es tá dan do cer to, co mo é o ca so 
do Es co la Dig na, Mais As fal to, da re gi- 
o na li za ção da saú de, da re de de res- 
tau ran te po pu lar, am pli a ção do Vi va 
Pro con, do mai or con tin gen te da Po lí- 
cia Mi li tar do Ma ra nhão. En tão aqui lo 
que es tá dan do cer to é o nos so pri- 
mei ro pon to pa ra ga ran tir a con ti nui- 
da de do pro gra ma. Além dis so a gen te 
tem que le var em con si de ra ção a 
agre ga ção po lí ti ca e tem que le var em 
con ta a vi a bi li da de elei to ral que é me- 
di da atra vés de pes qui sas quan ti-qua- 
li ta ti vas. En tão es sa de fi ni ção se da rá 
no mês no vem bro com Flá vio ain da 
go ver na dor, de pois de de fi nir mos as 
re gras do jo go: o sis te ma elei to ral, a 
for ma de vo ta ção con for me o prin ci- 
pio da anu a li da de elei to ral ela tem 
que ser de ci di da até um ano an tes das 
elei ções. Quan do a gen te sou ber a re- 
gra do jo go de mo cra ti ca men te a gen- 
te es co lhe rá um can di da to. O que o 
go ver na dor Flá vio Di no já dis se que 
nós não te re mos a te se de con sór cio 
de can di da tos. Te re mos ape nas um 
úni co can di da to. Mar cha re mos com 
ele pa ra ven cer a elei ção. O mo de lo 
usa do nas elei ções de São Luís não se- 
rá re pe ti do, que di fi cul tou a uni da de 
no 2º tur no. O nos so de sa fio é que te- 
re mos um úni co can di da to. O can di- 
da to que ti ver o apoio de Flá vio Di no, 
se rá o fa vo ri to nas elei ções do ano que 

vem.
Com a saí da do go ver na dor Flá vio 

Di no do PC doB pa ra o PSB, exis te a 
pos si bi li da de tam bém do se nhor 
mu dar de par ti do ou vai per ma ne cer 
na le gen da?
Eu me lem bro de uma mú si ca de Flá- 
vio Jo sé, can tor nor des ti no que diz as- 
sim: “ama nhã po de acon te cer tu do, 
in clu si ve na da”. En tão, de fi ni ção po lí- 
ti co-par ti dá ria, só de pois que sou ber- 
mos as re gras do jo go. Por en quan to, 
fi co no PC doB, on de eu es tou mui to 
bem e te nho qua se 14 anos de fi li a ção. 
Só de pois de ou tu bro, de pois de sa ber 
as re gras do jo go que eu pos so lhe dar 
uma cer te za.

Nas elei ções de 2022 o se nhor pre- 
ten de con cor rer no va men te a uma 
va ga na Câ ma ra dos De pu ta dos Fe- 
de rais ou tem ou tro pro je to po lí ti co 
em men te?

Na po lí ti ca a gen te é ser vi dor. Ser vi- 
dor pú bli co. Ser vir ao po vo. A po lí ti ca 
é um ins tru men to pa ra que a gen te 
pos sa ser vir ca da vez mais a po pu la-
ção. Mas ho je eu te di ria que sou pré-
can di da to a de pu ta do fe de ral pa ra 
dis pu tar mais um man da to. Es tou 
ani ma do com es se no vo mo men to 
que o Bra sil vi ve. O go ver no Bol so na ro 
es tá mal ava li a do e tem a ele gi bi li da-
de do Lu la. O nos so sam po po lí ti co se 
or ga ni zan do na ci o nal men te, in clu si- 
ve com a fi li a ção do go ver na dor Flá vio 
Di no, on de o mes mo se pro je ta co mo 
uma li de ran ça na ci o nal e eu acre di to 
que eu pos sa con tri buir mais ain da no 
Con gres so Na ci o nal. Ho je eu di ria que 
sou pré-can di da to a de pu ta do fe de- 
ral.

* A en tre vis ta com ple ta vo cê as sis-
te no ca nal do do jor nal no YouTube: 
TV Im par ci al.

LDO

O que é?

No vo cro no gra ma

Con fi ra o no vo cro no gra ma de fi ni do ho je pe la Co mis são:

GESTÃO MUNICIPAL

Comissão de Orçamento
muda cronograma da LDO

COMISSÃO DEFINIU DATA PARA DISCUTIR COM SECRETÁRIOS

A Co mis são de Or ça men to, Fi nan ças, Pla ne ja men to e
Pa trimô nio Mu ni ci pal (COFPPM), da Câ ma ra Mu ni ci- 
pal de São Luís, se reu niu, na ma nhã da úl ti ma quin ta-
fei ra (8), pa ra dis cu tir um no vo cro no gra ma de tra ba lho
pa ra aná li se do Pro je to de Lei nº 105/2021, do Po der
Exe cu ti vo Mu ni ci pal, que dis põe so bre a Lei de Di re tri- 
zes Or ça men tá ri as (LDO) de 2022.

O pre si den te da Co mis são, ve re a dor Antô nio Mar cos
Sil va – o Mar qui nhos (DEM), en fa ti zou que o re ce bi- 
men to da pe ça or ça men tá ria é o mo men to em que a Ca- 
sa co me ça a con tri buir com as pri o ri da des da ges tão
mu ni ci pal nes se mo men to de pan de mia que vem afe- 
tan do mi lha res de ci da dãos. A es ti ma ti va de or ça men to
de São Luís pa ra 2022, in cluin do a ar re ca da ção e os gas- 
tos, é de R$ 3,4 bi lhões.

A reu nião, re a li za da na Sa la de Atos do Par la men to,
con tou com a par ti ci pa ção de téc ni cos le gis la ti vos e dos
ve re a do res Antô nio Mar cos Sil va – o Mar qui nhos
(DEM), que é o pre si den te da Co mis são, Da ni el Oli vei ra
(PL), Na to Jú ni or (PDT), Thi a go Frei tas (DC), Be to Cas- 
tro (Avan te) – re la tor da ma té ria.

O co le gi a do vai es ti pu lar um no vo pra zo pa ra que os
par la men ta res en vi em su as pro pos tas de al te ra ção ao
pro je to. Se gun do o ve re a dor Mar qui nhos, es sa da ta se rá
de fi ni da só de pois da re a li za ção da reu nião dos mem- 
bros do co le gi a do com os se cre tá ri os mu ni ci pais de Fa- 
zen da, do Pla ne ja men to e Or ça men to Par ti ci pa ti vo, na
pró xi ma ter ça-fei ra (13), vi san do de li be rar a pro pos ta.

Relatório final será
entregue dia 20 de julho

De acor do com Mar qui nhos, após es se en con tro com
os au xi li a res da Pre fei tu ra, se rá aber to o pra zo pa ra su- 
ges tões ao pro je to. Além dis so, se gun do ele, por exi gên- 
cia da Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal e da Lei Or gâ ni ca
de São Luís, a pro pos ta se rá de ba ti da com a po pu la ção
em au di ên cia pú bli ca, que tam bém se rá de fi ni da na
pró xi ma se ma na. “Ti ve mos que mo di fi car as da tas e de- 
fi ni mos que, an tes da reu nião com os se cre tá ri os mu ni- 
ci pais, era ne ces sá rio dis cu tir mos al guns pon tos com a
equi pe téc ni ca da Ca sa. A par tir daí, va mos nos reu nir
com a equi pe da Pre fei tu ra e, só após es sa eta pa, abri re- 
mos os no vos pra zos pa ra apre sen ta ção de emen das.
Ago ra, que re mos en tre gar o re la tó rio fi nal até o dia 20 de
ju lho”, de cla rou Mar qui nhos.

O ve re a dor Mar qui nhos (DEM), en fa ti zou que o re ce- 
bi men to da Lei de Di re tri zes Or ça men tá ria é o mo men- 
to em que a Ca sa co me ça a con tri buir com as pri o ri da- 
des da ges tão mu ni ci pal nes se mo men to de pan de mia
que vem afe tan do mi lha res de ci da dãos. A es ti ma ti va de
or ça men to de São Luís pa ra 2022, in cluin do a ar re ca da- 
ção e os gas tos, é de R$ 3,4 bi lhões.

A LDO é um ins tru men to que ser ve de pa râ me tro pa- 
ra a dis tri bui ção e a apli ca ção dos re cur sos do Mu ni cí- 
pio em obras e in ves ti men tos pa ra ca da área da ad mi- 
nis tra ção, de ter mi na das pe lo Or ça men to do Mu ni cí pio
de 2021.

A pro pos ta ser vi rá de ba se pa ra a ela bo ra ção da Lei
Or ça men tá ria Anu al (LOA), que es ti ma a re cei ta e fi xa a
des pe sa do Mu ni cí pio, e que se rá vo ta da no fi nal des te
ano.

– Dia 12 de ju lho: reu nião in ter na com téc ni cos le- 
gis la ti vos e mem bros da co mis são

– Dia 13 de ju lho: au di ên cia da co mis são com se cre- 
tá ri os e ve re a do res;

– Dia 14 de ju lho: aber tu ra pa ra pra zo pa ra re ce bi- 
men to de emen das;

– A par tir de 15 de ju lho: de fi ni ção de pra zo pa ra au- 
di ên cia pú bli ca com a so ci e da de;

– Dia 20 de ju lho: pra zo de en tre ga do re la tó rio fi nal

São Luís, segunda-feira, 12 de julho de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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EDIL SON BAL DEZ DAS NE VES
Pre si den te da Fe de ra ção das In dús tri as
do Es ta do do Ma ra nhão-Fi e ma e vi ce-
Pre si den te da Con fe de ra ção Na ci o nal da
In dús tria -CNI.

RE NA TO DI O NI SIO
Po e ta, Com po si tor e Pro du tor Cul tu ral.

Um novo momento

O Ma ra nhão es tá se pre pa ran do pa ra en- 
trar em no va ro ta, com ho ri zon te mais mar- 
can te e ja ne las de opor tu ni da des que se
abrem com os no vos ce ná ri os pa ra a eco no- 
mia bra si lei ra. O pa no ra ma apon ta que, com
a re cu pe ra ção sig ni fi ca ti va dos nos sos in di- 
ca do res des de o ter cei ro tri mes tre do ano
pas sa do, a eco no mia es tá se ha bi li tan do a
tra fe gar em mo men tos de in ten sa cri se.

 
Nes te ano pro je ções de vá ri os ban cos e

es pe ci a lis tas do se tor apon tam a qua se re to- 
ma da econô mi ca do país e a ge ra ção de mais
de 1 mi lhão e du zen tos mil em pre gos. Não
pa re ce mui to pe ran te o qua dro de 14 mi- 
lhões de de sem pre ga dos exis ten tes, mas é
um nú me ro alen ta dor, con si de ran do-se os
mi lhões de pos tos de tra ba lho des truí dos no
mai or pi que da pan de mia mais for te que o
mun do co nhe ceu nes te sé cu lo.

Pa ra o pri mei ro tri mes tre des te ano o
mer ca do ele vou a pro je ção pa ra o Pro du to
In ter no Bru to (PIB) de 4% pa ra 5%. No se- 
gun do se mes tre, com o avan ço da va ci na- 
ção, di an te do am bi en te ex ter no fa vo rá vel e
da re du ção das in cer te zas de cur to pra zo, es- 
pe ra-se cres ci men to da ati vi da de econô mi- 
ca. Na mé dia do ano, o cres ci men to pro je ta- 
do é de 4,8%, e pa ra 2022, de 7,0%. Al guns fa- 
to res co mo a me lho ria no ci clo do se tor in- 
dus tri al e me lho ras no ho ri zon te pa ra a de- 
man da de pro du tos aca ba dos e a per for- 
man ce do agro ne gó cio, têm sus ten ta do a re- 
to ma da da ati vi da de pro du ti va.

O mer ca do fi nan cei ro es tá tão oti mis ta

que che ga ao pon to de in di car uma di mi nui- 
ção na ta xa de de sem pre go do Bra sil de
12,7% pa ra 12,3%, por con ta da pro je ção do
au men to do PIB. O mo men to é tão fa vo rá vel
que co lo cou no va men te na mí dia o em pre- 
sá rio Abí lio Di niz, con tro la dor da BRF(Sa- 
dia/Per di ção) ao afir mar, em en tre vis ta, que
“os ne gó ci os es tão tão aque ci dos que o mo- 
men to não é de re to ma da, mas de ex plo são
na eco no mia”.

Eu fo ri as à par te, al gu mas va ri an tes po- 
dem ser acres cen ta das nes te cli ma de au- 
men to da con fi an ça, co mo o au men to cres- 
cen te da va ci na ção da po pu la ção, que adi ci- 
o na cer ta es ta bi li da de pa ra o re tor no à nor- 
ma li da de econô mi ca, já no quar to tri mes tre
de 2021. Mes mo as sim, a in se gu ran ça no
am bi en te dos ne gó ci os ain da é uma for te
cai xa de res so nân cia e um dos gran des gar- 
ga los pa ra a saí da to tal da cri se. É im por tan te
fri sar que a pan de mia, mes mo ago ra sob
con tro le, con ti nua a re pre sen tar um obs tá- 
cu lo à re to ma da mais for te da ati vi da de
econô mi ca.

Pre ci sa mos tam bém ace le rar as re for mas
im pres cin dí veis pa ra o de sen vol vi men to do
país. A Tri bu tá ria tra fe ga a pas sos mui to tí- 
mi dos no Con gres so Na ci o nal. É pre ci so agi- 
li zar es sa pau ta de gran de in te res se pa ra tor- 
nar nos sa na ção mo der na e nos sas em pre sas
mais com pe ti ti vas nos mer ca dos na ci o nal e
in ter na ci o nal. Não é mais pos sí vel con vi ver
com in ten so glos sá rio de nor mas, mais de
mil có di gos de co bran ças de tri bu tos, de ta- 
xas e de re gu la men tos. Nin guém quer so ne- 
gar. Ao con trá rio, as em pre sas que rem pre- 
cei tos cla ros e ra ci o nais pa ra o pa ga men to
das su as obri ga ções. Até por que, me nos im- 
pos tos po dem re pre sen tar mais ar re ca da- 
ção.

