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TEMPO  E TEMPERATURA TÁBUA DE MARÉ
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APARTE       Transparentes         BASTIDORES
TER 01.10.2020

06H51 ................ 5.4M

13H11 ................ 0.8M

19H21 ................ 5.5M

Enganou-se quem acreditou que o presidente Jair Bolsonaro iria deixar as eleições 
municipais passarem à distância de sua influência e de sua estratégia para chegar 
a 2022 com uma base política municipal calibrada para o seu projeto de reeleição.

Comício bolsonarista 

Na operação foram cumpridos 19 mandados de busca e apreensão em estabelecimentos de jogos de azar e residências de proprietários das 

máquinas. Ao total, cinco estabelecimentos foram fechados, sendo três no Centro de São Luís, um na Cohab e outro Maracanã.

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

Projeto reúne artistas sem sair de casa

Ferryboat  bate em pilar de  concreto na Ponta da Espera
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Moto Club
 ainda em busca 
de um treinador
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Veja quanto  
tempo de 

propaganda 
eleitoral de 

rádio e tv tem 
seu candidato

ELEIÇÕES
2020 

O novo técnico do Moto 
Club pode ser anunciado 

hoje. Após a saída de Dejair 
Ferreira, a diretoria rubro-

negra iniciou contatos 
com alguns nomes, mas 

até ontem, no final da 
tarde, oficialmente não 

havia fechado nenhuma 
negociação. 
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Maranhense  é a 
primeira síndica 

profissional do país

 Voluntários 
retiram 300kg 
de resíduos do 
Rio Bancanga

O material arrecadado foi pe-
sado pelo projeto E+ Reciclagem 
e o bônus será destinado ao Clube 
das Mães Nossa Senhora da Vitó-
ria da Comunidade do Sá Viana 
e para outra instituição filantró-
pica do bairro
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JOGOS DE AZAR NA ILHA
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Polícia prende 
o assassino do 

“carrinho de mão”
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Dez coisas sobre o 
seu Anjo da Guarda
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2020 – SRP. A Prefeitura Municipal 
de Presidente Médici/MA torna público que no dia 20 de outubro de 2020, às 08h00min, 
realizará Licitação na Modalidade Pregão Presencial, tipo menor preço por item, tendo por 
objeto o Registro de Preços, para eventuais aquisições de materiais de expediente e 
didáticos para atender as necessidades das diversas secretarias da Prefeitura Municipal de 
Presidente Médici/MA, na forma da Lei Federal nº 10.520/2002, Decretos Municipais n° 
005/2019 e nº 012/2019, Decreto Federal nº 7.892/2013, Lei Complementar n° 123/2006 e 
suas alterações dadas pela Lei Complementar n° 147/2014, Lei Complementar nº 155/2016 
e o que couber a Lei Federal n 8.666/93 e demais normas pertinentes à espécie. O Edital e 
seus Anexos encontram-se a disposição dos interessados na Comissão Permanente de 
Licitação – CPL, localizada na Avenida Santa Teresa, s/n, Centro, CEP: 65.279-000, Presidente 
Médici/MA, no horário das 08h00min às 12h00min, onde poderá ser consultado e retirado 
gratuitamente ou pelo sitio oficial www.presidentemedici.ma.gov.br, maiores informações 
pelo telefone (098) 3326-1116 ou pelo e-mail cpl2017presidentemedici@hotmail.com. 
Presidente Médici - MA, em 01 de outubro de 2020. João Paulo Mouzinho do Lago - 
Pregoeiro Municipal - Portaria nº 006/2020.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2020 - SRP A Prefeitura Municipal de 
Presidente Médici/MA torna público que no dia 20 de outubro de 2020, às 15h00min, 
realizará Licitação na Modalidade Pregão Presencial, tipo menor preço por item, tendo por 
objeto o Registro de Preços para eventuais contratações de pessoa(s) jurídica(s) para 
prestação de serviços gráficos destinados ao atendimento da demanda operacional das 
diversas secretarias municipais de Presidente Médici/MA, na forma da Lei Federal nº 
10.520/2002, Decretos Municipais n° 005/2019 e nº 012/2019, Decreto Federal nº 7.892/2013, 
Lei Complementar n° 123/2006 e suas alterações dadas pela Lei Complementar n° 147/2014, 
Lei Complementar nº 155/2016 e o que couber a Lei Federal n 8.666/93 e demais normas 
pertinentes à espécie.  O Edital e seus Anexos encontram-se a disposição dos interessados na 
Comissão Permanente de Licitação – CPL, localizada na Avenida Santa Teresa, s/n, Centro, 
CEP: 65.279-000, Presidente Médici/MA, no horário das 08h00min às 12h00min, onde poderá 
ser consultado e retirado gratuitamente ou pelo sitio oficial www.presidentemedici.ma.go-
v.br, maiores informações pelo telefone (098) 3326-1116 ou pelo e-mail cpl2017presidente-
medici@hotmail.com. Presidente Médici - MA, em 01 de outubro de 2020. João Paulo 
Mouzinho do Lago - Pregoeiro Municipal - Portaria nº 006/2020.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2020. A Prefeitura Municipal de 
Presidente Médici/MA torna público que no dia 21 de outubro de 2020, às 08h00min, 
realizará Licitação na Modalidade Tomada de Preços, tipo menor preço global, tendo 
por objeto a Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de 
construção de vestiários em quadra poliesportiva do povoado abaixadinho município 
de Presidente Médici/MA, na forma da Lei Federal nº 8.666/93, Lei Complementar n° 
123/2006 e suas alterações dadas pela Lei Complementar n° 147/2014, Lei Comple-
mentar nº 155/2016, Decreto Municipal n° 009/2017 e demais normas pertinentes à 
espécie.  O Edital e seus Anexos encontram-se a disposição dos interessados na 
Comissão Permanente de Licitação – CPL, localizada na Avenida Santa Teresa, s/n, 
Centro, CEP: 65.279-000, Presidente Médici/MA, no horário das 08h00min às 
12h00min, onde poderá ser consultado e retirado gratuitamente, maiores informações 
pelo telefone (098) 3326-1116 ou pelo e-mail cpl2017presidentemedici@hotmail.com. 
Presidente Médici, 30 de setembro de 2020. Josilene Oliveira Pereira Costa - 
Presidente da CPL.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2020. A Prefeitura Municipal de 
Presidente Médici/MA torna público que no dia 21 de outubro de 2020, às 14h00min, 
realizará Licitação na Modalidade Tomada de Preços, tipo menor preço global, tendo 
por objeto a Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de 
implantação de sinalização vertical e horizontal em ruas da sede do município de 
Presidente Médici/MA, na forma da Lei Federal nº 8.666/93, Lei Complementar n° 
123/2006 e suas alterações dadas pela Lei Complementar n° 147/2014, Lei Comple-
mentar nº 155/2016, Decreto Municipal n° 009/2017 e demais normas pertinentes à 
espécie.  O Edital e seus Anexos encontram-se a disposição dos interessados na 
Comissão Permanente de Licitação – CPL, localizada na Avenida Santa Teresa, s/n, 
Centro, CEP: 65.279-000, Presidente Médici/MA, no horário das 08h00min às 
12h00min, onde poderá ser consultado e retirado gratuitamente, maiores informações 
pelo telefone (098) 3326-1116 ou pelo e-mail cpl2017presidentemedici@hotmail.com. 
Presidente Médici, 30 de setembro de 2020. Josilene Oliveira Pereira Costa - 
Presidente da CPL.

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS-MA
TOMADA DE PREÇOS

Aviso de Licitação. Tomada de Preços Nº. 011/2020. A CPL - Comissão Permanente de Licitação do 
Município de Vila Nova dos Martírios – MA., torna público que, realizará licitação na seguinte forma: 
Contratação de instituição/empresa especializada para execução dos serviços técnicos especializa-
dos de planejamento, organização e elaboração do Concurso Público Municipal, bem como processar 
os respectivos resultados, com previsão de 1.000 (mil) inscritos, visando o provimento de cargos 
efetivos da Prefeitura Municipal VILA NOVA MARTIRIOS-MA, dos níveis: Fundamental, Médio e 
Superior, até a homologação do resultado final. MODALIDADE: Tomada de Preços; TIPO: Técnica e preço – 
Base Legal: Lei Nº 8.666, De 21 de Junho de 1993; DATA DE ABERTURA: 21 de outubro de 2020, às 
09h00min; LOCAL: Sala de reunião da CPL, ou no gabinete da prefeita, na sede da Prefeitura Municipal de 
Vila Nova dos Martírios - MA, localizada na Avenida Rio Branco S/Nº- Centro. AQUISIÇÃO DO EDITAL: Os 
interessados poderão consultar gratuitamente ou adquirir o Edital e seus anexos em horário das 08:00 às 
12:00 horas, Sala de reunião da CPL, na sede da Prefeitura Municipal de Vila Nova dos Martírios - MA, 
localizada na Avenida Rio Branco S/Nº- Centro, ou solicitar em mídia  ou impresso mediante a apresentação 
de material de impressão (papel A-4), até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas e 
documentos, conforme Preceitua o art. 22 § 2º Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Vila Nova dos Martírios, 
aos 30 dias de setembro de 2020. Edson Rodrigues Chaves – Secretário Municipal de Planejamento, Finanças 
e Gestão Pública
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Regras mais brandas devem ficar até enquanto durar o estado de calamidade pública
da covid-19