Quan to à re for ma Ad mi nis tra ti va, é ur- 

gen te e in dis pen sá vel pa ra cor ri gir dis tor-
ções e re du zir o Cus to Bra sil. Os es tu dos
apon tam no fun ci o na lis mo pú bli co car gos
em vi gor que o tem po e o mer ca do já ex tin- 
gui ram há tem pos. Anor ma li da des co mo da-
ti ló gra fos, as cen so ris tas, ope ra do res de
com pu ta do res, e ou tras ati vi da des que com
cer te za não exis tem mais no se tor pri va do.
São mais de 70 mil fun ci o ná ri os ocu pan do
car gos ex tin tos pe lo tem po.

É pre ci so o go ver no en xu gar seu qua dro e
fi car so men te com quem es ti ver qua li fi ca do
e ca pa ci ta do pa ra exer cer as ati vi da des con- 
tem po râ ne as. Por es se mo ti vo é que a re for- 
ma ad mi nis tra ti va es tá tra va da. Is to pa ra
não fa lar nos su per sa lá ri os.

Mes mo com es ses en tra ves a in fla ção de-
sa ce le ra e fi ca em 0,53% em ju nho. E, con for- 
me o IB GE, as ven das no co mér cio cres cem
1,4% de abril pa ra maio. São nú me ros que
in di cam um ce ná rio me lhor e que a ati vi da- 
de econô mi ca con ti nu ou se ex pan din do no
pri mei ro tri mes tre des te ano.

Uma no tí cia que im pac tou o Ma ra nhão
foi a apro va ção na Câ ma ra Fe de ral do Mar co
Le gal das Zo nas de Pro ces sa men to de Ex-
por ta ções-ZPEs, in cluin do a re a li da de de
ZPE pa ra o nos so es ta do. O pro je to de au to- 
ria do se na dor Ro ber to Ro cha, que há mui to
vem ba ta lhan do a im plan ta ção da Zo na de
Ex por ta ção do Ma ra nhão, atrai rá in ves ti-
men tos na pro du ção, opor tu ni da des às em- 
pre sas de tec no lo gia e de sen vol vi men to
econô mi co lo cal e re gi o nal e, prin ci pal men-
te, in du zi rá o Por to do Ita qui co mo um hub
de mo vi men ta ção de com mo di ti es e de ri va- 
dos de pe tró leo, além de fa vo re cer a ins ta la- 
ção de um par que in dus tri al ro bus to, cri an- 
do em pre gos e ge ran do ri que zas pa ra nos so
es ta do e con fi gu ran do um no vo mo men to
pa ra to dos nós.

Será o benedito?

É do mí nio do ane do tá rio na ci o nal que a
ex pres são, SE RÁ O BE NE DI TO? Foi cu nha da
pe la ge ni to ra de cer to Ex-Go ver na dor mi- 
nei ro. Se gun do as nar ra ti vas, se nho ra de re- 
su mi dos co nhe ci men tos e tra to com as coi- 
sas da po lí ti ca. Trans cor ria-se o ano de 1933,
quan do fa le ce o Go ver na dor mi nei ro Ole gá- 
rio Ma ci el, po lí ti co que aju da rá a fun dar o
Par ti do Pro gres sis ta. Co mo Ole gá rio ti nha
apoi a do a re vo lu ção de 1930, que le vou Ge- 
tú lio Var gas ao po der, mes mo já go ver na dor,
é o úni co no me a do, en tre to dos os go ver na- 
do res bra si lei ros, co mo In ter ven tor Fe de ral
após a vi tó ria dos mi li ta res em 1930.

Com a mor te do in ter ven tor, o po der cen- 
tral, leia-se, Ge tú lio, pa ra no me ar seu subs ti- 
tu to so li ci ta às du as prin ci pais for ças po lí ti- 
ca do es ta do a fei tu ra de lis tas sêx tu plas pa ra
que os no mes ali cons tan tes fos sem ana li sa- 
dos pe la “re vo lu ção”. An tes, no en tan to, se- 
gun do cos ta, o pró prio Ge tú lio pe de aos lí- 
de res, Antô nio Car los e Ri car do Ca pa ne ma,
que in cluís sem na lis ta o Pre fei to do pe que- 
no mu ni cí pio de Pa rá de Mi nas, de no mi na- 
do Be ne di to Va la da res. Ad vo ga do de for ma- 
ção e fer vo ro so de fen sor do mo vi men to or- 
ga ni za do após a vi tó ria, nas ur nas, do Go ver- 
na dor pau lis ta Jú lio Pres tes, ne nhu ma li ga- 
ção com o “ca va lhei ro da es pe ran ça”, nas
elei ções ge rais da que le ano. Re sul ta do que
de sa gra dou a tan tos e, jun to com o as sas si- 
na to de João Pes soa, mo ti vou a re vo lu ção.

Di ga-se- por se cons ti tuir fa to his tó ri co
que a pro vín cia mi nei ra es ta va em fer vo ro sa

dis pu ta en tre Ri car do Ca pa ne ma, que por
ser vi ce de Ole gá rio, ha via as su mi do o car go
de Go ver na dor in te ri na men te e rei vin di ca va
sua efe ti va ção. De ou tro la do, es ta vam as
pre ten sões de Vir gí lio de Me lo Fran co, im- 
por tan te ar ti cu la dor do mo vi men to re vo lu- 
ci o ná rio de 1930, que des de en tão co bra va
de Var gas sua no me a ção co mo In ter ven tor
das Mi nas Ge rais.

Ta ma nha a im por tân cia do Es ta do mi nei- 
ro na ge o gra fia po lí ti ca do país, que a mor te
de Ole gá rio, mo bi li zou a clas se po lí ti ca bra- 
si lei ra e de for ma mais de ci di da to da ba se
po lí ti ca que ha via re cen te men te to ma do as
ré de as do po der cen tral. Des ta for ma, a can- 
di da tu ra de Ca pa ne ma pas sa a re ce ber o
apoio de ci di do do for tís si mo Go ver na dor
gaú cho, ba se do mo vi men to re vo lu ci o ná rio,
Flo res da Cu nha e, em con tra par ti da, Vir gí lio
re ce bia o apoio do to do po de ro so mi nis tro
Os val do Ara nha.

En vi a das as lis tas pa ra o Rio de Ja nei ro,
en tão Ca pi tal fe de ral, não foi di fí cil ao Pre si- 
den te fa zer a es co lha de Be ne di to Va la da res,
pa ra ser o pró xi mo Go ver na dor mi nei ro.
Tem pos de pois, in ter pe la do, o man da tá rio
jus ti fi ca o porquê da es co lha des te. Fi cou fá- 
cil ex pli car por ser aque le, o úni co en tre to- 
dos os pos tu lan tes, que se apre sen ta va nas
du as lis tas, ou se ja, era Be ne di to um no me
de con sen so. Os re me ten tes das lis tas ca la- 
dos fi ca ram, não de se ja vam a ira do po der.

Após to dos os cui da dos de na tu re za po lí- 
ti ca, o Go ver no Cen tral anun cia ofi ci al men- 
te o no me de Be ne di to Va la da res co mo o no- 
vo In ter ven tor do Es ta do de Mi nas Ge rais. A
per so na gem prin ci pal da “es tó ria”, do na

Antô nia de Cam pos Va la da res, mãe do es co- 
lhi do, ao ou vir pe lo rá dio a boa no va, ain da
as sus ta da com a im por tân cia do fa to e com o
pou co pres tí gio do fi lho nas al te ro sa ex cla- 
ma, Oh!…,Oh!…, meu Deus! SE RÁ O BE NE-
DI TO? Cla ro que ela, em bo ra de pou co cul-
tu ra po lí ti ca, não se re fe ria ao san to de es ti-
ma ção de nos sos bra vos afro des cen den tes.

Qua dro bas tan te se me lhan ças ao ora re- 
gis tra do, es ta mos vi ven ci an do nes te nos so
que ri do Es ta do do Ma ra nhão. São dois os
pos tu lan tes a car re gar o man to de un gi do
por Fla vio Di no, que não te rá co mo in di car
in ter ven tor, pa ra a dis pu ta ao go ver no em
2022. De um la do o Ex-De pu ta do, che fe da
Ca sa Ci vil e atu al Vi ce-Go ver na dor, por dois
man da tos, Car los Bran dão e de ou tro, o Se-
na dor We ver ton Ro cha Ex-De pu ta do que se
ele geu Se na dor com qua se 2 mi lhões de vo- 
tos, fei to ja mais al can ça do por al guém, ain- 
da que con cor res se ao car go de Go ver na dor.

Não ha ve rá lis ta sêx tu pla, so men te con- 
ver sas e ar ti cu la ções, o que tor na mais di fí cil
a per se cu ção de um re sul ta do sa tis fa tó rio.
As dú vi das mui tas: Os con cor ren tes, após o
anún cio, man te rão a tão so nha da uni da de
do gru po di nis ta? Que im por tân cia te rá a in- 
fluên cia de can di da tos a pre si den te? Quais e
quan tos cri té ri os se rão le va dos em con ta? Se
Flá vio não se ar re pen deu, tal vez ain da vá,
em ter cons truí do es ta ló gi ca pa ra es ta di fí cil
ta re fa. De to da sor te, nin guém é Be ne di to,
en tre tan to, com cer te za es tá guar da do no
co ra ção de do na Ma ri lei de, um cer to. OH!
Meu Deus! SE RÁ MEU WE VER TON? Re co lho
a es pe ran ça de que nos sa gen te agra de ça es- 
te re sul ta do pa ra o re gis tro da his tó ria.

HUM BER TO CA SA GRAN DE
CEO do Cen tro de In te gra ção Em pre sa-Es co la (CI EE)

To dos são iguais
pe ran te a vi da

A jul gar pe las re pe ti das ma ni fes ta ções ra cis tas a que as sis ti- 
mos, nós nos en con tra mos nu ma per tur ba do ra en cru zi lha da: en- 
fren tá-las com co ra gem, em pe nho e con vic ção pa ra neu tra li zá-
las em cur to pra zo e ten tar eli mi ná-las nu ma se gun da eta pa; ou
per mi tir a ins ta la ção de mais uma fren te di vi si o nis ta de po la ri za- 
ção, com gra vís si mas con sequên ci as pa ra nos sa uni da de e paz so- 
ci ais. Não se tra ta de mais um em ba te po lí ti co-ide o ló gi co, co mo
vem ocor ren do no mo men to e que po de ser re sol vi do nu ma elei- 
ção, mas de uma fe ri da aber ta se cu lar men te e pron ta a san grar in- 
de fi ni da men te, co mo ocor re em ou tros paí ses.

O nos so pre con cei to ra ci al é se le ti vo, pois atin ge ape nas bra si- 
lei ros de as cen dên cia afri ca na. Na da exis te em re la ção aos des- 
cen den tes de por tu gue ses, ín di os, ita li a nos, ára bes e ori en tais
que tam bém par ti ci pa ram da nos sa con for ma ção ét ni co-ra ci al.
Sal ta à vis ta, por tan to, que a ori gem do pro ble ma es tá na es cra vi- 
dão e su as cir cuns tân ci as. Um li gei ro so bre voo so bre o pas sa do, à
luz de va ri a dos es tu dos his tó ri cos, con fir ma es sa pos si bi li da de.

Em 1530, ape nas 30 anos após o des co bri men to, os pri mei ros
na vi os tra zi am es cra vos pa ra os ca na vi ais do Nor des te, pois o açú- 
car era es pe ci a ria am bi ci o na da. A mão de obra com pe ten te, pois
a ten ta ti va com ín di os fra cas sa ra, foi bus ca da na Áfri ca en tre po- 
pu la ções vul ne rá veis ao pre do mí nio bran co eu ro peu. Era prá ti co
e ren tá vel, uma vez que a pro du ção de ri que zas se da va a tro co de
co mi da, rou pa ba ra ta e te to.

Mas ha via um em pe ci lho te o ló gi co: a es cra vi dão con tra ri a va
os prin cí pi os de fra ter ni da de anun ci a dos por Cris to. Pa ra apla car
as do res de cons ci ên cia, foi ne ces sá rio des qua li fi car os afri ca nos,
al go re la ti va men te fá cil: eles se ri am me ros gen ti os des co nhe ce- 
do res da pa la vra de Deus e das nor mas ci vi li za tó ri as dos do mi na- 
do res. De cer to mo do, o qua dro jus ti fi ca va os cas ti gos fí si cos e psi- 
co ló gi cos im pos tos àque les que, le gi ti ma men te, bus ca vam re cu- 
pe rar a li ber da de. Nes se sen ti do, as van ta gens econô mi cas pro pi- 
ci a das pe la es cra vi dão ex pli cam sua ma nu ten ção a fer ro e fo go
por três dos cin co sé cu los da exis tên cia do país.

Uma vi vên cia de 300 anos não se apa ga com uma pas sa da de
bor ra cha. De um la do, so bre vi ve a me mó ria de so fri men tos, in- 
jus ti ças e res sen ti men tos cen te ná ri os. De ou tro, per sis tem vi sões
e com por ta men tos es tra ti fi ca dos na so ci e da de e, co mo sem pre
ocor re com pre con cei tos, o mal ga nha ares de vir tu de. Uma pes- 
qui sa do lon gín quo ano de 1888 re ve la que, à épo ca, 97% dos bra- 
si lei ros ga ran ti am não ter pre con cei to ra ci al, não obs tan te 98%
afir ma rem co nhe cer al guém que o ti nha. Em 1995, a con tra di ção
se man tém. Em uma pes qui sa da Fo lha de S.Pau lo, 89% dos en tre- 
vis ta dos afir ma vam que ha via pre con cei to con tra ne gros no Bra- 
sil, mas ape nas 10% ad mi ti am tê-lo. O cen so de 2010 apon tou 16
mi lhões de bra si lei ros vi ven do em ex tre ma po bre za (R$ 70 men- 
sais). Des ses, 4,5 mi lhões eram bran cos e 11,5 mi lhões eram ne- 
gros. Tal dis pa ri da de tem mui to a en si nar so bre o tri ân gu lo de si- 
gual da de, pre con cei to ra ci al e opor tu ni da des.

Se gun do o in for ma ti vo De si gual da des So ci ais por Cor ou Ra ça
no Bra sil (IB GE/2019), os ne gros con ti nu am a tra ba lhar, es tu dar e
ga nhar me nos do que os bran cos, sen do que no fi nal de 2020 a ta- 
xa de de sem pre go en tre os ne gros ba te em 17%, con tra 11% dos
bran cos. No que si to mai or ren da per ca pi ta, o fos so se alar ga: os
bran cos re pre sen tam 70% con tra 27% dos ne gros. Quan do se tra ta
de me nor ren di men to, a re la ção se in ver te: 75,2% de ne gros con- 
tra 23,7 de bran cos.

Dois obs tá cu los de vem ser en fren ta dos pa ra as se gu rar o su- 
ces so das cres cen tes — em bo ra in su fi ci en tes — ações con tra o
pre con cei to ra ci al: a bai xa es co la ri da de e as ele va das ta xas de de- 
so cu pa ção ou con cen tra ção de opor tu ni da des de tra ba lho em
ati vi da des in for mais e de bai xa re mu ne ra ção mé dia. Com mi nha
ex pe ri ên cia em in clu são so ci o pro fis si o nal dos jo vens, não he si to
em afir mar que a di ver si da de no mer ca do de tra ba lho de ve ser um
dos fo cos da lu ta con tra o ra cis mo, que vem ga nhan do fô le go com
a mai or — em bo ra ain da lon ge do ide al — pre sen ça de ne gros nas
ar tes, nos es por tes, na po lí ti ca, nas uni ver si da des, nas em pre sas e
em ou tras ati vi da des.

É uma lu ta que, na ver da de, mo bi li za li de ran ças e co mu ni da- 
des ne gras, mas tam bém de ve unir to dos os que ve em na di ver si- 
da de o ca mi nho pa ra cons truir um país mais jus to, mais so li dá rio
e mais fe liz pa ra to dos, num pro ces so que nas ce da cons ci ên cia de
que vi das ne gras não so men te im por tam, mas, so bre tu do, me re- 
cem res pei to.

São Luís, segunda-feira, 12 de julho de 2021
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Re a ções ad ver sas

Mo ti vo das re a ções

Sin to mas dos pos sí veis efei tos ad ver sos

Pfi zer

Co ro na vac

As tra ze ne ca

Colaterais

Conheça os efeitos
adversos da vacina

A
s re a ções ad ver sas das va ci nas con tra co vid-19
se tor na ram um ques ti o na men to co mum en tre
as pes so as que bus cam a imu ni za ção, mas es- 
pe ci a lis tas ga ran tem a efi ci ên cia das apli ca ções

e lem bram que os sin to mas da do en ça po dem ser ain da
pi o res do que os pos sí veis efei tos cau sa dos pe la va ci na- 
ção.

A va ci na in duz uma res pos ta imu no ló gi ca que, de- 
pen den do da pes soa, po de ge rar al gum des con for to.
Mas is so é es pe ra do. In clu si ve po de ser um in dí cio de
que o sis te ma imu no ló gi co es tá se pre pa ran do pa ra te
pro te ger.

De acor do com Edu ar do Sil vei ra, imu no lo gis ta e pro- 
fes sor da Fa cul da de de Ci ên ci as Far ma cêu ti cas da Uni- 
ver si da de de São Pau lo (USP), as re a ções ad ver sas às va- 
ci nas são co muns não so men te con tra a co vid-19, mas
pa ra qual quer ou tra do en ça. “A ocor rên cia se dá por um
con jun to de fa to res. En tre os fa to res já as so ci a dos com
es tas re a ções na li te ra tu ra ci en tí fi ca, te mos: fa to res ge- 
né ti cos (hormô ni os, gê ne ro, et nia, ín di ce de mas sa cor- 
pó rea, etc), a pró pria imu no ge ni ci da de da va ci na, a ro ta
de ad mi nis tra ção da va ci na, ma nu seio ina de qua do da
va ci na, pro ble mas com a fa bri ca ção do imu ni zan te, en- 
tre ou tros”, ex pli ca Sil vei ra.

O pro fes sor diz que as chan ces de efei tos ad ver sos são
mai o res pa ra a se gun da do se em re la ção à pri mei ra,
sen do es pe ra do que um pro ces so in fla ma tó rio de mai or
mag ni tu de pos sa ocor rer no lo cal da in je ção em com pa- 
ra ção com a pri mei ra do se. “É a res pos ta na tu ral do sis- 
te ma imu no ló gi co quan do es ti mu la do por se gui das ve- 
zes pe lo mes mo an tí ge no pa ra ad qui rir mai or ca pa ci da- 
de pro te to ra. Além dis so, al guns ar ti gos ci en tí fi cos tam- 
bém vêm apon tan do que is so po de ria ter uma re la ção
di re ta so bre co mo foi a ex pe ri ên cia da va ci na ção na pri- 
mei ra do se da pes soa”, es cla re ce.

Além dis so, Edu ar do Sil vei ra afir ma que não há ne- 
ces sa ri a men te uma re la ção en tre os efei tos ad ver sos e a
efi cá cia da va ci na. “O que já foi re la ta do pe la co mu ni da- 
de ci en tí fi ca é que quan to mai or a imu no ge ni ci da de de
uma va ci na, mai o res as chan ces da ocor rên cia de re a- 
ções ad ver sas. No en tan to, is so po de va ri ar mui to de- 
pen den do do ti po de for mu la ções va ci nais uti li za das.”

Ele des ta ca a va ci na con tra o ví rus da fe bre ama re la,
que é com pos ta por par tí cu las vi rais vi vas ate nu a das e
se apre sen ta co mo uma das mais efi ci en tes no mun do
to do, com cer ca de 95% dos va ci na dos pro te gi dos após
sua apli ca ção. “For mu la ções des se ti po ten dem a ser al- 
ta men te imu no gê ni cas. Ape sar dis so, a in ci dên cia de re- 
a ções ad ver sas por ela é mí ni ma e quan do ocor rem, são
le ves na sua mai o ria”, co men ta o imu no lo gis ta.

Em re la ção às con train di ca ções pa ra quem vai to mar
o imu ni zan te con tra a co vid-19, Sil vei ra pon tua que o
Cen tro de Con tro le e Pre ven ção de Do en ças dos Es ta dos
Uni dos fri sa que, se o in di ví duo es ti ver fa zen do uso de
an ti bió ti cos, a pes soa não de ve to mar ne nhu ma va ci na.
“Uma vez que a in fec ção se ja eli mi na da e que o tra ta- 
men to com an ti bió ti co se ja fi na li za do, daí a pes soa po- 
de ria pro cu rar uma uni da de de saú de pa ra ser va ci na- 
da.”

Mas não há qual quer in te ra ção en tre an ti bió ti cos e

va ci nas de acor do com a Fun da ção Na ci o nal de Do en- 
ças In fec ci o sas (NFID) dos EUA. “As sim, an ti bió ti cos po- 
de ri am ser uti li za dos no pós-va ci na ção. Da mes ma for- 
ma, ou tros me di ca men tos co mo an ti tér mi cos tam bém
po dem ser uti li za dos pa ra alí vio de do res no cor po e
con tro le da fe bre cau sa dos pe la va ci na”, afir ma Edu ar do
Sil vei ra.

Se gun do Al ber to Che ba bo, in fec to lo gis ta di re tor da
Di vi são Mé di ca do Hos pi tal Cle men ti no Fra ga Fi lho e vi- 
ce-pre si den te da So ci e da de Bra si lei ra de In fec to lo gia, as
re a ções ocor rem pe la es ti mu la ção do sis te ma imu ne
por um agen te agres sor, no ca so os com po nen tes da va- 
ci na. “Es se es tí mu lo le va à uma re a ção do sis te ma imu- 
ne que po de cau sar fe bre e ou tras re a ções ad ver sas de
pou ca du ra ção e gra vi da de”, co men ta.

O in fec to lo gis ta ain da lem bra: “A re a ção é in di vi du al e
não es tá re la ci o na da à res pos ta à va ci na. O fa to de uma
pes soa não ter ti do re a ção à va ci na não sig ni fi ca que não
hou ve res pos ta do sis te ma imu ne”.

Ro ber to Bol le la, pro fes sor da Fa cul da de de Me di ci na
de Ri bei rão Pre to (FMRP) da Uni ver si da de de São Pau lo,
res sal ta que as va ci nas são se gu ras e os efei tos são co- 
muns. “O que a gen te tem vis to é que, quan do vo cê tem
efei to ad ver so, eles po dem ser le ves ou mais gra ves. Os
efei tos mais le ves são um pou co mais co muns e os gra- 
ves são bem mais ra ros.” Ele co men ta que as re a ções le- 
ves mais nor mais são fe bre e dor no lo cal da apli ca ção
de pois de 24 ou 48 ho ras após a va ci na ção. Va le res sal tar
que nem to do mun do sen te es ses des con for tos após ser
va ci na do con tra a co vid-19.

In de pen den te men te do la bo ra tó rio que pro du ziu a
va ci na, os efei tos ad ver sos de uma imu ni za ção são le ves
e mo de ra dos e ca sos mais gra ves são mui to ra ros. “A
gen te per ce beu que é um pou qui nho mais fre quen te
com as va ci nas da As tra ze ne ca e pa re ce que com a da
Jans sen tam bém por que elas têm a mes ma pla ta for ma
de es tru tu ra ção da va ci na”, con si de ra Bol le la. Em re la- 
ção às do ses da Co ro na vac, fo ram ob ser va dos pou cos
re la tos. O imu ni zan te da Pfi zer de mons tra ser bas tan te
se gu ro e com pou cos even tos ad ver sos dos even tos mais
gra ves.

Os efei tos que “cha mam a aten ção

são o au men to do ris co de

trom bo se, que con ti nua sen do bem

ra ro. Mui to mais ra ros do que são,

por exem plo, no ca so do uso de

an ti con cep ci o nal”. Além dis so,

exis tem “ou tros fa to res de ris co

co mo obe si da de ou ter ti do al gum

pro ble ma de trom bo se pré via”. 

Ain da as sim, Ro ber to Bol le la res sal ta: “O be ne fí cio da
va ci na su plan ta e mui to o ris co”. “Em al gu mas po pu la- 
ções, por con ta des se ris co adi ci o nal, al gu mas va ci nas
fo ram sus pen sas, por exem plo a da As tra ze ne ca que foi
sus pen sa em ges tan tes por que tem ou tras que têm um
ris co ain da me nor”, afir mou.

As re a ções po dem ser mui to co muns (ocor rem em
10% dos pa ci en tes), co muns (ocor rem en tre 1% e 10%
dos pa ci en tes) e in co muns (ocor rem en tre 0,1% e 1%
dos pa ci en tes).

Re a ções mui to co muns: Dor, in cha ço no lo cal da in je- 
ção, can sa ço, dor de ca be ça, di ar reia, dor mus cu lar, dor
nas ar ti cu la ções, ca la frio e fe bre.
Re a ções co muns: Ver me lhi dão no lo cal da in je ção, náu- 
se as e vô mi tos.
Re a ções in co muns: re a ções de hi per sen si bi li da de, co- 
mo erup ção cu tâ nea (le são na pe le), co cei ra, ur ti cá ria
(aler gia na pe le com co cei ra in ten sa), an gi o e de ma (in- 
cha ço das par tes mais pro fun das da pe le ou da mu co sa),
sen sa ção de mal-es tar, dor nos mem bros (bra ços) e
insô nia.

Re a ções mui to co muns: dor no lo cal da in je ção.
Re a ções co muns: co cei ra, ver me lhi dão, in cha ço, en du- 
re ci men to do lo cal da in je ção,en joo, di ar reia, dor de ca- 
be ça, can sa ço, dor mus cu lar, tos se, dor nas ar ti cu la ções,
co cei ra, co ri za, dor ao en go lir e con ges tão na sal.
Re a ções in co muns: he ma to ma no lo cal da apli ca ção,
vô mi tos, ca la frio, di mi nui ção do ape ti te, re a ção alér gi- 
ca, ton tu ra, he ma to ma, hi po ter mia, des con for to nos
mem bros e fra que za mus cu lar.

Re a ções mui to co muns: sen si bi li da de, dor, sen sa ção
de ca lor, ver me lhi dão, co cei ra, in cha ço ou he ma to ma
(man chas ro xas) on de a in je ção é fei ta, sen sa ção de in- 
dis po si ção de for ma ge ral, sen sa ção de can sa ço (fa di ga),
ca la frio ou sen sa ção fe bril, dor de ca be ça, en jo os (náu- 
sea), dor nas ar ti cu la ções e dor mus cu lar.
Re a ções co muns: um ca ro ço no lo cal da in je ção, fe bre,
en jo os (vô mi tos), sin to mas se me lhan tes aos de um res- 
fri a do co mo fe bre al ta, dor de gar gan ta, co ri za (na riz es- 
cor ren do), tos se e ca la fri os.
Re a ções in co muns: sen sa ção de ton tu ra; di mi nui ção de
ape ti te; dor ab do mi nal, su or ex ces si vo e co cei ra ou
erup ção na pe le.