Ve ja os prin ci pais pon tos da
lei:

Pa ga men to an te ci pa do

Dis pen sa de li ci ta ção

Re gi me Di fe ren ci a do de Con tra ta ções
(RDC)

Re gis tro de pre ços

Trans pa rên cia

Ex pec ta ti vas

LEI

Regras de licitação
são flexibilizadas

O
pre si den te Jair Bol so na ro
san ci o nou, sem ve tos, a me- 
di da pro vi só ria que fle xi bi li- 
za as re gras de li ci ta ção du- 

ran te o es ta do de ca la mi da de pú bli ca
da co vid-19. A MP 961/2020 foi trans- 
for ma da na Lei 14.065, de 2020, pu bli- 
ca da nes ta quin ta-fei ra (1) no Diá rio
Ofi ci al da União.

En tre ou tros pon tos, a lei au men ta
os li mi tes pa ra a dis pen sa de li ci ta ção
e es ten de o Re gi me Di fe ren ci a do de
Con tra ta ções Pú bli cas (RDC) pa ra to- 
das as com pras e con tra tos fir ma dos.
As sim, to dos os ór gãos da ad mi nis tra- 
ção pú bli ca po de rão dis pen sar a li ci- 
ta ção pa ra obras de en ge nha ria de até
R$ 100 mil e pa ra com pras de até R$ 50
mil du ran te o es ta do de ca la mi da de
pú bli ca re la ti vo à pan de mia.

Cri a do pa ra au men tar a ce le ri da de
das li ci ta ções, o RDC era até en tão
apli ca do a si tu a ções es pe cí fi cas, co- 
mo obras e ser vi ços de en ge nha ria do
Sis te ma Úni co de Saú de (SUS). A lei
tam bém au to ri za, sob cer tas con di- 
ções, o pa ga men to an te ci pa do em li- 
ci ta ções. Ou se ja, os ór gãos pú bli cos
po de rão efe tu ar o pa ga men to pe lo
ser vi ço ou pro du to an tes mes mo que
eles se jam en tre gues.

Atu al men te, o Tri bu nal de Con tas
da União (TCU) ad mi te a an te ci pa ção
do pa ga men to ape nas em si tu a ções
ex cep ci o nais.

A MP 961/2020 te ve co mo re la to ra
no Se na do a se na do ra Soraya Th ro- 
nic ke (PSL-MS). Seu pa re cer, apro va- 
do em se tem bro, man te ve o tex to

apro va do na Câ ma ra, on de o re la tor
foi o de pu ta do João Cam pos (Re pu bli- 
ca nos-GO).

As no vas re gras va lem pa ra li ci ta- 
ções e con tra tos fir ma dos por ór gãos
da União, es ta dos, mu ni cí pi os e Dis- 
tri to Fe de ral du ran te o es ta do de ca la- 
mi da de pú bli ca (20 de mar ço a 31 de
de zem bro). Tam bém vão be ne fi ci ar
en ti da des que ge ren ci am re cur sos
pú bli cos, co mo or ga ni za ções da so ci- 
e da de ci vil e es co las fi lan tró pi cas.

Po de rá ser fei to se for con di ção in- 
dis pen sá vel pa ra ob ter o bem ou o
ser vi ço, ou se sig ni fi car “eco no mia
sig ni fi ca ti va” de re cur sos. A me di da
de ve rá es tar pre vis ta no edi tal de li ci- 
ta ção ou no do cu men to que de cla ra o
ven ce dor da li ci ta ção (ato ad ju di ca tó- 
rio).

O ór gão li ci tan te de ve rá exi gir me- 
di das pa ra re du zir o ris co de ina dim- 
plên cia con tra tu al, co mo ga ran tia de
até 30% do va lor do con tra to. Se o
con tra to não for cum pri do, o va lor an- 
te ci pa do de ve rá ser de vol vi do cor ri gi- 
do.

Se rá per mi ti da pa ra obras e ser vi- 
ços de en ge nha ria de va lor até R$ 100
mil (an tes o li mi te era de R$ 33 mil). E
pa ra com pras e ou tros ser vi ços de va- 
lor até R$ 50 mil (an tes, era de R$ 17,6
mil).

Po de rá ser apli ca do a to das as li ci-
ta ções, co mo obras, ser vi ços, com-
pras, ven da ou lo ca ções.

A lei per mi te, com al guns li mi tes, a
ade são de ór gãos e en ti da des da ad- 
mi nis tra ção pú bli ca fe de ral a ata de
re gis tro de pre ços ge ren ci a da por ór- 
gãos es ta du ais, dis tri tal ou mu ni ci- 
pais. Além dis so, o re gis tro de pre ços
tam bém po de rá ser ado ta do nas com- 
pras emer gen ci ais pa ra o com ba te à
co vid-19 fei tas com dis pen sa de li ci ta-
ção.

Re gis tro de pre ços é um pro ce di-
men to es pe ci al de li ci ta ção que es co-
lhe a pro pos ta mais van ta jo sa pa ra
con tra ta ção fu tu ra, quan do es ta for
ne ces sá ria. Ou se ja, o ór gão só fe cha o
con tra to com o ven ce dor quan do há
ne ces si da de do pro du to ou ser vi ço. O
sis te ma é usa do, por exem plo, na
com pra de me di ca men tos pe lo sis te- 
ma pú bli co de saú de.

To dos os atos pra ti ca dos com as re-
gras da lei de ve rão ser di vul ga dos em
si te ofi ci al. En tre os da dos que de ve-
rão ser tor na dos pú bli cos es tão o no- 
me do con tra ta do, o nú me ro do CNPJ,
va lor e pra zo do con tra to.

Os ór gãos de con tro le in ter no e ex- 
ter no da rão pri o ri da de de aná li se e
ma ni fes ta ção às com pras re la ci o na- 
das ao en fren ta men to da co vid-19.

CNI

Índice de confiança do consumidor permanece em queda

INDICADOR FICA ABAIXO DA MÉDIA HISTÓRICA EM SETEMBRO

O con su mi dor bra si lei ro con ti nua
sem con fi an ça, de vi do aos efei tos da
pan de mia de co vid-19 na eco no mia.
O Ín di ce Na ci o nal de Ex pec ta ti va do
Con su mi dor (Inec) de se tem bro de
2020 fi cou em 42,8 pon tos, 3,3 pon tos
abai xo da mé dia his tó ri ca (46,1 pon- 
tos) e 4,5 pon tos abai xo do úl ti mo re- 
sul ta do dis po ní vel, de de zem bro de
2019. O in di ca dor foi di vul ga do ho je
(1º) pe la Con fe de ra ção Na ci o nal da
In dús tria (CNI).

O ín di ce va ria de ze ro a 100. Va lo res
abai xo de 50 pon tos in di cam fal ta de
con fi an ça do con su mi dor. Quan to
mais abai xo de 50 pon tos, mai or e
mais dis se mi na da é a fal ta de con fi an- 
ça.

Se gun do a CNI, a que da do Inec da
pes qui sa de se tem bro des te ano, na
com pa ra ção com de zem bro de 2019,
é co mum a to dos os per fis de con su- 
mi dor con si de ra dos na pes qui sa. As
mai o res que das fo ram dos con su mi- 
do res com ren da fa mi li ar mai or do
que cin co sa lá ri os mí ni mos (-7,4 pon- 
tos), com en si no su pe ri or (-6,8 pon- 
tos), com ida de de 25 a 34 anos (-5,5
pon tos) e que mo ram em ca pi tais
(-5,3 pon tos).

En tre tan to, os me no res ín di ces de
con fi an ça são re gis tra dos en tre a po- 
pu la ção de ren da fa mi li ar até um sa lá- 
rio mí ni mo (Inec de 40,4 pon tos), en- 
tre os con su mi do res que re si dem nas
ca pi tais (41,1 pon tos), os com en si no
su pe ri or (41,4 pon tos) e os que re si- 
dem na Re gião Su des te (41,6 pon tos).

Se gun do a CNI, a fal ta de con fi an ça
do con su mi dor é ex pli ca da pe la pi o ra
das ex pec ta ti vas em re la ção à evo lu- 
ção fu tu ra dos pre ços, do de sem pre go
e da ren da. Além dis so, hou ve pi o ra
nas con di ções fi nan cei ras.