Bo lel la lem bra que, no ca so do co vid, é bem pro vá vel
a ne ces si da de de ou tras va ci nas no fu tu ro pa ra o re for ço
da imu ni za ção. “Se a pes soa ti ver al gum efei to ad ver so
mais sé rio, ela pre ci sa co mu ni car por que is so po de aju- 
dar a di re ci o nar as fu tu ras do ses pa ra um ou tro ti po de
va ci na pa ra que is so não ocor ra no va men te”, re co men- 
da o pro fes sor.

São Luís, segunda-feira, 12 de julho de 2021
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O Pregoeiro do Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Maranhão – DETRAN/MA, 

designado pela Portaria nº 697 – GDC de 25 de agosto de 2020, publicada no Diário Oficial do Estado em 

01 de setembro de 2020, torna público que, por motivos ordem administrativa, a licitação em epígrafe, 

objetivando a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de outsourcing de 
impressão e cópia, para atender às necessidades do Departamento Estadual de Trânsito – 
DETRAN/MA, anteriormente marcada para o dia 12 de julho de 2021, às 9h, fica adiada até ulterior 
deliberação.

São Luís/MA, 08 de julho de 2021

Alexandre Rosa de Carvalho
Pregoeiro do DETRAN/MA

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/MA
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO – CSL

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2021 – CSL/DETRAN/MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0020529/2021 – DETRAN/MA

A PREGOEIRA DA AGÊNCIA ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL – 
AGERP, torna público que a licitação em epígrafe, Pregão eletrônico, do tipo Menor Preço por Item, 
objetivando a aquisição de equipamentos de combate ao fogo (Abafador, Bomba Costal e Pinga 
Fogo) para a implementação do Projeto “Agricultura sem Queimadas” em 10 municípios que 
integram a Amazônia Legal, anteriormente marcada para o dia 14 de abril de 2021, fica REMARCADA 
para o dia 26 de julho de 2021, às 9h30, por meio do site comprasnet.gov.br. A Pregoeira informa ainda 
que, o edital encontra-se disponível na página web www.comprasnet.gov.br e www.agerp.ma.gov.br.

São Luís/MA, 08 de julho de 2021
ANA LOURDES COSTA SOUZA

Pregoeira

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA FAMILIAR – SAF

AGÊNCIA ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUÁRIA
E EXTENSÃO RURAL – AGERP

AVISO DE REMARCAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2021 – AGERP/MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 130.579/2020 – AGERP

OBJETO: Contratação de empresa especializada no Fornecimento de Medicamentos Formas 

Farmacêuticas Diversas para atender às necessidades das Unidades Hospitalares administradas pela 

Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares. 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM.

DATA DA DISPUTA: 26/07/2021, às 08h30, 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: 882123.
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), 07 de julho 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 209/2021 – CSL/EMSERH

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 87.131/2021 – EMSERH

O Pregoeiro do Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Maranhão – DETRAN/MA, 

designado pela Portaria nº 697 – GDC de 25 de agosto de 2020, publicada no Diário Oficial do Estado em 

01 de setembro de 2020, torna público que, por motivos de ordem administrativa, a licitação em epígrafe, 

objetivando a contratação de empresa especializada em Locação de Infraestrutura de Datacenter 

Hiperconvergente, composta por Equipamentos de Comunicação de Dados, Armazenamento e 

Processamento, além de Licenças de Software para Ambientes de Virtualização que permita o 

Gerenciamento Centralizado com Alta Disponibilidade entre Sites com Garantia de Escalabilidade 

Linear sem Substituição de Equipamentos Controladores, incluindo Serviços de Instalação, 

Configuração, Migração de Ambiente Operacional, Manutenção Preventiva e Corretiva e 

Treinamento de Instalação e Operação para os Colaboradores do Órgão, anteriormente marcada 

para o dia 15 de julho de 2021, às 9h, fica adiada para o dia 26 de julho de 2021, às 9h, no Auditório do 

DETRAN/MA, na Avenida dos Franceses, s/n, Bairro Vila Palmeira, nesta capital.

São Luís/MA, 08 de julho de 2021

Alexandre Rosa de Carvalho

Pregoeiro do DETRAN/MA.

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/MA
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO – CSL

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2021 – CSL/DETRAN/MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0092521/2020 – DETRAN/MA

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

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

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

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

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

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

objetivando o Registro de preços para aquisição de material gráfico (bloco, envelope, filipeta, 

informativo, pasta e panfleto), no dia 23/07/2021, às 14h (horário de Brasília), através do uso de 

recursos de tecnologia da informação, no site www.compras.ma.gov.br, sendo presidida por Pregoeiro da 

Secretaria Adjunta de Registro de Preços – SARP/MA, situada na Av. Jerônimo de Albuquerque, Edifício 

Clodomir Milet, s/n, 4º andar, Calhau - São Luís/MA, CEP: 65074-220. O Pregoeiro informa que, o edital 

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

São Luís, 05 de julho de 2021

Deimison Neves dos Santos

Secretário Adjunto de Registro de Preços

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO E

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

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2021 – SARP/MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 73717/2021 – SARP/SEGEP

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

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

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

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

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

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

objetivando o Registro de preços para aquisição de material gráfico (capa de processo, cartão, 
cartaz, cartilha, crachá, folder, impressos e livros), no dia 26/07/2021, às 14h (horário de Brasília), 
através do uso de recursos de tecnologia da informação, no site www.compras.ma.gov.br, sendo 

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

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

São Luís, 05 de julho de 2021

Deimison Neves dos Santos
Secretário Adjunto de Registro de Preços

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO E

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

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2021 – SARP/MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 73718/2021 – SARP/SEGEP

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

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

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

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

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

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

objetivando o Registro de preços para confecção e fornecimento de carimbos, no dia 26/07/2021, às 14h 

(horário de Brasília), através do uso de recursos de tecnologia da informação, no site 

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

SARP/MA, situada na Av. Jerônimo de Albuquerque, Edifício Clodomir Milet, s/n, 4º andar, Calhau - 

São Luís/MA, CEP: 65074-220. O Pregoeiro informa que, o edital encontra-se disponível na página web 

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

São Luís, 05 de julho de 2021

Deimison Neves dos Santos

Secretário Adjunto de Registro de Preços – SARP/MA

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO E

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

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2021 – SARP/MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 89058/2021 – SARP/SEGEP

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS
AVISO DE LICITAÇÃO

CARTA CONVITE 003/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2438/2021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS, por meio de sua COMISSÃO PERMANENTE DE 
LICITAÇÃO – CPL, torna público que realizará licitação na modalidade CARTA CONVITE, Nº 003/021, 
cujo objeto trata da CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PERFURAÇÃO DE 
01 (UM) POÇO ARTESIANO, NO BAIRRO SOL NASCENTE, SANTA INÊS-MA. Data da Sessão 
Pública: dia 20 de julho de 2021 às 09:00min horário de Brasília, na sala da Comissão Permanente 
de Licitação, localizada nas dependências da Prefeitura Municipal, situada à Av. Luiz Muniz, 1005 
– Centro – Santa Inês/MA. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na sala 
da Comissão Central de Licitação de 2ª a 6ª feira das 08h00min às 12h00min, onde poderá ser 
consultado e/ou obtido gratuitamente em mídia removível (PENDRIVE ou CD), adquirido de forma 
física (em papel) mediante ao recolhimento da importância de R$ 50,00 (cinquenta reais) através de 
DAM (documento de arrecadação municipal), ou ainda pelo portal da transparência do município:  
http://santainespm.meu-cloud.com:8078/Transparencia//. Esclarecimentos e Impugnações deverão 
ser protocolados na Comissão Central de Licitação, no horário de expediente ou por e-mail, no 
endereço eletrônico: licitacoessantaines@gmail.com.

Santa Inês – MA, 08 de julho de 2021.
Vinícius Barros de Matos - Presidente da Comissão

COMUNICAÇÃO

SUZANO S.A CNPJ nº 16.404.287/0187-98, torna público que RECEBEU da Secretaria de Estado do Meio 
Ambiente e Recursos Naturais - SEMA/MA, a Renovação de Outorga de Direito de Uso da Água Superficial 
sob o nº0230107/2021, coordenadas geográficas 05º06’40,44”S e 47º25’52,44”W com vazão outorgada de 
60 m³/h e período de bombeamento de 10 horas na Fazenda Itaparica, localizada  no município de São 
Francisco do Brejão, bacia hidrográfica do rio Gurupi, Estado do Maranhão, para fins de molhamento de 
mudas, umectação de estradas, combate a incêndios e aplicação de herbicidas, conforme dados constantes 
no processo nº 73827/20.

Aviso de licitação TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2021. A Prefeitura Municipal de Presidente Juscelino/ MA, através da 
Secretaria Municipal de Administração por força do Decreto 002/2021, torna público para conhecimento dos interessados, 
que fará realizar Licitação na modalidade Tomada de Preço sob o nº. 011/021, regime de execução tipo menor preço global. 
Data da abertura: 28 de Julho de 2021, às 08:00 horas, na Sala de reunião da Comissão Permanente de Licitação, situada na 
Avenida Constantino Georgiano Rabelo, s/n, no Centro de Presidente Juscelino/MA, tendo por objeto:  Contratação De Em-
presa Especializada Em Prestação De Serviços Profissionais Para Elaboração De Projeto Executivo De Monumento Artístico, 
Paisagístico E Revitalização Urbanística para o Município Presidente Juscelino/MA, Base Legal: 8.666/93 e alterações. O 
edital e seus anexos encontram-se disponíveis para consulta e download gratuito no site: www.presidentejuscelino.ma.gov.br/
portal/portal-editais-licitacao ou no prédio onde funciona a Comissão Central de Licitação, no horário de 08:00 às 12:00, onde 
poderão ser consultados gratuitamente ou adquiridos mediante o recolhimento da importância de R$ 50,00 (cinquenta reais) 
feito, exclusivamente, através de documento de arrecadação municipal (DAM). Presidente Juscelino/MA, 12/07/2021, Daniel 
Nina Nunes, Secretário Municipal de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO – MA
AV CONSTANTINO GEORGIANO RABELO, S/N – CENTRO

CNPJ: 06.003.891/0001-16

AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO. Pregão Eletrônico SRP nº 018/2021/CCL/PMM. Órgão Realizador: O município 
de Monção/MA, através da Prefeitura Municipal de Monção, por meio do Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, instituída pela Portaria 
nº 009/2021, torna público aos interessados que, com base legal: Lei nº 14.124/2021, Medida Provisória nº 1.047/2021, Lei n° 
10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Federal nº 7.892/2013, Lei Complementar nº 123/2006, Lei Complementar 
nº 147/2014, Decreto Municipal nº 017/2020 e subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e alterações, que fará licitação 
na modalidade Pregão, na forma eletrônica, do tipo menor preço global, tendo por objeto: registro de preços para futura e eventual 
contratação de empresa para prestação de serviços de realização de sanitização de ambientes em estabelecimentos, segmentos e 
áreas domésticas, urbanas, rurais e hospitalares visando reforçar o combate ao COVID-19, conforme condições, quantidades e 
exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. Local/Site: https://www.licitanet.com.br/. A realização do certame está pre-
vista para o dia 20 de julho de 2021 às 08h00min (oito horas). Edital: O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados 
no endereço eletrônico: https://www.licitanet.com.br/, bem como na Sala da Comissão Central de Licitação, situada na Praça 
Presidente Kennedy, s/nº, Centro, Monção/MA, no horário das 08h às 12h onde poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente, 
junto ao Setor de Licitação do município. Monção/MA, 06 de julho de 2021. Kerliana Sena Silva - Secretária Municipal de Saúde.

Prefeitura Municipal de Monção
CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA
CEP: 65.360-000

PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 34/2021. A Comissão Perma-
nente de Licitação do SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Codó - MA, na forma da Lei Federal 
n• 10.520 de 17 de Julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente a Lei Federal n• 8.666/93 e suas alterações, 
comunica que no dia 26 de julho de 2021 às 08:00 horas, fará licitação objetivando AQUISIÇÃO DE EQUI-
PAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) PARA OS FUNCIONÁRIOS DO SAAE – SERVIÇO 
AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CODO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DO TIPO 
MENOR PREÇO POR ITEM. Os interessados deverão procurar a sede do SAAE – Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto, na Av. 1º de Maio, nº 1879, Centro, Codó – MA, onde poderão adquirir o Edital e seus anexos, 
mediante a entrega no setor de licitações de 01 (Uma) resma de papel de 500 folhas, tamanho A4 e gratuita-
mente no Sistema de Acompanhamento de Contratação Pública – SACOP. Outras informações pelo telefone 
(99) 3661-1296 das 09:00 às 12:00 horas. Base Legal Lei 8.666/93 e seus articulados. Codó (MA), 08 de julho 
de 2021. ERIVELTOS DA SILVA DOS SANTOS – Pregoeiro

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE CODÓ                
Autarquia Municipal Criado pela Lei nº 269 de 25 de março de 1.965

Endereço: Av. 1º de Maio, 1879 – Centro
     C.N.P. J nº 06.109.789/0001-08

Fone: (99) 3661-1296
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A Vale e o Conselho Regional de Farmácia (CRF) do Estado do Maranhão estão com
vagas abertas com inscrições até hoje, dia 12 de julho. Não perca as oportunidades

Va le

Pré-re qui si tos

Pro ces so se le ti vo

Be ne fí ci os e car ga ho rá ria

So bre os car gos

Co mo par ti ci par

OPORTUNIDADES

Último dia de inscrições
para dois seletivos 

D
os se le ti vos tem ins cri ções
en cer ran do ho je, se gun da-
fei ra, dia 12 de ju lho. A Va le
e o Con se lho Re gi o nal de

Far má cia (CRF) do Es ta do do Ma ra- 
nhão ter mi nam seus pra zos de par ti- 
ci pa ção nos cer ta mes.

O pra zo pa ra quem qui ser se ins- 
cre ver no Pro gra ma de Es tá gio 2021
da Va le, só tem até ho je. As opor tu ni- 
da des são de 900 va gas, em di ver sas
ci da des de seis es ta dos: Ma ra nhão,
Es pí ri to San to, Mi nas Ge rais, Ma to
Gros so do Sul, Pa rá e Rio de Ja nei ro.

Pa ra o Ma ra nhão fo ram des ti na das
95 va gas, pa ra os mu ni cí pi os de São
Luís, Açai lân dia e San ta Inês. Po dem
se can di da tar pes so as que es te jam
cur san do o En si no Su pe ri or e as ins- 
cri ções de vem ser fei tas pe lo si te
www.va le.com/es ta gio.

Os can di da tos só po de rão se ins- 
cre ver pa ra va gas no es ta do on de re si- 
dem, mes mo em lo cais em que o tra- 
ba lho se ja 100% re mo to, e ter dis po ni- 
bi li da de pa ra tra ba lhar pe lo pe río do
de até 6h. O Pro gra ma de Es tá gio da

Va le 2021 vai ofe re cer opor tu ni da des
em cur sos co mo En ge nha ri as, Ge o lo- 
gia, Ad mi nis tra ção, Co mu ni ca ção,
Psi co lo gia, Di rei to e Eco no mia, en tre
ou tros.

Du ran te o pro gra ma, que po de du- 
rar até dois anos, os es ta giá ri os te rão a
opor tu ni da de de vi ven ci ar o dia a dia
da pro fis são por meio de men to ri as
de car rei ra, aces so a uma tri lha ex clu- 
si va de de sen vol vi men to em te mas re- 
le van tes, além de ex pe ri ên ci as prá ti- 
cas na ro ti na e em pro je tos da em pre- 
sa. O es tá gio pos si bi li ta, ain da, que o
es tu dan te de sen vol va e apri mo re ha- 
bi li da des teó ri cas e com por ta men tais
que se rão fun da men tais du ran te sua
jor na da pro fis si o nal.

Pa ra Mi ra No ro nha, ge ren te glo bal
de Atra ção de Ta len tos na Va le, o Pro- 
gra ma de Es tá gio da Va le se adap tou
ao no vo nor mal sem dei xar de man ter
vi va a atra ção dos es tu dan tes pe lo
pro ces so se le ti vo da em pre sa. “Dar
con ti nui da de a um pro gra ma tão im- 
por tan te, ago ra já in se ri do à mo da li- 
da de re mo ta, é de gran de im por tân cia
pa ra se guir apro xi man do e en ga jan do
jo vens pa ra o mo men to de trans for- 
ma ção da em pre sa”, afir ma.

Po dem se can di da tar es tu dan tes
cur san do en si no su pe ri or, com pre vi- 
são de for ma tu ra en tre de zem bro de
2022 e de zem bro de 2023. Os es tu dan- 
tes pre ci sam apre sen tar a de cla ra ção
da ins ti tui ção de en si no au to ri zan do
a re a li za ção de es tá gio.

O pro ces so tam bém in clui opor tu- 
ni da des pa ra pes so as com de fi ci ên- 
cia. A Va le es ti mu la for te men te a ins- 

cri ção de pes so as com de fi ci ên cia, de
acor do com sua po lí ti ca de pro mo ver
a in clu são e va lo ri zar a di ver si da de.

O pro ces so se le ti vo pa ra o Pro gra- 
ma de Es tá gio se rá on li ne e to tal men- 
te às ce gas em to das as eta pas com o
ob je ti vo de evi tar que vi e ses in cons ci-
en tes in flu en ci em a es co lha dos can- 
di da tos e uma pro mo ver uma se le ção
ba se a da na ava li a ção de po ten ci al e
ca pa ci da de de re a li za ção fu tu ra. Des- 
ta for ma, in for ma ções co mo gê ne ro,
et nia, ida de, fa cul da de, en de re ço, es-
ta do ci vil, de fi ci ên ci as, en tre ou tras,
são omi ti das du ran te a se le ção.

Ao to do, a se le ção acon te ce em seis
eta pas, to das eli mi na tó ri as, que in- 
clu em ins cri ções e ava li a ções, pai nel
com ges to res e ges to ras, exa mes mé- 
di cos ad mis si o nais e di vul ga ção de
re sul ta dos. To das as eta pas do pro ces- 
so de vem ser acom pa nha das pe lo si- 
te.

Os se le ci o na dos re ce be rão bol sa-
au xí lio men sal de até R$ 1.375,14 (va- 
lo res va ri am de acor do com a car ga
ho rá ria), va le-trans por te e va le-re fei- 
ção e te rão di rei to a as sis tên cia mé di- 
ca, tri lha de de sen vol vi men to de car-
rei ra ex clu si vo pa ra es ta giá ri os(as),
aces so ao Gympass, pro gra ma de as- 
sis tên cia ao em pre ga do, se gu ro de vi- 
da e ces ta de Na tal, além de re ces so
re mu ne ra do de 15 di as a ca da 6 me-
ses. A car ga ho rá ria do es tá gio va ria
en tre qua tro e seis ho ras diá ri as, de- 
pen den do das ati vi da des a se rem de- 
sen vol vi das.

Prazo do concurso do CRF também encerra hoje

O Con se lho Re gi o nal de Far má cia
(CRF) do Es ta do do Ma ra nhão, tam- 
bém es tá com ins cri ções aber tas até
ho je. Por meio do Ins ti tu to Qua drix,
di vul gou um no vo edi tal de Con cur so
Pú bli co que vi sa o pre en chi men to de
qua tro va gas, bem co mo a for ma ção
de ca das tro re ser va, de pro fis si o nais
de ní veis mé dio e su pe ri or.

Con for me o do cu men to, as opor tu- 
ni da des ofer ta das são pa ra As sis ten te
Ad mi nis tra ti vo (2), pa ra atu ar na ci da- 
de de São Luís, e pa ra Far ma cêu ti co
Fis cal (2), a fim de atu ar na se de do
CRF, bem co mo em sec ci o nais ou em
ou tros mu ni cí pi os. Aos apro va dos e
con tra ta dos, a re mu ne ra ção se rá de
R$ 2.426,92 a R$ 5.287, além de be ne- 
fí ci os, e a car ga ho rá ria se ma nal se rá
de 40 ho ras.

In te res sa dos em con cor rer a uma
das opor tu ni da des de vem com pro var
a es co la ri da de exi gi da pa ra a fun ção
pre ten di da, bem co mo ter ida de mí ni- 
ma de 18 anos, ter ap ti dão fí si ca e
men tal pa ra o exer cí cio das atri bui- 
ções cor res pon den tes ao car go, ter
na ci o na li da de bra si lei ra ou por tu gue- 
sa nas for mas da lei, den tre ou tros re- 
qui si tos que cons tam de ta lha dos no
edi tal.

Den tre as atri bui ções do car go de
as sis ten te ad mi nis tra ti vo es tá de sen- 
vol ver ati vi da des que con sis tem em
as sis tir à che fia ime di a ta em as sun tos
de na tu re za ad mi nis tra ti va e fi nan cei- 
ra, exe cu tan do, con tro lan do e acom- 
pa nhan do o de sen vol vi men to de ta- 
re fas de sua área de tra ba lho, bem co- 
mo pro to co li zar pe ti ções en de re ça- 
das ao CRF/MA, além de re cep ci o nar,
aten der, ori en tar e en ca mi nhar os que
pro cu ram o Con se lho, den tre ou tras
ati vi da des.

Já ao car go de far ma cêu ti co fis cal,
são atri bui ções exe cu tar tra ba lhos de
fis ca li za ção so bre o exer cí cio da pro- 
fis são e de pes so as ju rí di cas e de pres- 
ta ção de ser vi ços da área far ma cêu ti- 
ca no es ta do do Ma ra nhão, ob ser var e
fa zer cum prir os pre cei tos le gais e éti- 
cos per ti nen tes, atu ar em aná li se pro- 
ces su al e ca das tral, fis ca li zar es ta be- 
le ci men tos far ma cêu ti cos do es ta do
do Ma ra nhão, den tre ou tras atri bui- 
ções que cons tam no edi tal.

As can di da tu ras po dem ser fei tas
até às 23h59 (ho rá rio ofi ci al de Bra sí- 
lia) de ho je, dia 12 de ju lho de 2021,

ex clu si va men te por meio do si te do
Ins ti tu to Qua drix, me di an te pa ga- 
men to de ta xa de par ti ci pa ção nos va- 
lor de R$ 63,00 pa ra o car go de as sis-
ten te ad mi nis tra ti vo, e de R$ 70,00 pa-
ra o car go de far ma cêu ti co fis cal.

Va le res sal tar que, aos can di da tos
que se en qua dra rem nos cri té ri os es- 
ta be le ci dos no edi tal, a isen ção po de-
rá ser so li ci ta da até às 18h do dia 14 de
ju nho de 2021.

Co mo for ma de se le ção, os can di- 
da tos se rão sub me ti dos a pro va ob je- 
ti va, com pos ta por ques tões de co- 
nhe ci men tos bá si cos e es pe cí fi cos,
além de ava li a ção de tí tu los so men te
pa ra o car go de ní vel su pe ri or.

A pro va ob je ti va es tá pre vis ta pa ra
ser apli ca da no dia 15 de agos to de
2021, no tur no da tar de, e te rá du ra- 
ção de três ho ras. Já o lo cal de apli ca- 
ção da ava li a ção se rá di vul ga do pos- 
te ri or men te no si te da or ga ni za do ra.

O pra zo de va li da de do pre sen te
Con cur so Pú bli co se rá de dois anos,
con ta dos a par tir da da ta de pu bli ca-
ção da ho mo lo ga ção do re sul ta do fi- 
nal no Diá rio Ofi ci al da União, po den- 
do ser pror ro ga do, uma úni ca vez, por
igual pe río do, por con ve ni ên cia ad-
mi nis tra ti va.

A pe na po de so frer re du ção?

Con de na ção é um mar co na lu ta con tra o
fe mi ni cí dio

ES TU PRO E HO MI CÍ DIO

En ten da a pe na
má xi ma re ce bi da
por Lu cas Por to

Após seis di as de jul ga men to, Lu cas Por to, acu sa do de
ma tar a pu bli ci tá ria Ma ri a na Cos ta, foi con de na do a 39
anos de pri são, em re gi me fe cha do, pe la mor te da ex-cu- 
nha da, sen do 30 anos pe lo cri me de ho mi cí dio e no ve
por es tu pro.

Com as ale ga ções do Con se lho de Sen ten ça, for ma do
pe lo jú ri po pu lar, que ava li ou os de poi men tos de 21 tes- 
te mu nhas cha ma das pe la de fe sa e acu sa ção, o jú ri con- 
cluiu que não hou ve um ho mi cí dio sim ples (ação de
ma tar al guém sem agra van tes cruéis ou sem do mí nio de
vi o len ta emo ção), mas sim ho mi cí dio qua dru pli ca da- 
men te qua li fi ca do, le van do à pe na má xi ma de 30 anos
de pri são. En tre as qua li fi ca do ras es tão: fe mi ni cí dio, as- 
fi xia, im pos si bi li da de de de fe sa e ocul ta ção de pro vas.

Já quan to ao cri me de es tu pro, há qua li fi ca do ra quan- 
do a ví ti ma é me nor de ida de, co mo es te não foi o ca so, o
cri me con tra Ma ri a na foi en qua dra do pa ra pe na de 6 a
10 anos de pri são, sen do apli ca do ao réu a pe na de no ve
anos.

Uma dú vi da fre quen te é se a de fe sa ain da po de re cor- 
rer da de ci são. Es sa pos si bi li da de foi des car ta da pe lo
juiz Jo sé Ri ba mar Heluy quan do em sua de ci são, ne gou
ao acu sa do o di rei to de re cor rer da de ci são em li ber da- 
de, im pos si bi li tan do qual quer pe di do da de fe sa.

An tes de ser con de na do, Lu cas Por to per ma ne ceu
por apro xi ma da men te 5 anos em pri são pre ven ti va
aguar dan do jul ga men to. Na ex pli ca ção da pro fes so ra
do Cur so de Di rei to do Cen tro Uni ver si tá rio Es tá cio São
Luís, Maynara Cos ta não sig ni fi ca di zer que a pe na pas- 
sa rá de 39 pa ra 34 anos, o que vai acon te cer é a de tra ção
da sen ten ça. “Aque le pe río do em que o réu per ma ne ceu
acau te la do, is so quer di zer que ele es ta va em pri são pre- 
ven ti va ou in ter na ção, te mos ali a pos si bi li da de da de- 
tra ção ou se ja, a di mi nui ção da que le pe río do que ele já
cum priu em in ter na ção, em re gi me fe cha do. Sen do as- 
sim, a exe cu ção da pe na de Lu cas Por to de ve ser com pu- 
ta da le van do em con si de ra ção o cum pri men to em pri- 
são pro vi só ria”, ex pli ca.

Aque le pe río do em que o réu

per ma ne ceu acau te la do, is so quer

di zer que ele es ta va em pri são

pre ven ti va ou in ter na ção

Quan to à pos si bi li da de da re du ção da pe na em si,
sem con si de rar os anos de pri são pre ven ti va, a ad vo ga- 
da ex pli ca que os ape na dos po dem ter a re mi ção da pe- 
na. “No di rei to pe nal, a re mi ção de pe na é o aba ti men to
dos di as e ho ras tra ba lha das do pre so que cum pre pe na
em re gi me fe cha do ou se mi a ber to, di mi nuin do a con- 
de na ção pa ra a qual ele foi sen ten ci a do. Por exem plo, a
ca da do ze ho ras de frequên cia na es co la, que de vem ser
di vi di das em no mí ni mo 3 di as, te rá re du zi do 1 dia da
sua pe na”, re ve la.