O ín di ce de ex pec ta ti va de in fla ção
“mos tra pi o ra sig ni fi ca ti va das pers- 
pec ti vas dos pre ços pa ra os con su mi- 
do res”. O in di car che gou a 71,4 pon- 
tos, com cin co al tas se gui das. “A des- 
pei to da bai xa in fla ção da eco no mia
co mo um to do, pos si vel men te o au- 
men to de pre ços em pro du tos es pe cí- 
fi cos, sen sí veis pa ra o con su mi dor, es- 
tá afe tan do a per cep ção do seu po der
de com pra e con ta mi nan do as ex pec- 
ta ti vas”, diz a CNI.

O ín di ce de ex pec ta ti vas de de sem- 
pre go su biu de 56,4, em de zem bro,

pa ra os atu ais 65,1 pon tos, en quan to
o de ex pec ta ti vas pa ra a pró pria ren da
de 50 pa ra 44,5 pon tos.

Já o ín di ce de com pras de bens de
mai or va lor re gis trou 53,4 pon tos, 1
pon to aci ma do ve ri fi ca do em de zem- 
bro de 2019. Pa ra a CNI, o “re sul ta do
re fle te o iní cio de pe río do mais fa vo- 
rá vel pa ra o con su mo des ses bens e as
me di das do go ver no de trans fe rên cia
de ren da”, diz a CNI. Va lo res aci ma de
50 pon tos in di cam ex pec ta ti va de al ta
da in fla ção, de sem pre go, pró pria ren-
da ou gas tos com com pras de bens de
mai or va lor. Quan to mais aci ma de 50
pon tos, mai or e mais dis se mi na da é a
ex pec ta ti va de cres ci men to. O ín di ce
de si tu a ção fi nan cei ra che gou a 54,4
pon tos, de pois de re gis trar 48,9 pon- 
tos em de zem bro. Já o ín di ce de en di-
vi da men to fi cou em 50,7 pon tos, con-
tra 49,6 pon tos em de zem bro de 2019.
Va lo res abai xo de 50 pon tos in di cam
al ta do en di vi da men to ou me lho ra da
si tu a ção fi nan cei ra.

A pes qui sa foi re a li za da pe lo Ibo pe
In te li gên cia, que ou viu 2 mil pes so as
em 127 mu ni cí pi os. O pe río do de co- 
le ta foi de  17 a 20 de se tem bro de
2020.

Da do aci ma das pre vi sões

Prin ci pais que das

AR RE CA DA ÇÃO

Go ver no po de
pror ro gar isen ção
do IOF até 2021

O go ver no es tu da pror ro gar a isen ção do Im pos to so- 
bre Ope ra ções Fi nan cei ras (IOF) nas ope ra ções de cré- 
di to até o fim do ano, afir mou o che fe do Cen tro de Es tu- 
dos Tri bu tá ri os da Re cei ta Fe de ral, Clau de mir Ma la qui- 
as. Em ju lho, a alí quo ta ze ro pas sou a va ler por mais três
me ses e ele não des car tou que a me di da po de ser es ten- 
di da até 2021.

“Es tá em dis cus são a ma nu ten ção da alí quo ta ze ro do
IOF até o fi nal do ano. Es sa ava li a ção é fei ta no âm bi to
do Po der Exe cu ti vo e po de ser dis cu ti da no va men te no
ano que vem, se es ti ve rem pre sen tes es sas mes mas con- 
di ções”, des ta cou Ma la qui as, nes ta quin ta-fei ra (01),
du ran te a apre sen ta ção do re sul ta do da ar re ca da ção de
agos to.

De acor do com Ma la qui as, o IOF é um tri bu to re gu la- 
dor do mer ca do, as sim co mo o Im pos to so bre Pro du tos
In dus tri a li za dos (IPI) e o Im pos to de Im por ta ção (II), e,
por tan to, po de ser ze ra do “de acor do com a ne ces si da- 
de”. Os da dos da Re cei ta mos tram que a de so ne ra ção do
IOF so mou R$ 11 bi lhões em 2020, e a isen ção do II so bre
pro du tos as so ci a dos ao com ba te à co vid-19, R$ 520 mi- 
lhões.

Em agos to, o Fis co re co lheu R$ 124,5 bi lhões em tri- 
bu tos, re gis tran do al ta re al (des con ta da a in fla ção) de
1,3% so bre mes mo in ter va lo de 2019. Foi o mai or vo lu- 
me pa ra o mês des de 2014, quan do a Re cei ta ar re ca dou
R$ 127,4 bi lhões. O re sul ta do, de cor ren te, prin ci pal- 
men te, do iní cio do pa ga men to de tri bu tos atra sa dos, fi- 
cou aci ma das es ti ma ti vas do mer ca do com pu ta das pe- 
lo Pris ma Fis cal, do Mi nis té rio da Eco no mia, que pre via
R$ 107,9 bi lhões.

Pa ra Ma la qui as, o da do é po si ti vo por que in di ca a pri- 
mei ra re cu pe ra ção no pe río do da pan de mia. No en tan- 
to, ele re co nhe ceu que “a ati vi da de econô mi ca não vol- 
tou ain da na sua ple ni tu de”. Se gun do ele, as me di das
ado ta das pe lo go ver no no com ba te aos efei tos da pan- 
de mia na eco no mia, co mo o au xí lio emer gen ci al e a re- 
du ção de jor na da e de sa lá ri os, es tão sur tin do efei to –
evi ta ram que a re tra ção na eco no mia fos se mai or e o de- 
sem pe nho da ar re ca da ção fos se pi or.

Em re la ção a se tem bro, ele

de mons trou oti mis mo e dis se que

“os da dos es tão vin do me lho res do

que os de agos to”, si na li zan do que a

re to ma da con ti nua.

Por en quan to, no acu mu la do do ano até agos to, os
nú me ros da Re cei ta não são tão ani ma do res em meio à
re ces são pro vo ca da pe la pan de mia. A ar re ca da ção to tal
re gis trou que da, em ter mos re ais, de 13,2%, em re la ção
ao mes mo pe río do de 2019, so man do R$ 906,5 bi lhões.

Um fa tor que cha mou a aten ção foi a ar re ca da ção do
im pos to de ren da so bre o tra ba lho, que en co lheu 9,8%
em agos to na com pa ra ção com o mes mo pe río do de
2019, re fle tin do que da na mas sa sa la ri al, de acor do com
os téc ni cos da Re cei ta. No acu mu la do do ano, en tre tan- 
to, acu mu la que da de 2,6%.

O IOF foi im pos to que re gis trou uma das mai o res
que das em ter mos per cen tu ais no acu mu la do do ano,
de 38,9%, mas o PIS-Co fins e as con tri bui ções pre vi den- 
ciá ri as ti ve ram as mai o res re du ções em vo lu me, de R$
50,7 bi lhões e de R$ 39,8 bi lhões, res pec ti va men te. Es se
re cuo, em gran de par te, se gun do Ma la qui as, é re sul ta do
do di fe ri men to do pa ga men to des ses tri bu tos, que co- 
me ça ram a se rem fei tos em agos to.

Con tu do, o vo lu me es pe ra do, de R$

23,2 bi lhões, não foi atin gi do e o

Fis co apu rou o pa ga men to de R$

17,3 bi lhões, ou se ja, 25% a me nos

do que o es pe ra do. 

Ma la qui as ten tou mi ni mi zar o da do e afir mou que
não é pos sí vel ain da con si de rar que es sa re du ção sig ni- 
fi que ina dim plên cia.

De acor do com Ma la qui as, um fa tor que evi tou que a
ar re ca da ção de agos to fos se mai or fo ram as com pen sa- 
ções tri bu tá ri as. Es se me ca nis mo per mi te que, em vez
de pa gar tri bu to, o con tri buin te pos sa uti li zar cré di tos
tri bu tá ri os apu ra dos pa ra efe tu ar qui ta ção. Ele con tou
que, em agos to, a uti li za ção des se dis po si ti vo cres ceu
97,8% em re la ção ao mes mo in ter va lo do ano pas sa do,
so man do R$ 18,1 bi lhões

São Luís, sexta-feira, 2 de outubro de 2020

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2020 - SRP A Prefeitura Municipal 
de Presidente Médici/MA torna público que no dia 19 de outubro de 2020, às 15h00min, 
realizará Licitação na Modalidade Pregão Presencial, tipo menor preço por item, tendo por 
objeto o Registro de Preços, para eventuais aquisições de materiais de limpeza, higiene, 
copa cozinha e utensílios domésticos para atender as necessidades das diversas secretarias 
do município de Presidente Médici/MA, na forma da Lei Federal nº 10.520/2002, Decretos 
Municipais n° 005/2019 e nº 012/2019, Decreto Federal nº 7.892/2013, Lei Complementar 
n° 123/2006 e suas alterações dadas pela Lei Complementar n° 147/2014, Lei Complemen-
tar nº 155/2016 e o que couber a Lei Federal n 8.666/93 e demais normas pertinentes à 
espécie.  O Edital e seus Anexos encontram-se a disposição dos interessados na Comissão 
Permanente de Licitação – CPL, localizada na Avenida Santa Teresa, s/n, Centro, CEP: 
65.279-000, Presidente Médici/MA, no horário das 08h00min às 12h00min, onde poderá 
ser consultado e retirado gratuitamente ou pelo sitio oficial www.presidentemedici.ma.go-
v.br, maiores informações pelo telefone (098) 3326-1116 ou pelo e-mail cpl2017presiden-
temedici@hotmail.com. Presidente Médici - MA, em 01 de outubro de 2020. João Paulo 
Mouzinho do Lago - Pregoeiro Municipal - Portaria nº 006/2020.