Com 39 anos de con de na ção, a pri são de Lu cas Por to
é um exem plo de que a vi o lên cia con tra mu lher não pre- 
ci sa fi car im pu ne. “Es ses anos de con de na ção não vem
ape nas a ser um mar co sim bó li co dos anos que es se su- 
jei to vai per ma ne cer em cár ce re, mas tam bém vem a ser
um mar co na jus ti ça. Mos tran do que a mor te de Ma ri a- 
na, co mo a vi da de tan tas ou tras mu lhe res, me re ce jus ti- 
ça. Os 39 anos re pre sen tam ain da a lu ta e con quis ta de
mu lhe res que não fo ram re co nhe ci das pe lo sis te ma de
se gu ran ça pú bli ca e ti ve ram as su as mor tes tri lha das pe- 
lo mes mo ca mi nho”, de fen de Maynara.

Ape sar da con de na ção de Lu cas Por to ser con si de ra- 
da um mar co pa ra o com ba te ao fe mi ni cí dio e vi o lên cia
con tra mu lher no Ma ra nhão, a ad vo ga da nos in cen ti va a
re fle tir so bre o ce ná rio atu al. “O Bra sil con vi ve com ele- 
va da es tá ti ca de vi o lên cia co ti di a na pra ti ca da con tra a
mu lher. É vi o lên cia fí si ca, pa tri mo ni al, mo ral e tam bém
as vi o lên ci as que le vam à uma le ta li da de, que é o ca so
do ho mi cí dio qua li fi ca do pe lo fe mi ni cí dio, que re sul ta
na pró pria mor te da mu lher. O Ma ra nhão não fo ge dis- 
so, afi nal o Nor des te é uma das re giões com os mai o res
ín di ces des se ti po de cri me”, pon tua. “A gen te vai ver
que ca sos co mo o de Ma ri a na Cos ta, en tre ou tros, são
ape nas uma par ce la dos cri mes que che gam a ser de- 
nun ci a dos, no ti fi ca dos, ou mes mo co nhe ci dos pe la so- 
ci e da de. Ain da te mos uma gran de sub no ti fi ca ção dos
cri mes de vi o lên cia con tra mu lher. Por is so, a lu ta pa ra
re du zir tan tos ca sos de ve con ti nu ar”, in cen ti va.

São Luís, segunda-feira, 12 de julho de 2021
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O estado do Maranhão aparece entre os top 10 da maior taxa de mortalidade infantil.
De acordo com o ranking, o Maranhão está em nono lugar, com 14,03%

Es ta dos 

Pers pec ti va po si ti va

• 1          RR      20,69
• 2          AM     19,77
• 3          AC      18,04
• 4          AP       16,78
• 5          SE       16,76
• 6          BA      15,27
• 7          PI        14,99
• 8          PA       14,62
• 9          MA     14,03
• 10        MT      13,98
• 11        PB       13,65
• 12        CE       13,65
• 13        RJ        13,29
• 14        MG     13,22
• 15        MS      13,09
• 16        PE       13,06
• 17        GO      12,99
• 18        AL      12,97
• 19        RN      12,84
• 20        RO      12,03
• 21        SP       11,72
• 22        TO       11,70
• 23        SC       11,04
• 24        RS       10,83
• 25        ES       10,79
• 26        PR       10,06
• 27        DF       8,53

Con fi ra mais di cas:
• Fi que aten to aos exa ge ros. Su cos ar -
ti fi ci ais, cho co la tes, re fri ge ran tes e
gor du ras sa tu ra das só co la bo ram pa -
ra o au men to de pe so. Não pre ci sa
proi bir, mas é ne ces sá rio con tro lar.
• Fa ça seu fi lho par ti ci par do pre pa ro
das re fei ções. Apro vei te as fé ri as pa ra
le var as cri an ças ao su per mer ca do,
per mi tir que par ti ci pem da es co lha
dos ali men tos e co la bo rem no pre pa -
ro. Is so cer ta men te fa rá com que te -
nham mais pra zer em co mer aqui lo
que aju da ram a fa zer.
• Evi te pu lar as re fei ções. Mes mo que
as cri an ças dur mam até mais tar de, ao
acor da rem ofe re ça uma fru ta ou um
lei te. Um des je jum le ve não atra pa -
lha rá o al mo ço.

• Re fei ção em fa mí lia. Pro cu re fa zer
as re fei ções em ho rá ri os re gu la res e
em fa mí lia. Es sa é uma ati tu de sau dá -
vel, não só pa ra o cor po, mas tam bém
pa ra o for ta le ci men to emo ci o nal de
seu fi lho.
• Se for al mo çar ou jan tar fo ra, o ide al
é co lo car no pra to da cri an ça to dos os
gru pos ali men ta res: ar roz ou ma car -
rão; fei jão; le gu me, ver du ra e um ti po
car ne, que po de ser ave, pei xe ou car -
ne ver me lha.
• Pa ra os lan chi nhos en tre as re fei -
ções prin ci pais, o se gre do é ofe re cer
su cos, vi ta mi nas de lei te com fru tas,
san duí ches le ves, bis coi tos sem re -
cheio ou do ces ge la dos à ba se de fru ta
co mo ge la ti nas.
• Man te nha a hi dra ta ção. Água, su cos
na tu rais e água de co co são as me lho -
res op ções pa ra man ter as cri an ças hi -
dra ta das.
• Es ti mu le a prá ti ca de exer cí ci os fí si -
cos ao ar li vre. As fé ri as são óti mas pa -
ra as cri an ças brin ca rem em par ques
e em ou tras áre as on de pos sam gas tar
ener gia.

DADOS

Maranhão no top 10 da
mortalidade infantil

N
o Bra sil 80% da mor ta li da de
in fan til es tá con cen tra da
em 21% dos mu ni cí pi os lo- 
ca li za dos, prin ci pal men te,

na re gião Nor te e Nor des te. Os da dos
fo ram le van ta dos pe lo Ín di ce de Ges- 
tão Mu ni ci pal Aqui la (IG MA), fer ra- 
men ta de big da ta, a par tir do pro gra- 
ma Es tra té gia de Saú de da Fa mí lia
(ESF), do Mi nis té rio da Saú de.  O Ma- 
ra nhão ocu pa a 9ª co lo ca ção.

No ran king dos es ta dos que con- 
cen tram mai or ta xa de mor ta li da de
in fan til es tão Ro rai ma (20,69%), Ama- 
zo nas (19,77%), Acre (18,04%), Ama pá
(16,78%), Ser gi pe (16,76%) e Bahia
(15,27%). O es ta do do Ma ra nhão apa- 
re ce en tre os Top 10 da mai or ta xa de
mor ta li da de in fan til.  De acor do com
o ran king, o Ma ra nhão es tá em no no
lu gar com 14,03%.

Pa ra o pro fes sor de po lí ti cas pú bli- 
cas do Ib mec Bra sí lia, Edu ar do Gal- 
vão, es ses da dos apre sen tam uma
pers pec ti va po si ti va. “Is so por que se
80% do pro ble ma es tá con cen tra do
em ape nas 20% dos mu ni cí pi os, is so
sig ni fi ca di zer que com uma con cen- 
tra ção de 20% dos es for ços, con se gui- 
mos re sol ver 80% do pro ble ma. Ou se- 
ja, não pre ci sa de um es for ço bas tan te
pul ve ri za do. Uma aten ção de di ca da,
con cen tra da a es ses pou cos mu ni cí- 
pi os, já vai ter um gran de im pac to nas
po lí ti cas pú bli cas.”

Se gun do o mé di co pe di a tra Ale- 
xan dre Nikolay, uma das prin ci pais
cau sas que le vam ao óbi to in fan til é a

fal ta de va ci nas pa ra re cém-nas ci dos.
“Po de ha ver de si dra ta ção, pneu mo- 
nia e in fec ções não co ber tas por va ci- 
nas. En tão, às ve zes, a fal ta des sa as- 
sis tên cia mé di ca ade qua da no pe río- 
do pós-na tal, nes se pe río do que a cri- 
an ça aca bou de nas cer, le va a não in- 
di ca ção de va ci nas e des sa for ma o
pe que no pa ci en te fi ca sus ce tí vel a do- 
en ças.”

O le van ta men to do IG MA tam bém
mos trou que 71% dos mu ni cí pi os bra- 
si lei ros apre sen tam co ber tu ra do pro- 
gra ma Es tra té gia de Saú de da Fa mí lia
aci ma ou igual a 90%, sen do que nes- 
tas ci da des, 100% da po pu la ção pos- 
sui co ber tu ra. Em con tra par ti da, ain- 
da exis tem 10% de mu ni cí pi os bra si- 
lei ros nos quais a abran gên cia é me- 
nor que 50%. 

A mai o ria des ses mu ni cí pi os en- 
con tra-se em São Pau lo, Rio Gran de
do Sul, Pa ra ná, Mi nas Ge rais e Pa rá.
Va le men ci o nar que em 163 ci da des
bra si lei ras, ne nhu ma pes soa re ce be
tal as sis tên cia.

A mé dia de lei tos por mil ha bi tan- 
tes dos mu ni cí pi os bra si lei ros é de 1,3.
Cer ca de 24% das ci da des apre sen tam
mais de dois lei tos a ca da mil ha bi tan- 
tes. Por ou tro la do, 37% das ci da des
não pos su em ne nhum lei to dis po ní- 
vel, ou se ja, é pre ci so que a po pu la ção
se des lo que pa ra ou tra ci da de pa ra ter
aces so. Ou tro da do do IG MA apon ta
que os mu ni cí pi os bra si lei ros apre- 
sen tam, em mé dia, 15 pro fis si o nais
da saú de pú bli ca pa ra ca da mil bra si- 
lei ros.

Se gun do o mé di co pe di a tra Ale- 
xan dre Nikolay, a fal ta de pro fis si o- 
nais nos mu ni cí pi os do Bra sil tem a

ver com a ca rên cia de in fra es tru tu ra.
“De ve ria ha ver uma es ti mu la ção pa ra
os pro fis si o nais de saú de tra ba lha rem
no in te ri or, com con di ções de tra ba- 
lho dig no e sa lá rio dig no. Com tu do
is so acre di to que cha ma ria um pro fis-
si o nal de saú de, se ja ele de qual quer
ní vel, des de o agen te co mu ni tá rio de
saú de ao mé di co. Já atu ei no in te ri or e
é frus tran te, por que vo cê sa be co mo
tra tar, sa be co mo sal var o pa ci en te,
mas não tem as con di ções ne ces sá ri as
pa ra fa zer is so”.

Ran king da mé dia da ta xa de mor- 
ta li da de in fan til no Bra sil por es ta do

FÉRIAS

8 dicas para manter a boa alimentação das crianças

As cri an ças po dem es tar no pe río- 
do gos to so de des can so e la zer, mas a
saú de não en tra em fé ri as ja mais. O
aler ta ser ve pa ra os pais que cos tu- 
mam “re la xar” um pou co na ali men- 
ta ção dos fi lhos nes sa épo ca do ano.
“Mes mo que os fi lhos sai am um pou- 
co da li nha, co men do al gu mas gu lo- 
sei mas, é fun da men tal que os pais
man te nham os há bi tos sau dá veis das
cri an ças na mai o ria das re fei ções”,
ori en ta Mau ro Scharf, en do cri no lo- 
gis ta.

O mé di co aler ta que, es pe ci al men- 
te no ve rão, os cui da dos de vem ser re- 
do bra dos. 

“Na praia, as cri an ças ten dem a fi- 
car mui to tem po brin can do na água e
fa zem in ter va los mai o res en tre as re- 
fei ções. É im por tan te man ter lan ches
en tres as três prin ci pais re fei ções. A
in ges tão de lí qui dos tam bém é fun da- 
men tal.”

So bre os re fri ge ran tes, sal ga di nhos
e do ces pe di dos pe la cri an ça da nas fé- 
ri as, o mé di co ori en ta que os pais bus- 
quem al ter na ti vas me nos ar ti fi ci ais,

co mo os sal ga di nhos as sa dos e as bo- 
la chas in te grais. “O ide al é que as cri- 
an ças te nham há bi tos ali men ta res
sau dá veis. Se is so não for pos sí vel, o
con su mo de ali men tos me nos sau dá- 
veis de ve acon te cer de ma nei ra es po- 
rá di ca e equi li bra da.”

Saú de bu cal em dia

CHECK-UP IN FAN TIL

Fé ri as é pe río do
ide al pa ra cui dar da
saú de das cri an ças

Se ja pa ra pas sar ho ras brin can do, acor dar mais tar de
ou vi a jar em fa mí lia, as fé ri as es co la res são um dos mo- 
men tos mais aguar da dos pe las cri an ças. Mas nem só de
di ver são se faz es se pe río do, apro vei tar o tem po de so- 
bra pa ra cui dar da saú de e fa zer check-up mé di co é fun- 
da men tal.

Mas an tes de par tir pa ra o check-up mé di co, é ne ces- 
sá rio vi si tar o pe di a tra do seu fi lho (a). Se gun do a So ci e- 
da de Bra si lei ra de Pe di a tria (SBP), a quan ti da de de vi si- 
tas ao pe di a tra de pen de da ida de da cri an ça e das ne ces- 
si da des es pe cí fi cas pa ra ca da ca so. 

Nas si tu a ções mais co muns, a re co men da ção é de
três con sul tas men sais pa ra be bês com 5 a 30 di as de vi- 
da, uma vez por mês en tre dois e seis me ses de ida de e
uma vi si ta a ca da dois me ses, a par tir dos se te me ses do
be bê. Pa ra as cri an ças com dois anos ou mais, o ide al é
uma con sul ta a ca da três me ses e uma vez por se mes tre
a par tir dos 6 anos. Na fa se dos 7 aos 18 anos, uma con- 
sul ta por ano é su fi ci en te pa ra co nhe cer a con di ção de
saú de do pa ci en te.

Pa ra a pe di a tra do Sis te ma Hap vi da, Alin ne Bar ros o
acom pa nha men to re gu lar com o pe di a tra e a re a li za ção
de exa mes, quan do so li ci ta dos pe lo mé di co, são es sen- 
ci ais pa ra pre ve nir do en ças e pro por ci o nar um cres ci- 
men to sau dá vel. “Nos pri mei ros anos de vi da, em es pe- 
ci al, o mé di co irá ve ri fi car a ne ces si da de de re a li zar exa- 
mes que o aju da rão a di ag nos ti car do en ças que po dem
in ter fe rir no cres ci men to dos pe que nos, por is so, é im- 
por tan te não dei xar de ir nas con sul tas pe diá tri cas de
ro ti na”, acon se lha.

Nos pri mei ros anos de vi da, em

es pe ci al, o mé di co irá ve ri fi car a

ne ces si da de de re a li zar exa mes que o

aju da rão a di ag nos ti car do en ças

que po dem in ter fe rir no cres ci men to

dos pe que nos, por is so, é im por tan te

não dei xar de ir nas con sul tas

pe diá tri cas de ro ti na

O pe di a tra res sal ta ain da que o check up é fun da men- 
tal pa ra o di ag nós ti co de do en ças co mo obe si da de in- 
fan til que es tá di re ta men te li ga da à hi per co les te ro le mia
e di a be tes. “Fa zen do o di ag nós ti co pre co ce é pos sí vel
tra tar sem pre juí zos à saú de ge ral da cri an ça. Mui tas ve- 
zes na con sul ta, o es pe ci a lis ta já irá di re ci o nar a di e ta do
pa ci en te e, quan do ne ces sá rio, há in di ca ção pa ra uma
in ter ven ção com a nu tri ci o nis ta”, afir ma.

Além das con sul tas pe diá tri cas, é fun da men tal in- 
cluir na ro ti na de cui da dos in fan tis, vi si tas ao odon to pe- 
di a tra. O ide al é que a pri mei ra vi si ta do seu fi lho ao den- 
tis ta se ja ain da be bê, por vol ta dos 6 ou 7 me ses de ida- 
de, mes mo an tes do sur gi men to do pri mei ro den te de
lei te.

A pro fes so ra do cur so de odon to lo gia do Cen tro Uni- 
ver si tá rio Es tá cio São Luís, Nayra Vas con ce los, lem bra
que as con sul tas de vem acon te ce a ca da seis me ses, pa- 
ra que, além de aju dar a pre ve nir quais quer do en ças que
pos sam se de sen vol ver na re gião bu cal, os den tis tas
tam bém pos sam acom pa nhar o cres ci men to dos den tes
e ou tras con di ções que po dem afe tar a fun ci o na li da de e
as pec to vi su al dos mes mos.

As vi si tas fre quen tes ao den tis ta tra zem ain da ou tras
van ta gens, co mo ex pli ca a es pe ci a lis ta. “A cri an ça cres ce
se acos tu man do e for man do um vín cu lo afe ti vo e de
con fi an ça com o den tis ta e ten de a ter me lhor com por- 
ta men to quan do já mai o res no con sul tó rio odon to ló gi- 
co”.

Por ou tro la do, a con sul ta tar dia de uma cri an ça po de
ser mais trau má ti ca. Tu do is so por que ge ral men te, es sa
vi si ta ao odon to pe di a tra ocor re ape nas quan do o pe- 
que no já es tá com al gum pro ble ma bu cal. “O aten di- 
men to é mais tra ba lho so por que a cri an ça não es tá fa- 
mi li a ri za da ao am bi en te, e mui tas ve zes já com dor, o
que le va rá à uma apre en são e an si e da de mai or e até re- 
cu sa no aten di men to”, des ta ca.

São Luís, segunda-feira, 12 de julho de 2021
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Comitê Organizador celebra marco para o Mundial, que começará em 21 de novembro
do ano que vem, e diz que usará seis arenas na Copa Árabe

Es tá dio de Lu sail

Es tá dio Al Bayt

Es tá dio Al Thu ma ma

Es tá dio Edu ca ti on City

Es tá dio Kha li fa In ter na ti o -
nal

Es tá dio Ah mad Bin Ali

Es tá dio Ras Abu Aboud

Es tá dio Al Ja noub

COPA DO MUNDO

Catar promete estádios
até o fim deste ano

O
Ca tar ce le brou, na úl ti ma
sex ta-fei ra (9), o mar co de
500 di as pa ra a Co pa do
Mun do de 2022, e o sen ti- 

men to no co mi tê or ga ni za dor é de
oti mis mo com re la ção a to das as en- 
tre gas pro me ti das.

 De acor do com a or ga ni za ção, o
país já con cluiu 95% das obras de in- 
fra es tru tu ra pre vis ta no pro je to apre- 
sen ta do há 10 anos e fi na li za rá a cons- 
tru ção dos três es tá di os res tan tes até
o fim do ano. O Mun di al co me ça no
dia 21 de no vem bro do ano que vem.

O CEO do co mi tê or ga ni za dor, Nas- 
ser Al Kha ter, des ta cou que, aos pou- 
cos, o país co me ça rá a fo car em trei- 
nar o pes so al en vol vi do em to da a
ope ra ção da Co pa do Mun do e em re- 
a li zar even tos-tes tes com os es tá di os
do Mun di al. 

O pri mei ro de les se rá a Co pa Ára be,
que se rá re a li za da no fim do ano pe la
Fi fa, com to do o pro to co lo pa drão da

en ti da de. “Até o fim do ano to dos os
es tá di os es ta rão pron tos. Te mos cin co
que es tão com ple tos, e três que es ta- 
rão pron tos até o fim do ano. Seis po- 
de rão ser usa dos pe la Fi fa na Co pa
Ára be, que se rá re a li za da em no vem- 
bro”, dis se o CEO. 

Nas ser Al Kha ter apon tou que con- 
si de ra que o país es tá “em um óti mo
es tá gio” de pois de 10 anos de obras,
que in clu em a cons tru ção de um me- 
trô do ze ro na ca pi tal Doha, além da
ex pan são do ae ro por to da ci da de.
“Des de 2011 te mos tra ba lha do du ro
na in fra es tru tu ra e nas es tru tu ras es- 
por ti vas, co mo es tá di os e cen tro de
trei na men tos. Es ta mos em um óti mo
es tá gio, com cer ca de 95% pron to. Se
olhar mos pa ra o me trô, pa ra as es tra- 
das, a ex pan são do ae ro por to, es ta- 
mos bem po si ci o na dos. Es ta re mos
pron tos a tem po da Co pa do Mun do”,
des ta cou.

En tre os es tá di os ain da em obras

es tá o de Lu sail, pal co da gran de de ci- 
são, que vem sen do cons truí do em
uma ci da de pró xi ma a Doha – que
tam bém nas ceu do ze ro, em meio ao
de ser to, co mo um dos gran des pro je- 
tos do país pa ra a Co pa do Mun do de
2022. O Ca tar vem in ves tin do em uma
enor me in fra es tru tu ra pre vis ta em
um pla no de de sen vol vi men to do país
até 2030, que tem o Mun di al co mo
gran de ca ta li sa dor.

Além do es tá dio de Lu sail, res tam
fi car pron tos o Al Thu ma ma e o Ras
Abu Aboud, que se rá cons truí do com
con têi ners e de pois to tal men te des- 
mon ta do. Já fo ram inau gu ra dos ofi ci- 
al men te Al Ja noub e Ah mad Bin Ali –
além do Kha li fa In ter na ci o nal, úni co
que não foi cons truí do es pe ci fi ca-
men te pa ra o Mun di al, mas pas sou
por uma gran de re for ma. O Edu ca ti on
City e o Al Bayt já têm obras con cluí- 
das, mas ain da não ti ve ram um even- 
to ofi ci al de inau gu ra ção.

Veja o status dos oito estádios da Copa de 2022
Sta tus: Con clu são pre vis ta pa ra

2021
Ca pa ci da de: 80 mil pes so as
Jo gos mar ca dos: 6 da fa se de gru pos, 1
das oi ta vas, 1 das quar tas, 1 das se mi- 
fi nais e a gran de de ci são

Sta tus: Con cluí do, mas não inau gu- 
ra do
Ca pa ci da de: 60 mil
Jo gos mar ca dos: 6 da fa se de gru pos, 1
das oi ta vas, 1 das quar tas e 1 da se mi- 
fi nais

Sta tus: Con clu são pre vis ta pa ra
2021
Ca pa ci da de: 40 mil
Jo gos mar ca dos: 6 da fa se de gru pos, 1
das oi ta vas e 1 das quar tas de fi nal

Sta tus: Con cluí do, mas não inau gu- 
ra do
Ca pa ci da de: 40 mil
Jo gos mar ca dos: 6 da fa se de gru pos, 1
das oi ta vas e 1 das quar tas de fi nal
Edu ca ti on City se ria usa do no Mun di- 
al de Clu bes de 2019, mas ain da não
foi

Sta tus: Re for ma do, rei nau gu ra do
em maio de 2017
Ca pa ci da de: 40 mil
Jo gos mar ca dos: 6 da fa se de gru pos, 1
das oi ta vas e a dis pu ta do 3º lu gar

Sta tus: Con cluí do, inau gu ra do em
de zem bro de 2020
Ca pa ci da de: 40 mil
Jo gos mar ca dos: 6 da fa se de gru pos e
1 das oi ta vas de fi nal

Sta tus: Con clu são pre vis ta pa ra
2021
Ca pa ci da de: 40 mil
Jo gos mar ca dos: 6 da fa se de gru pos e
1 das oi ta vas de fi nal

Sta tus: Con cluí do, inau gu ra do em
maio de 2019
Ca pa ci da de: 40 mil
Jo gos mar ca dos: 6 da fa se de gru pos e
1 das oi ta vas de fi nal

4X400

Atletismo faz  convocação
para o revezamento

JOÃO HENRIQUE FALCÃO VAI PARA VAGA DE LUCAS CARVALHO

O atle tis mo bra si lei ro ga nhou mais um no me con vo- 
ca do pa ra os Jo gos Olím pi cos de Tó quio 2020. A CBAt
(Con fe de ra ção Bra si lei ra de Atle tis mo) con fir mou a
con vo ca ção de João Hen ri que Fal cão pa ra a dis pu ta do
re ve za men to 4x400m mis to na Olim pía da.

João Hen ri que Fal cão tem ape nas 22 anos e ga nhou a
va ga na equi pe bra si lei ra de pois de Lu cas Car va lho de ci- 
dir fo car ape nas na dis pu ta dos 400m nos Jo gos Olím pi- 
cos de Tó quio. As sim, o atle ta do Pi auí es tá no re va za- 
men to 4x400m mis to ao la do de Tif fa ni Ma ri nho, Gei sa
Cou ti nho, Ta ba ta Vi to ri no, An der son Hen ri ques e Pe dro
Bur mann.

A va ga na pro va, que es treia em Tó quio no pro gra ma
olím pi co, veio pe lo Mun di al de Doha, em 2019. O ti me
fe chou a dis pu ta na oi ta va co lo ca ção com o tem po de
3min16.22. Ha via cra va do 3min16.12 nas eli mi na tó ri as,
re cor de sul-ame ri ca no. Ago ra no Ja pão não es tá en tre os
fa vo ri tos, mas tem po ten ci al pa ra sur pre en der.

Além dis so, va le lem brar que João Hen ri que Fal cão
con quis tou re cen te men te a me da lha de ou ro no re ve za- 
men to 4x400m mas cu li no no Cam pe o na to Sul-Ame ri- 
ca no de atle tis mo dis pu ta do em Guai a quil, no Equa dor.
O ve lo cis ta in te grou o ti me do Bra sil, que foi for ma do
tam bém por Bru no Lins, Lu cas Car va lho e Pe dro Bur- 
mann.

SELEÇÃO OLÍMPICA

Planos alterados após
estado de emergência

SELEÇÃO BRASILEIRA ESTREIA CONTRA A ALEMANHA, DIA 22

A se le ção olím pi ca pre ci sou mu dar os pla nos e vol ta- 
rá à Sér via pa ra re a li zar a úl ti ma fa se de pre pa ra ção an- 
tes dos Jo gos Olím pi cos de Tó quio. A de le ga ção em bar- 
cou pa ra Bel gra do e che gou on tem, do min go (11) às
17h, em voo fre ta do par tin do do Ae ro por to de Gua ru- 
lhos.

A pro gra ma ção ini ci al de em bar que di re to pa ra o Ja- 
pão pre ci sou ser al te ra da após o país de cre tar es ta do de
emer gên cia na úl ti ma quar ta-fei ra (7). A CBF foi co mu- 
ni ca da que não se ria mais pos sí vel re a li zar a agen da de
trei na men tos em so lo ja po nês en tre os di as 11 e 16 de ju- 
lho. A se le ção olím pi ca só es ta rá au to ri za da a trei nar em
Tó quio a par tir do dia 17 de ju lho, quan do pas sa rá a uti- 
li zar os lo cais de com pe ti ção.

O re tor no ao país do Les te Eu ro peu sur giu co mo uma
op ção viá vel à pre pa ra ção da equi pe com qua li da de e
ex ce len te es tru tu ra. Lá, a se le ção olím pi ca en fren tou
Sér via e a se le ção de Ca bo Ver de no iní cio de ju nho.
Além dis so, o fu so ho rá rio de se te ho ras de di fe ren ça em
re la ção ao Ja pão aju da rá os atle tas a se adap ta rem mais
rá pi do após o de sem bar que na ca pi tal ja po ne sa.