oimparcial.com.brPOLÍTICAGeorge Raposo
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Regras mais brandas devem ficar até enquanto durar o estado de calamidade pública
da covid-19

Ve ja os prin ci pais pon tos da
lei:

Pa ga men to an te ci pa do

Dis pen sa de li ci ta ção

Re gi me Di fe ren ci a do de Con tra ta ções
(RDC)

Re gis tro de pre ços

Trans pa rên cia

Ex pec ta ti vas

LEI

Regras de licitação
são flexibilizadas

O
pre si den te Jair Bol so na ro
san ci o nou, sem ve tos, a me- 
di da pro vi só ria que fle xi bi li- 
za as re gras de li ci ta ção du- 

ran te o es ta do de ca la mi da de pú bli ca
da co vid-19. A MP 961/2020 foi trans- 
for ma da na Lei 14.065, de 2020, pu bli- 
ca da nes ta quin ta-fei ra (1) no Diá rio
Ofi ci al da União.

En tre ou tros pon tos, a lei au men ta
os li mi tes pa ra a dis pen sa de li ci ta ção
e es ten de o Re gi me Di fe ren ci a do de
Con tra ta ções Pú bli cas (RDC) pa ra to- 
das as com pras e con tra tos fir ma dos.
As sim, to dos os ór gãos da ad mi nis tra- 
ção pú bli ca po de rão dis pen sar a li ci- 
ta ção pa ra obras de en ge nha ria de até
R$ 100 mil e pa ra com pras de até R$ 50
mil du ran te o es ta do de ca la mi da de
pú bli ca re la ti vo à pan de mia.

Cri a do pa ra au men tar a ce le ri da de
das li ci ta ções, o RDC era até en tão
apli ca do a si tu a ções es pe cí fi cas, co- 
mo obras e ser vi ços de en ge nha ria do
Sis te ma Úni co de Saú de (SUS). A lei
tam bém au to ri za, sob cer tas con di- 
ções, o pa ga men to an te ci pa do em li- 
ci ta ções. Ou se ja, os ór gãos pú bli cos
po de rão efe tu ar o pa ga men to pe lo
ser vi ço ou pro du to an tes mes mo que
eles se jam en tre gues.

Atu al men te, o Tri bu nal de Con tas
da União (TCU) ad mi te a an te ci pa ção
do pa ga men to ape nas em si tu a ções
ex cep ci o nais.

A MP 961/2020 te ve co mo re la to ra
no Se na do a se na do ra Soraya Th ro- 
nic ke (PSL-MS). Seu pa re cer, apro va- 
do em se tem bro, man te ve o tex to

apro va do na Câ ma ra, on de o re la tor
foi o de pu ta do João Cam pos (Re pu bli- 
ca nos-GO).

As no vas re gras va lem pa ra li ci ta- 
ções e con tra tos fir ma dos por ór gãos
da União, es ta dos, mu ni cí pi os e Dis- 
tri to Fe de ral du ran te o es ta do de ca la- 
mi da de pú bli ca (20 de mar ço a 31 de
de zem bro). Tam bém vão be ne fi ci ar
en ti da des que ge ren ci am re cur sos
pú bli cos, co mo or ga ni za ções da so ci- 
e da de ci vil e es co las fi lan tró pi cas.

Po de rá ser fei to se for con di ção in- 
dis pen sá vel pa ra ob ter o bem ou o
ser vi ço, ou se sig ni fi car “eco no mia
sig ni fi ca ti va” de re cur sos. A me di da
de ve rá es tar pre vis ta no edi tal de li ci- 
ta ção ou no do cu men to que de cla ra o
ven ce dor da li ci ta ção (ato ad ju di ca tó- 
rio).

O ór gão li ci tan te de ve rá exi gir me- 
di das pa ra re du zir o ris co de ina dim- 
plên cia con tra tu al, co mo ga ran tia de
até 30% do va lor do con tra to. Se o
con tra to não for cum pri do, o va lor an- 
te ci pa do de ve rá ser de vol vi do cor ri gi- 
do.

Se rá per mi ti da pa ra obras e ser vi- 
ços de en ge nha ria de va lor até R$ 100
mil (an tes o li mi te era de R$ 33 mil). E
pa ra com pras e ou tros ser vi ços de va- 
lor até R$ 50 mil (an tes, era de R$ 17,6
mil).

Po de rá ser apli ca do a to das as li ci-
ta ções, co mo obras, ser vi ços, com-
pras, ven da ou lo ca ções.

A lei per mi te, com al guns li mi tes, a
ade são de ór gãos e en ti da des da ad- 
mi nis tra ção pú bli ca fe de ral a ata de
re gis tro de pre ços ge ren ci a da por ór- 
gãos es ta du ais, dis tri tal ou mu ni ci- 
pais. Além dis so, o re gis tro de pre ços
tam bém po de rá ser ado ta do nas com- 
pras emer gen ci ais pa ra o com ba te à
co vid-19 fei tas com dis pen sa de li ci ta-
ção.

Re gis tro de pre ços é um pro ce di-
men to es pe ci al de li ci ta ção que es co-
lhe a pro pos ta mais van ta jo sa pa ra
con tra ta ção fu tu ra, quan do es ta for
ne ces sá ria. Ou se ja, o ór gão só fe cha o
con tra to com o ven ce dor quan do há
ne ces si da de do pro du to ou ser vi ço. O
sis te ma é usa do, por exem plo, na
com pra de me di ca men tos pe lo sis te- 
ma pú bli co de saú de.

To dos os atos pra ti ca dos com as re-
gras da lei de ve rão ser di vul ga dos em
si te ofi ci al. En tre os da dos que de ve-
rão ser tor na dos pú bli cos es tão o no- 
me do con tra ta do, o nú me ro do CNPJ,
va lor e pra zo do con tra to.

Os ór gãos de con tro le in ter no e ex- 
ter no da rão pri o ri da de de aná li se e
ma ni fes ta ção às com pras re la ci o na- 
das ao en fren ta men to da co vid-19.

CNI

Índice de confiança do consumidor permanece em queda

INDICADOR FICA ABAIXO DA MÉDIA HISTÓRICA EM SETEMBRO

O con su mi dor bra si lei ro con ti nua
sem con fi an ça, de vi do aos efei tos da
pan de mia de co vid-19 na eco no mia.
O Ín di ce Na ci o nal de Ex pec ta ti va do
Con su mi dor (Inec) de se tem bro de
2020 fi cou em 42,8 pon tos, 3,3 pon tos
abai xo da mé dia his tó ri ca (46,1 pon- 
tos) e 4,5 pon tos abai xo do úl ti mo re- 
sul ta do dis po ní vel, de de zem bro de
2019. O in di ca dor foi di vul ga do ho je
(1º) pe la Con fe de ra ção Na ci o nal da
In dús tria (CNI).

O ín di ce va ria de ze ro a 100. Va lo res
abai xo de 50 pon tos in di cam fal ta de
con fi an ça do con su mi dor. Quan to
mais abai xo de 50 pon tos, mai or e
mais dis se mi na da é a fal ta de con fi an- 
ça.

Se gun do a CNI, a que da do Inec da
pes qui sa de se tem bro des te ano, na
com pa ra ção com de zem bro de 2019,
é co mum a to dos os per fis de con su- 
mi dor con si de ra dos na pes qui sa. As
mai o res que das fo ram dos con su mi- 
do res com ren da fa mi li ar mai or do
que cin co sa lá ri os mí ni mos (-7,4 pon- 
tos), com en si no su pe ri or (-6,8 pon- 
tos), com ida de de 25 a 34 anos (-5,5
pon tos) e que mo ram em ca pi tais
(-5,3 pon tos).

En tre tan to, os me no res ín di ces de
con fi an ça são re gis tra dos en tre a po- 
pu la ção de ren da fa mi li ar até um sa lá- 
rio mí ni mo (Inec de 40,4 pon tos), en- 
tre os con su mi do res que re si dem nas
ca pi tais (41,1 pon tos), os com en si no
su pe ri or (41,4 pon tos) e os que re si- 
dem na Re gião Su des te (41,6 pon tos).