Na pro gra ma ção, es tá pre vis to um jo go pre pa ra tó rio
no dia 15 de ju lho, o úl ti mo an tes da es treia con tra a Ale- 
ma nha nos Jo gos de Tó quio, no dia 22 de ju lho. Por fim,
se le ção olím pi ca em bar ca rá em de fi ni ti vo pa ra o Ja pão
no dia 16 de ju lho. Bru no Gui ma rães e Ga bri el Mar ti nel li
se jun ta rão ao gru po na Sér via as sim co mo Ri char li son e
Dou glas Luiz, que dis pu ta ram a fi nal da Co pa Amé ri ca
no úl ti mo sá ba do (10).

São Luís, segunda-feira, 12 de julho de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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Encontro entre Alok e Werá chama a atenção da opinião pública em um momento que
o Brasil se depara com questões delicadas e de grande prejuízo para o povo indígena

MÚSICA

Owerá (Kunumi MC) e
Alok: parceria musical

En con tro

A
lok es tá re gis tran do o seu pri- 
mei ro ál bum, que te rá in- 
fluên ci as de so no ri da des in- 
dí ge nas de di fe ren tes po vos 

do Bra sil, co mo os Hu ni Kuin, os 
Yawanawa, os Ka ri ri Xo có e os Gua ra- 
nis, in cluin do o mú si co Owe rá, que fi- 
cou co nhe ci do co mo Ku nu mi MC, 
mas ago ra es tá em pro ces so de mu- 
dan ça de no me.

Owe rá, que es tá gra van do o seu se- 
gun do dis co, deu um in ter va lo nas 
pro du ções pa ra pas sar 10 di as no es- 
tú dio So nas té rio, em Mi nas Ge rais. 
Du ran te es te pe río do, ele e Alok vão 
pro du zir uma can ção pa ra o pri mei ro 
ál bum do DJ, além de um dis co com 
can ções sa gra das Gua ra nis, com mú- 
si cos na ti vos. Owe rá co men ta so bre a 
ex pe ri ên cia que es tá vi ven ci an do: “es- 
tá sen do um mo men to de mui ta 
apren di za gem pa ra mim e pa ra o meu 
po vo, que es tá aqui pre sen te. Uma 
ma ra vi lha”. E ain da re ve la um pou- 
qui nho so bre a fai xa que vem aí: “va- 
mos tra zer a for ça da na tu re za com 
se res an ces trais da ma ta”.

E, ao co nhe cer Alok, We rá cha ma a 
aten ção da opi nião pú bli ca em um 
mo men to que o Bra sil se de pa ra com 
ques tões de li ca das e de gran de pre juí- 
zo pa ra o seu po vo. Alok tem uma li ga- 
ção de gran de ad mi ra ção e res pei to 
pe los in dí ge nas, há mais de se te anos 
cri ou um vín cu lo com a cul tu ra e mu- 
si ca li da de, a par tir de sua ex pe ri ên cia 
com os Yawanawa. Des de en tão, sua 
mú si ca ga nhou ou tro pro pó si to e sig-

So bre Owe rá

 OWERÁ (KUNUMI MC) AFIRMA QUE ESTÁ VIVENDO UM MOMENTO DE APRENDIZAGEM

POR MILA PETRILLO

ni fi ca do.

Owe rá é We rá Mi rim, que fi cou co- 
nhe ci do co mo o in dí ge na que abriu a 
fai xa “De mar ca ção Já” na aber tu ra da 
Co pa do Mun do de 2014, mi nu tos an- 
tes de Bra sil e Croá cia co me ça rem o 
jo go. De pois des te fei to, ape sar da 
gran de mí dia não ter no ti ci a do no 
Bra sil, o no me de We rá ga nhou for ça 
na im pren sa in ter na ci o nal, que de- 
pois pro cu rou sa ber quem era aque le 
in dí ge na e o que aque la fai xa sig ni fi- 
ca va.

Des de en tão, ele es tre lou o do cu- 
men tá rio My Blo od Is Red (Pri me Vi- 
deo) com Cri o lo e Sô nia Gua ja ja ra, 
lan çou um EP, My Blo od Is Red, um 

É Í

dis co, To do Dia É Dia de Ín dio e al- 
guns sin gles, co mo De mar ca ção Já – 
Ter ra Ar Mar, fe at Cri o lo, Xon da ro 
Ka’aguy Re guá e Ja gua tá Te non dé, re- 
pre sen tou o Bra sil na co me mo ra ção 
dos 50 anos do Dia dos Di rei tos Hu- 
ma nos, em 2020, no even to da ONU 
da Amé ri ca La ti na, ao la do de Da ni e la 
Mercury, ga nhou des ta que no si te da 
The Whi te Fe ather Foun da ti on, fun- 
da ção de Ju li an Len non, que apoia co- 
mu ni da des in dí ge nas pe lo mun do, 
além de ou tros im por tan tes fei tos pa- 
ra um jo vem de ape nas 20 anos. A 
gran de ban dei ra do ar tis ta é usar a 
mú si ca pa ra lu tar pe lo res pei to aos in- 
dí ge nas e pe la de mar ca ção das ter ras, 
além de le var men sa gens de for ça ao 
seu po vo.

EXPOSIÇÃO VIRTUAL

Plataforma de imagens para refletir a Amazônia

GALERIA VIRTUAL ESTÁ ORGANIZADA SOB A PERSPECTIVA “TEMPO, ESPAÇO, RELAÇÕES E FUTURO”, E  MELODIA COMO SUPORTE VISUAL

“Co mo nos apro xi mar das po tên ci- 
as amazô ni cas e plu ra li zar os re fle xos
da qui lo que é vis to do la do de den tro?
De que ma nei ra é pos sí vel res sal tar a
for ça mo triz e ima gé ti ca da ma dei ra,
tan to no ar ran jo in ter no dos tem pos e
cor pos, quan to na mul ti pli ci da de de
su as cul tu ras e cren ças fren te à na tu- 
re za de ca da es pa ço e ca da con tra di- 
ção de se nha da do la do de fo ra des sas
pré-pai sa gens que são con ce bi das pe- 
lo ima gi ná rio so ci al, po lí ti co, econô- 
mi co e ra ci al, in cluin do o da mi nha
pró pria ca be ça?”

São com es sas in qui e ta ções em
men te que Mar ce la Bon fim – nas ci da
em Jaú, in te ri or de São Pau lo, mas vi- 
ven do há on ze anos em Por to Ve lho –
lan ça “Ma dei ra de Den tro. Ma dei ra de
Fo ra”. A ex po si ção, já dis po ní vel pa ra
aces so on li ne, apre sen ta mais de 150
ima gens que re gis tram par te do per- 
cur so do cu men tal que a ati vis ta cul- 
tu ral fez em su as an dan ças so bre tu do
por dis tin tos can tos de Rondô nia e do
Ama zo nas, Pa rá, Ma ra nhão, Acre e as
fron tei ras Bo lí via / Pe ru. Nes se tra je- 
to, a fo tó gra fa nar ra sua bus ca de di ca- 
da em re fle tir o per ten ci men to e os

con tras tes di an te das tan tas nar ra ti- 
vas e exis tên ci as pre sen tes em iden ti- 
da des, sa be res e me mó ri as des ses po- 
vos e ter ri tó ri os.

To da a ga le ria vir tu al es tá or ga ni za- 
da sob a pers pec ti va “tem po, es pa ço,
re la ções e fu tu ro”, con tem plan do
tam bém a po e sia, a mú si ca e a me lo- 
dia co mo su por te vi su al, aco mo da das
em tex to e no ví deo “Rio Ma dei ra”,
além do áu dio-guia Amazô ni as, em- 
ba la do pe lo ins tru men tal Ban zo, uma
com po si ção es cri ta por Mar ce la ao
pre fá cio do fo to li vro Ban zo, de Ro ger
Sil va, pri mei ro lu gar da mi cro bol sa El
País e Ar ti san, 2020, em bre ve pu bli ca- 
do.  

“Con vi do to des à um

pla no aber to e

cons ci en te de

ob ser va ção,

in ter ven ção,

(re)po si ci o na men to e

(re)fle xão de su as

pró pri as ma nei ras de

vi su a li zar es sas

Amazô ni as, in do pa ra

um ca mi nho que ain da

não en con tra mos na

ideia, mas an da por

to das as par tes des sas

ter ras fei to a ma dei ra”, 

 O re sul ta do des sa mos tra apon ta
pa ra a di ver si da de que não é só pos sí- 
vel, mas re al e mui tas ve zes des per ce- 
bi da.Pa ra sa ber mais, aces se:
https://www.ma dei ra de den tro.com.

IR LAN RO CHA LI MA

Bethânia lança álbum
com obras inéditas

EM “CLAROS BREUS”, BETHÂNIA  CANTA CHICO E CAETANO 

Ma ria Bethâ nia lan ça rá no fi nal des te mês “No tur no”,
um ál bum de mú si cas iné di tas. Em co me mo ra ção aos
seus 75 anos, ain da em ju nho, ela lan çou o pri mei ro sin- 
gle do pro je to, Flor en car na da, com po si ção de Adri a na
Cal ca nhot to, acom pa nha da do pi a nis ta Zé Ma no el.

O se gun do sin gle, com “La pa San ta”, de Pau lo Da fi lin
e Ro que Fer rei ra, se rá lan ça do no pró xi mo dia 16. O ál- 
bum, que sai rá pe la Bis coi to Fi no, tem di re ção mu si cal
do ma es tro Le ti e res Lei te e pro du ção do con tra bai xis ta
Jor ge Hel der, cu ja car rei ra te ve iní cio em Bra sí lia, na dé- 
ca da de 1980, e já a al gum tem po é um dos des ta que da
ban da que acom pa nha Bethâ nia.

An tes da pan de mia – Du ran te ju lho de 2019, ao vol tar
aos tem pos em que se apre sen ta va em bo a tes, na Zo na
Sul do Rio de Ja nei ro, Bethâ nia che gou a fa zer uma sé rie
de shows in ti mis tas na ca sa no tur na Ma nou che, no
bair ro do Jar dim Bo tâ ni co. In ti tu la do “Cla ros breus”, o
es pe tá cu lo, di ri gi do por Bia Les sa, na par te cê ni ca; e Le- 
ti e res Lei te na mu si cal, ti nha a com pa nhia de Jor ge Hel- 
der (con tra bai xo acús ti co), Mar ce lo Gal ter (pi a no elé tri- 
co), Pre ti nho da Ser ri nha e Lui zi nho de Je jê (per cus são)
e Car li nhos Se te Cor das (vi o lão).

Em “Cla ros breus”, Bethâ nia in ter pre ta va mú si cas de
Chi co Bu ar que, Ca e ta no Ve lo so, Chi co Cé sar, Jards Ma- 
ca lé e Wa li Sa lo mão, Re na to Tei xei ra e Al mir Sá ter, en tre
ou tros, en tre de cla ma ções de tex tos de Fer rei ra Gul lar e
Car los Drum mond de An dra de. O es pe tá cu lo tam bém
foi apre sen ta do no Cre di card Hall, em São Pau lo, on de
da ria iní cio a uma tur nê na ci o nal, que pre via apre sen ta- 
ção em Bra sí lia, mas que foi can ce la da por con ta da
pan de mia da co vid-19. Os shows fo ram gra va dos, mas
não há con fir ma ção de lan ça men tos das apre sen ta ções.

CULTURA POPULAR

Domingos Vieira
Filho de cara nova

CENTRO DE CULTURA POPULAR DOMINGOS VIEIRA FILHO

O Cen tro de Cul tu ra Po pu lar Do min gos Vi ei ra Fi lho
es tá de ca ra no va, com as obras de re vi ta li za ção que fo- 
ram exe cu ta das in ter na e ex ter na men te, por meio do
Pro gra ma Nos so Cen tro, cri a do pe lo Go ver no do  Ma ra- 
nhão.

O equi pa men to cul tu ral, man ti do pe lo Go ver no do
Es ta do por meio da Se cre ta ria de Es ta do da Cul tu ra, es tá
se re es tru tu ran do pa ra que pos sa ser re a ber to ao pú bli- 
co. E quan do is so ocor rer, os fre quen ta do res irão en con- 
trar um pré dio no vo com ser vi ços que fo ram re a li za dos,
tan to por den tro quan to por fo ra, a exem plo de re pa ros
na fa cha da, re po si ção de es qua dri as, ins ta la ção elé tri ca,
 ele men tos de de co ra ção das ja ne las, guar da cor po do
pré dio ane xo,  te lha do, por tas e por tões, den tre ou tras
ben fei to ri as. Além da par te es tru tu ral da Ca sa, tam bém
o acer vo se rá re vi ta li za do e re mon ta do. Pa ra o Se cre tá rio
de Es ta do da Cul tu ra, An der son Lin do so, as in ter ven- 
ções que es tão sen do fei tas be ne fi ci am a cul tu ra po pu- 
lar e tam bém o pú bli co. “O Cen tro de Cul tu ra Po pu lar
Do min gos Vi ei ra é vi tal pa ra a cul tu ra po pu lar do es ta- 
do, e es sas obras di na mi zam o es pa ço, am pli am o acer- 
vo, ofe re cen do ao pú bli co um equi pa men to cul tu ral bo- 
ni to, di nâ mi co, com cul tu ra pul san te, abri ga do em um
be lo ca sa rão que com põe o con jun to ar qui tetô ni co do
Cen tro His tó ri co e que in te gra o pro gra ma Nos so Cen- 
tro, res pon sá vel por va lo ri zar as edi fi ca ções que re pre- 
sen tam nos so  nos so pa trimô nio cul tu ral”, dis se An der- 
son Lin do so. Si tu a do à Rua do Giz, 205/221, na Praia
Gran de, atu al men te en con tra-se fe cha do pa ra vi si ta ção
do pú bli co em ge ral.

São Luís, segunda-feira, 12 de julho de 2021
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