Se gun do a CNI, a fal ta de con fi an ça
do con su mi dor é ex pli ca da pe la pi o ra
das ex pec ta ti vas em re la ção à evo lu- 
ção fu tu ra dos pre ços, do de sem pre go
e da ren da. Além dis so, hou ve pi o ra
nas con di ções fi nan cei ras.

O ín di ce de ex pec ta ti va de in fla ção
“mos tra pi o ra sig ni fi ca ti va das pers- 
pec ti vas dos pre ços pa ra os con su mi- 
do res”. O in di car che gou a 71,4 pon- 
tos, com cin co al tas se gui das. “A des- 
pei to da bai xa in fla ção da eco no mia
co mo um to do, pos si vel men te o au- 
men to de pre ços em pro du tos es pe cí- 
fi cos, sen sí veis pa ra o con su mi dor, es- 
tá afe tan do a per cep ção do seu po der
de com pra e con ta mi nan do as ex pec- 
ta ti vas”, diz a CNI.

O ín di ce de ex pec ta ti vas de de sem- 
pre go su biu de 56,4, em de zem bro,

pa ra os atu ais 65,1 pon tos, en quan to
o de ex pec ta ti vas pa ra a pró pria ren da
de 50 pa ra 44,5 pon tos.

Já o ín di ce de com pras de bens de
mai or va lor re gis trou 53,4 pon tos, 1
pon to aci ma do ve ri fi ca do em de zem- 
bro de 2019. Pa ra a CNI, o “re sul ta do
re fle te o iní cio de pe río do mais fa vo- 
rá vel pa ra o con su mo des ses bens e as
me di das do go ver no de trans fe rên cia
de ren da”, diz a CNI. Va lo res aci ma de
50 pon tos in di cam ex pec ta ti va de al ta
da in fla ção, de sem pre go, pró pria ren-
da ou gas tos com com pras de bens de
mai or va lor. Quan to mais aci ma de 50
pon tos, mai or e mais dis se mi na da é a
ex pec ta ti va de cres ci men to. O ín di ce
de si tu a ção fi nan cei ra che gou a 54,4
pon tos, de pois de re gis trar 48,9 pon- 
tos em de zem bro. Já o ín di ce de en di-
vi da men to fi cou em 50,7 pon tos, con-
tra 49,6 pon tos em de zem bro de 2019.
Va lo res abai xo de 50 pon tos in di cam
al ta do en di vi da men to ou me lho ra da
si tu a ção fi nan cei ra.

A pes qui sa foi re a li za da pe lo Ibo pe
In te li gên cia, que ou viu 2 mil pes so as
em 127 mu ni cí pi os. O pe río do de co- 
le ta foi de  17 a 20 de se tem bro de
2020.

Da do aci ma das pre vi sões

Prin ci pais que das

AR RE CA DA ÇÃO

Go ver no po de
pror ro gar isen ção
do IOF até 2021

O go ver no es tu da pror ro gar a isen ção do Im pos to so- 
bre Ope ra ções Fi nan cei ras (IOF) nas ope ra ções de cré- 
di to até o fim do ano, afir mou o che fe do Cen tro de Es tu- 
dos Tri bu tá ri os da Re cei ta Fe de ral, Clau de mir Ma la qui- 
as. Em ju lho, a alí quo ta ze ro pas sou a va ler por mais três
me ses e ele não des car tou que a me di da po de ser es ten- 
di da até 2021.

“Es tá em dis cus são a ma nu ten ção da alí quo ta ze ro do
IOF até o fi nal do ano. Es sa ava li a ção é fei ta no âm bi to
do Po der Exe cu ti vo e po de ser dis cu ti da no va men te no
ano que vem, se es ti ve rem pre sen tes es sas mes mas con- 
di ções”, des ta cou Ma la qui as, nes ta quin ta-fei ra (01),
du ran te a apre sen ta ção do re sul ta do da ar re ca da ção de
agos to.

De acor do com Ma la qui as, o IOF é um tri bu to re gu la- 
dor do mer ca do, as sim co mo o Im pos to so bre Pro du tos
In dus tri a li za dos (IPI) e o Im pos to de Im por ta ção (II), e,
por tan to, po de ser ze ra do “de acor do com a ne ces si da- 
de”. Os da dos da Re cei ta mos tram que a de so ne ra ção do
IOF so mou R$ 11 bi lhões em 2020, e a isen ção do II so bre
pro du tos as so ci a dos ao com ba te à co vid-19, R$ 520 mi- 
lhões.

Em agos to, o Fis co re co lheu R$ 124,5 bi lhões em tri- 
bu tos, re gis tran do al ta re al (des con ta da a in fla ção) de
1,3% so bre mes mo in ter va lo de 2019. Foi o mai or vo lu- 
me pa ra o mês des de 2014, quan do a Re cei ta ar re ca dou
R$ 127,4 bi lhões. O re sul ta do, de cor ren te, prin ci pal- 
men te, do iní cio do pa ga men to de tri bu tos atra sa dos, fi- 
cou aci ma das es ti ma ti vas do mer ca do com pu ta das pe- 
lo Pris ma Fis cal, do Mi nis té rio da Eco no mia, que pre via
R$ 107,9 bi lhões.

Pa ra Ma la qui as, o da do é po si ti vo por que in di ca a pri- 
mei ra re cu pe ra ção no pe río do da pan de mia. No en tan- 
to, ele re co nhe ceu que “a ati vi da de econô mi ca não vol- 
tou ain da na sua ple ni tu de”. Se gun do ele, as me di das
ado ta das pe lo go ver no no com ba te aos efei tos da pan- 
de mia na eco no mia, co mo o au xí lio emer gen ci al e a re- 
du ção de jor na da e de sa lá ri os, es tão sur tin do efei to –
evi ta ram que a re tra ção na eco no mia fos se mai or e o de- 
sem pe nho da ar re ca da ção fos se pi or.

Em re la ção a se tem bro, ele

de mons trou oti mis mo e dis se que

“os da dos es tão vin do me lho res do

que os de agos to”, si na li zan do que a

re to ma da con ti nua.

Por en quan to, no acu mu la do do ano até agos to, os
nú me ros da Re cei ta não são tão ani ma do res em meio à
re ces são pro vo ca da pe la pan de mia. A ar re ca da ção to tal
re gis trou que da, em ter mos re ais, de 13,2%, em re la ção
ao mes mo pe río do de 2019, so man do R$ 906,5 bi lhões.

Um fa tor que cha mou a aten ção foi a ar re ca da ção do
im pos to de ren da so bre o tra ba lho, que en co lheu 9,8%
em agos to na com pa ra ção com o mes mo pe río do de
2019, re fle tin do que da na mas sa sa la ri al, de acor do com
os téc ni cos da Re cei ta. No acu mu la do do ano, en tre tan- 
to, acu mu la que da de 2,6%.

O IOF foi im pos to que re gis trou uma das mai o res
que das em ter mos per cen tu ais no acu mu la do do ano,
de 38,9%, mas o PIS-Co fins e as con tri bui ções pre vi den- 
ciá ri as ti ve ram as mai o res re du ções em vo lu me, de R$
50,7 bi lhões e de R$ 39,8 bi lhões, res pec ti va men te. Es se
re cuo, em gran de par te, se gun do Ma la qui as, é re sul ta do
do di fe ri men to do pa ga men to des ses tri bu tos, que co- 
me ça ram a se rem fei tos em agos to.

Con tu do, o vo lu me es pe ra do, de R$

23,2 bi lhões, não foi atin gi do e o

Fis co apu rou o pa ga men to de R$

17,3 bi lhões, ou se ja, 25% a me nos

do que o es pe ra do. 

Ma la qui as ten tou mi ni mi zar o da do e afir mou que
não é pos sí vel ain da con si de rar que es sa re du ção sig ni- 
fi que ina dim plên cia.

De acor do com Ma la qui as, um fa tor que evi tou que a
ar re ca da ção de agos to fos se mai or fo ram as com pen sa- 
ções tri bu tá ri as. Es se me ca nis mo per mi te que, em vez
de pa gar tri bu to, o con tri buin te pos sa uti li zar cré di tos
tri bu tá ri os apu ra dos pa ra efe tu ar qui ta ção. Ele con tou
que, em agos to, a uti li za ção des se dis po si ti vo cres ceu
97,8% em re la ção ao mes mo in ter va lo do ano pas sa do,
so man do R$ 18,1 bi lhões

São Luís, sexta-feira, 2 de outubro de 2020

Prefeitura Municipal de Buriticupu
CNPJ: 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, 01 – Centro.
CEP: 65.393-000

TERMO ADJUDICATÓRIO – TOMADA DE PREÇOS nº 020/2020. A Prefeitura Municipal de 
Buriticupu - MA, através do Presidente da Comissão Permanente de licitação, nomeado pela 
Portaria nº 025/2020 de 06/02/2020, após analisar a Licitação na modalidade TOMADA DE 
PREÇOS n° 020/2020, objetivando a Contratação de pessoa jurídica especializada para a 
construção de uma praça na Vila Cajueiro e uma praça no bairro Terra Bela no município de 
Buriticupu/MA, conforme anexo I do Edital da mesma, e o Parecer técnico emitido pelo Departa-
mento de engenharia do município, a Comissão Permanente de Licitação - CPL, no uso de suas 
atribuições legais que lhe são conferidas, tendo em vista o resultado apresentado no processo 
licitatório supracitado, aprova e adjudica o objeto acima a empresa MOSAICO CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS EIRELI, por ter cotado o menor preço por lote, segundo critérios de julgamento 
pré-estabelecidos no ato convocatório. Buriticupu/MA, 02 de setembro de 2020. Fabiano de 
Jesus Barbosa Ferreira Presidente / CPL.
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Tribunal Regional Eleitoral divulgou o tempo que será usado por cada candidato na
propaganda eleitoral gratuita nas emissoras de rádio e TV na capital maranhense.

SAMARTONY MAR TINS A pro pa gan da em ou tras mí di as

ELEIÇÕES 2020

Definidos os tempos
de campanha na TV

O
s can di da tos a pre fei to de
São Luís nas elei ções 2020,
Ne to Evan ge lis ta (DEM),
Ru bens Jr (PC doB) e Edu ar- 

do Brai de (Po de mos) te rão os mai o res
tem pos na te le vi são e no rá dio. A in- 
for ma ção foi con fir ma da nes ta quin- 
ta-fei ra (1º), pe lo Tri bu nal Re gi o nal
Elei to ral do Ma ra nhão (TRE-MA) que
di vul gou o tem po que se rá usa do por
ca da can di da to na pro pa gan da elei to- 
ral gra tui ta nas emis so ras de rá dio e
TV na ca pi tal ma ra nhen se.

Ne to Evan ge lis ta te rá 2 mi nu tos e
54 se gun dos. O can di da to co mu nis ta,
Ru bens Jr, te rá dois mi nu tos e 7 se- 
gun dos. Edu ar do Brai de te rá um 1 mi- 
nu to e 44 se gun dos de tem po na TV e
no rá dio. Du ar te Jú ni or (Re pu bli ca- 
nos), te rá um mi nu to e 33 se gun dos.
Bi ra do Pin da ré (PSB) te rá 42 se gun- 
dos, Ma dei ra (So li da ri e da de) 21 se- 
gun dos, Fran klin Dou glas (PSOL) 18
se gun dos e Yglésio Moi seis 16 se gun- 
dos. Já os can di da tos Jei sa el Marx (Re- 
de), Sil vio An to nio (PRTB) e Hertz Di- 
as (PS TU) não te rão tem po no pro gra- 
ma par ti dá rio.

A es ti ma ti va é que pe lo me nos dez
par ti dos po lí ti cos vão fi car fo ra do
Ho rá rio Elei to ral Gra tui to no rá dio e
na te le vi são, nas elei ções mu ni ci pais
agen da das pa ra no vem bro. Des de a
pu bli ca ção da Cons ti tui ção, em 1988,
é a pri mei ra vez que ha ve rá le gen das
de fo ra des se bo lo da pro pa gan da
elei to ral. Até as úl ti mas elei ções, 10%
do tem po to tal da pro pa gan da eram
dis tri buí dos igua li ta ri a men te en tre

to das as le gen das. Par ti dos na ni cos,
por exem plo, con se gui ram em 2018
ao me nos anun ci ar su as can di da tu ras
prin ci pais em cer ca de dez se gun dos.

Es sa ex clu são acon te ce rá em fun- 
ção da re for ma po lí ti ca re a li za da em
2017, quan do uma emen da cons ti tu- 
ci o nal de fi niu uma cláu su la de bar rei- 
ra pa ra aces so a re cur sos do fun do
par ti dá rio e tam bém em re la ção ao
tem po da pro pa gan da elei to ral.

Um dos par ti dos atin gi dos pe la
me di da, é o PRTB do vi ce-pre si den te
Mou rão, que em 2018 en trou com
ação di re ta de in cons ti tu ci o na li da de
no Su pre mo con tra a emen da, mas
não ob te ve êxi to. A pro pa gan da elei- 
to ral no rá dio e na TV ini cia no dia 9 de
ou tu bro e vai até 12 de no vem bro.

A pro pa gan da em veí cu los de mí dia
im pres sa é per mi ti da até a an te vés pe-
ra das elei ções. Ca da veí cu lo po de rá
pu bli car até dez anún ci os pa ra ca da
can di da to, den tro do es pa ço má xi mo
de um oi ta vo de pá gi na de jor nal pa-
drão e um quar to de pá gi na de re vis ta
ou ta bloi de. Ca da anún cio de ve rá exi-
bir o va lor pa go pe la pu bli ca ção.

Os jor nais e re vis tas, di fe ren te men- 
te dos veí cu los de co mu ni ca ção por
con ces são pú bli ca – co mo emis so ras
de rá dio e te le vi são –, são li vres pa ra
ma ni fes tar o seu apoio a um can di da-
to. Mas is so não os exi me da res pon- 
sa bi li da de por abu sos que por ven tu ra

vi e rem a co me ter, que po de rão ser
le va dos tan to à Jus ti ça Elei to ral quan- 
to à Jus ti ça co mum.

Des de o dia 17 de se tem bro, as
emis so ras de rá dio e TV não po dem
mais di vul gar pes qui sas ou con sul tas
po pu la res em que se ja pos sí vel iden ti- 
fi car o en tre vis ta do. Tam bém não é
per mi ti da pro pa gan da po lí ti ca ou tra- 
ta men to di fe ren ci a do a al gum can di- 
da to, ain da que por meio da trans mis- 
são de pro gra ma ção ar tís ti ca ou de
en tre te ni men to que fa ça men ção ve- 
la da ao seu no me ou pro gra ma. A di- 
vul ga ção de pro pa gan da elei to ral pa- 
ga no rá dio e na te le vi são é proi bi da.

Os can di da tos mais bem co lo ca dos
nas pes qui sas de in ten ção de vo to po- 
de rão ser con vi da dos pa ra en tre vis- 
tas. E, des de o dia 11 de agos to, os can- 
di da tos que são apre sen ta do res de
pro gra mas de rá dio ou te le vi são não
po dem mais apre sen tá-los.

AÇAO NO STF

Consignados sem cobrança  de juros e multas

DIVERSAS FAMÍLIAS ESTÃO VIVENDO UM MOMENTO DE GRANDE DIFICULDADE FINANCEIRA, DISSE O SENADOR

O se na dor We ver ton (PDT-MA) en- 
trou com um pe di do no Su pre mo Tri- 
bu nal Fe de ral (STF) pa ra pe dir que as
pres ta ções sus pen sas de cré di to con- 
sig na do se jam con ver ti das em par ce- 
las ex tras, com ven ci men tos
em me ses sub se quen tes à da ta de
ven ci men to da úl ti ma pres ta ção pre- 
vis ta pa ra o fi nan ci a men to. Os va lo res
não po de rão ser acres ci dos de mul ta,
ju ros de mo ra, ho no rá ri os ad vo ca tí ci- 
os ou de quais quer ou tras cláu su las
pe nais.
O se na dor de ci diu aci o nar o STF após
a de ci são pro fe ri da pe la Cor te que
sus pen deu a efi cá cia da lei do Es ta do
do Ma ra nhão que de ter mi nou a sus- 
pen são, por 90 di as, no âm bi to do es- 
ta do, do pa ga men to de con tra tos de
cré di to con sig na do de ser vi do res pú- 

bli cos es ta du ais e mu ni ci pais e de
em pre ga dos pú bli cos e pri va dos em
de cor rên cia da pan de mia da co vid-
19. A me di da li mi nar se rá sub me ti da a
re fe ren do do Ple ná rio.

“Mui tos fun ci o ná ri os ago ra se ve- 
em su jei tos à co bran ça das par ce las
não des con ta das, in clu si ve nu ma úni- 
ca co bran ça, com in ci dên cia de ju ros
e cor re ção mo ne tá ria. Di ver sas fa mí- 
li as es tão vi ven do um mo men to de
gran de di fi cul da de fi nan cei ra. Te mos
que ter sen si bi li da de”, ex pli cou o par- 
la men tar.
A Con fe de ra ção Na ci o nal do Sis te ma
Fi nan cei ro (Con sif), au to ra da ação,
ar gu men ta que a nor ma usur pa a
com pe tên cia da União pa ra le gis lar
so bre a ma té ria e a ini ci a ti va le gis la ti- 
va ex clu si va do Po der Exe cu ti vo pa ra

dis por so bre a or ga ni za ção da ad mi-
nis tra ção pú bli ca. Tam bém afir ma
que, por al te rar con tra tos vá li dos, a lei
es ta du al afron ta a ga ran tia cons ti tu ci- 
o nal do ato ju rí di co per fei to, o prin cí-
pio da pro por ci o na li da de e a li vre ini-
ci a ti va.
Pa ra o se na dor, é pre ci so le var em
con si de ra ção a si tu a ção econô mi ca
do país nes te pe río do de cri se.

“É ine gá vel que a pan de mia tem
cau san do gran de im pac to na vi da dos
ma ra nhen se, fa zen do com que mui- 
tas fa mí li as te nham sua ren da di mi- 
nuí da ou ces sa da. Por is so, é es sen ci al
que vá ri as me di das se jam ado ta das
pa ra mi ti gar os efei tos da cri se nas fa-
mí li as”, res sal tou We ver ton.
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Pas san do a boi a da

Ex pli ca ção ao STF

Pro du ção le gis la ti va

“Quan do che ga a água, pa re ce que ele ga -
nhou na Me ga-Se na”

Doi dei ra na ur na (1)

Doi dei ra na ur na (2)

Co mí cio bol so na ris ta
En ga nou-se quem acre di tou que o pre si den te Jair Bol so- 

na ro iria dei xar as elei ções mu ni ci pais pas sa rem à dis tân- 
cia de sua in fluên cia e de sua es tra té gia pa ra che gar a 2022
com uma ba se po lí ti ca mu ni ci pal ca li bra da pa ra o seu pro- 
je to de re e lei ção. On tem, ele vol tou ao Nor des te pe la 6º vez
em me nos de dois me ses. Em pa lan que cer ca do de apoi a- 
do res, em São Jo sé do Egi to, ser tão de Per nam bu co, Bol so- 
na ro inau gu rou a 1ª fa se da se gun da eta pa do Sis te ma Adu- 
tor do Pa jeú. Apro vei tou. En tão, pa ra pe dir aos bol so na ris- 
tas que es co lham pre fei tos e ve re a do res que “têm Deus no
co ra ção”.

Po de até ser fá cil en con trar can di da tos pre gan do em no- 
me de Deus. O di fí cil, po rém, é o elei tor de tec tar a sa be do- 
ria di vi na nos atos po lí ti cos dos elei tos. Se ja co mo for, o
pre si den te vai sim sair pe lo Bra sil, inau gu ran do obras que
en con trou em an da men to, e apro vei tan do pa ra fa zer cha- 
ma men to elei to ral. Com o pres tí gio nas al tu ras, de pois do
pro lon ga men to do au xí lio emer gen ci al, Jair Bol so na ro se
ar ris ca a amiu dar sua pe re gri na ção pe lo Nor des te, ten tan- 
do ma tar dois co e lhos de uma só bor do a da: ca vou car no
re du to de Lu la, on de ob te ve me nos vo tos em 2018, e vi brar
ao Cen trão a ben di ta ca ne ta bic, pa ra as si nar pro je tos e li- 
be rar ver bas de emen das par la men ta res.

Ao ape lar pa ra for te fer vor re li gi o so dos nor des ti nos na
es co lha dos can di da tos mu ni ci pais, Bol so na ro sa be per fei- 
ta men te o que es tá fa zen do. Afi nal, Deus es tá mais en tra- 
nha do na al ma so fri da dos re si den tes do Nor des te do que
em ou tras par tes do Bra sil. É o mes mo que pe dir uma ben- 
ção ao Pa dim Ci ço. Pa ra di zer que es tá fo ra da cam pa nha,
Bol so na ro não se per mi te se quer ti rar fo tos com can di da- 
tos apoi a do res na por ta do Pa lá cio da Al vo ra da.

No tór ri do ser tão do Pa jeú, Bol so na ro pe diu, em tom
fra ter nal: “Va mos ca pri char pa ra es co lher pre fei to e ve re a- 
dor, va mos es co lher gen te que te nha Deus no co ra ção, pa- 
tri o tis mo na al ma e quei ra de ver da de o bem do pró xi mo.
Deus, pá tria e fa mí lia!” É o le ma do in te gra lis mo, pon to de
par ti da pa ra se en ten der as pro pos tas do mo vi men to que
fi cou co nhe ci do co mo o fas cis mo bra si lei ro. Era li de ra do,
des de a di ta du ra Var gas, pe lo jor na lis ta Plí nio Sal ga do.
Mais tar de ga nhou as ru as do país, du ran te a di ta du ra mi li- 
tar de 1964, co mo se fos se uma sei ta re li gi o sa. Ago ra, Bol so- 
na ro re a ni ma o le ma.

Na se gun da-fei ra pas sa da, o Con se lho Na ci o nal do Meio
Am bi en te, pre si di do por Ri car do Sal les, re vo gou nor mas
que ga ran ti am res tri ções ao des ma ta men to e ocu pa ção de
áre as de pre ser va ção am bi en tal, co mo res tin gas e man gue- 
zais.

O ato foi ques ti o na do pe lo PT no STF. On tem, a mi nis tra
do STF Ro sa We ber, vi ce-pre si den te da cor te, deu 48 ho ras
pa ra Sal les pres tar es cla re ci men tos so bre de ci sões do Co- 
na ma. O Ma ra nhão é o es ta do com mai o res man gue zais do
país – 36% de to da a área.

Mes mo ope ran do ain da sob im pac tos da pan de mia da
covid19 e da pres são elei to ral nas ba ses dos de pu ta dos, a
As sem bleia Le gis la ti va do Ma ra nhão se gue o rit mo nor mal.
Apro vou na ter ça-fei ra o “alu guel Ma ria da Pe nha” e cri ou o
Ins ti tu to Ma ra nhen se de In fec to lo gia.

 

Do pre si den te Jair Bol so na ro, em São Jo sé do Egi to, ser tão
de Per nam bu co, so bre a re la ção do ser ta ne jo com a água.

 
O mi nis tro da In fra es tru tu ra Tar cí sio de Frei tas an- 

da em pol ga dís si mo com a cons tru ção da pon te
so bre o Par naí ba, li gan do Al to Par naí ba (MA) e

San ta Fi lo me na (PI), se enor me im por tân cia pa ra
o de sen vol vi men to e es co a men to da pro du ção do Ma to pi- 
ba.

 
A obra é do go ver no Bol so na ro, com emen das do

se na dor Ro ber to Ro cha. Ini ci a da em 2019 vai ser
inau gu ra da em de zem bro pró xi mo. Pa ra o mi- 
nis tro, a pon te re pre sen ta mui to pa ra o cres ci- 

men to do agro ne gó cio nos dois es ta dos vi zi nhos.
 

Com 2m,54s, o can di da to do DEM à pre fei tu ra de
São Luís, Ne to Evan ge lis ta, te rá o mai or tem po
de TV e rá dio no ho rá rio elei to ral. Ru bens Jr (PC- 
doB) tem 2min7s; Edu ar do Brai de, 1mim44s; e

Du ar te Jr, 1mim33s. Jei sa el Marx, Síl vio Antô nio e
Hertz Di as es tão fo ra da TV.

 

Bra si lei ro cria ca da ar ti ma nha pa ra im pres si o nar o elei- 
tor. Dos 547 mil pe di dos de re gis tro de can di da tos até 3º
fei ra, o TSE já con ta va 118 com so bre no me Lu la, 103 Bol so- 
na ro e três Do nal do Trump.

E um can di da to a ve re a dor de Brus que, (SC), João Sá Te- 
les, se re gis trou no TSE co mo Do nald Trump Bol so na ro
(PSL). Ou tro é Ro nal do de Oli vei ra, can di da to a ve re a dor de
Ri bei rão Pre to (SP), que foi di rei to no ata lho po lí ti co: Ro- 
nald Trump

São Luís, sexta-feira, 2 de outubro de 2020

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


oimparcial.com.brOPINIÃOCelio Sergio
E-mail: celiosergio@hotmail.com4

MO ZART NE VES RA MOS
Ti tu lar da Cá te dra Sér gio Hen ri que Fer -
rei ra do Ins ti tu to de Es tu dos Avan ça dos
da USP

FER NAN DO BAR RE TO
Eco no mis ta e ex-pre si den te do IMESC

Os legados da pandemia para a educação

Com a que da da cur va da co vid em
boa par te do país e com a pers pec ti va
da che ga da da va ci na nos pró xi mos
me ses, as es co las pú bli cas e par ti cu la- 
res se pre pa ram pa ra a re to ma da das
au las pre sen ci ais, não obs tan te as dú- 
vi das que per sis tem em boa par te das
fa mí li as. Con tu do, va le lem brar que,
em al gu mas ci da des do país, as es co- 
las já re a bri ram, sem que hou ves se
ne nhum im pac to quan to ao con tá gio
en tre alu nos e pro fes so res em de cor- 
rên cia do ví rus.

As es co las se gui ram cor re ta men te
as re co men da ções sa ni tá ri as lo cais,
além dos cui da dos quan to à hi gi e ni- 
za ção con tí nua do am bi en te. Cui da- 
ram do aco lhi men to so ci o e mo ci o nal
de alu nos e pro fes so res e es ta be le ce- 
ram im por tan te ca nal de co mu ni ca- 
ção com os pais, que tam bém pre ci- 
sam co la bo rar pa ra a re a ber tu ra. Por
exem plo, uma cri an ça sin to má ti ca
não de ve ser en ca mi nha da à es co la.

A re to ma da es tá sen do gui a da por
vá ri os es tu dos em paí ses que já efe ti- 
va ram, em es ca la, a re a ber tu ra das es- 
co las, mas tam bém pe las ori en ta ções
do Con se lho Na ci o nal de Edu ca ção
(CNE), por meio do Pa re cer CNE/CP
no 11/2020, e ago ra pe la ela bo ra ção
de re so lu ção re gu la men tan do as pec- 
tos da Lei no 14.040/2020, que tra ta da
vol ta do en si no pre sen ci al.

No mo men to, há gran de pre o cu pa- 
ção com o even tu al im pac to da pan- 
de mia na se gu ran ça ali men tar das
cri an ças mais vul ne rá veis do pon to

vis ta so ci o e conô mi co. Mui tas de las
têm na me ren da es co lar a prin ci pal
re fei ção. Há tam bém in dí ci os do au- 
men to de vi o lên cia fí si ca e de gra vi dez
pre co ce. Quan to aos jo vens, a pre o cu- 
pa ção é com o au men to do aban do no
es co lar pa ra com ple men tar a ren da
fa mi li ar, pois mui tas fa mí li as ti ve ram
a ren da im pac ta da pe lo au men to do
de sem pre go. An tes mes mo da co vid,
o aban do no es co lar no en si no mé dio
era pre o cu pan te, da or dem de 500 mil
jo vens por ano.

Con si de ran do que o cus to mé dio
por ano de ca da alu no é de R$ 6.300, o
país per dia até en tão cer ca de R$ 3,15
bi lhões só do pon to de vis ta edu ca ci o- 
nal, nu ma sim ples con ta de pa dei ro.
Com a co vid, a per da de ve au men tar.
E aqui não es ta mos con si de ran do o
cus to so ci al do aban do no es co lar ju- 
ve nil que, em ge ral, se tra duz em mé- 
dio pra zo no au men to da ta xa de mor- 
ta li da de ju ve nil, in fe liz men te.

Ou tro le ga do pre o cu pan te que a
co vid de ve dei xar é o au men to da de- 
si gual da de edu ca ci o nal, pois mui tos
alu nos até aqui não ti ve ram aces so às
au las re mo tas por fal ta de co nec ti vi- 
da de. Ca be sim ao Mi nis té rio da Edu- 
ca ção, em co la bo ra ção com es ta dos e
mu ni cí pi os, con for me apre goa o art.
8° da Lei de Di re tri zes e Ba ses da Edu- 
ca ção (LDB), bus car so lu ções pa ra a
re du ção das de si gual da des. Um dos
ca mi nhos po de ria ser por meio dos
re cur sos do Fun do de Uni ver sa li za ção
dos Sis te mas de Te le co mu ni ca ções
(Fust), que se es ti ma ter ho je em cai xa
al go em tor no de R$ 32 bi lhões.

Pa ra mi ni mi zar os im pac tos es pe- 
ra dos nas apren di za gens es sen ci ais

pa ra o ano em cur so, o CNE apon ta a
ne ces si da de de es ta be le cer um con ti- 
nu um cur ri cu lar 2020-2021. Con tu do,
es tou pre o cu pa do com os even tu ais
im pac tos da co vid nos re sul ta dos da
Pro va Bra sil do pró xi mo ano e, con se-
quen te men te, no Ín di ce de De sen vol- 
vi men to da Edu ca ção Bá si ca (Ideb),
quan to ao cum pri men to das me tas
es ta be le ci das pa ra es ta dos e mu ni cí- 
pi os. Pen so que de ve ría mos se guir o
exem plo da OC DE quan to ao adi a- 
men to da re a li za ção do Pro gra ma In- 
ter na ci o nal de Ava li a ção de Es tu dan- 
tes (Pi sa) de 2021 pa ra 2022.

Se guin do es se mes mo prin cí pio,
não ve jo sen ti do em ini ci ar em 2021 o
Enem Se ri a do, co mo quer o Ins ti tu to
Na ci o nal de Es tu dos e Pes qui sas Edu- 
ca ci o nais Aní sio Tei xei ra (Inep). Con- 
cor do com a ini ci a ti va, mas a im plan-
ta ção de ve ria ser fei ta a par tir de 2022,
es pe ci al men te quan do o ce ná rio fu- 
tu ro apon ta pa ra for tes res tri ções or- 
ça men tá ri as. Gas tar o di nhei ro pú bli-
co de for ma efi ci en te é de ver do agen-
te pú bli co – no ca so, o Inep.

Por fim, mui tos apos tam, in clu si ve
eu, que o en si no não se rá mais o mes- 
mo. Da qui pa ra a fren te, o en si no me-
di a do por di fe ren tes tec no lo gi as se in- 
te gra rá de vez ao en si no pre sen ci al. O
con cei to do alu no de tem po in te gral
(ATI) po de rá ser pos to em prá ti ca
quan do não for pos sí vel ter uma es co- 
la de tem po in te gral. Es sa con cep ção
de ATI po de rá ser gran de ali a da pa ra
pôr em prá ti ca o pro je to de vi da do es-
tu dan te, na pers pec ti va do seu de sen- 
vol vi men to ple no, em con for mi da de
com o art. 205 da Cons ti tui ção Fe de- 
ral.

Os homens bons

On tem, 1º de ou tu bro, foi dia do ve- 
re a dor, agen te pú bli co que é tão im- 
por tan te no ce ná rio mu ni ci pal de to- 
da ci da de bra si lei ra e faz li te ral men te
par te da his tó ria po lí ti ca do país. A da- 
ta mar ca o dia em que o ex-im pe ra dor
do Bra sil, D. Pe dro I ofi ci a li zou as nor- 
mas que de fi nem o car go de ve re a dor.

No Bra sil, os Con se lhos Mu ni ci- 
pais, tam bém cha ma dos de Câ ma ras,
fo ram os pre cur so res das Câ ma ras de
Ve re a do res, que re pre sen ta dos pe los
“Ho mens Bons” cons ti tuíam-se na
ver da dei ra ad mi nis tra ção dos Mu ni- 
cí pi os.

O ve re a dor se ria, pois, o “ho mem
bom” en car re ga do de ze lar pe lo es ta- 
do dos ca mi nhos pú bli cos das co mu- 
ni da des.

In de pen den te da ori gem se mân ti- 
ca, en tre to dos os car gos po lí ti cos des- 
de os re mo tos tem pos, o ve re a dor foi
sem pre o que mais te ve pro xi mi da de
e iden ti fi ca ção com as pes so as da ci- 
da de, pois, o edil sai do meio da co- 
mu ni da de, sen do mui tas ve zes um ci- 
da dão co mum, um lí der co mu ni tá rio,
um pro fes sor, ou qual quer pro fis si o- 
nal das mais di ver sas ca te go ri as.

A Câ ma ra Mu ni ci pal de São Luís, é

uma das mais an ti gas do país, da ta de
1619 (Sé cu lo XVII), e te ve Si mão Es tá- 
cio da Sil vei ra co mo ve re a dor, pa tro- 
no e pri mei ro pre si den te da Câ ma ra
Mu ni ci pal de São Luís. Atu al men te,
Si mão é lem bra do por le var seu no me
na mai or hon ra ria do po der le gis la ti- 
vo mu ni ci pal.

Pe ça fun da men tal nes se ce ná rio
po lí ti co ad mi nis tra ti vo, em es pe ci al
por seu tra ba lho que vai além dos pre- 
cei tos ini ci ais do car go em prol do
bem co mum da po pu la ção.

A fun ção do ve re a dor, à me di da que
o país se apri mo ra po li ti ca men te, for- 
ta le ce a im por tân cia, em de cor rên cia
na tu ral do pro ces so de evo lu ção e de
va lo ri za ção das ci da des, cres cen do
tam bém, em am pli tu de e com ple xi- 
da de.

É im por tan te res sal tar que o ve re a- 
dor tam bém tem a fun ção de de nun- 
ci ar ir re gu la ri da des, ela bo rar e fis ca li- 
zar leis (en tre elas, o Pla no Di re tor do
Mu ni cí pio), fis ca li zar as con tas do Po- 
der Exe cu ti vo lo cal, além de de sem- 
pe nhar fun ções de or dem ad mi nis tra- 
ti va na Câ ma ra Mu ni ci pal on de atua.

O ve re a dor é o agen te po lí ti co elei- 
to pa ra um man da to. É o re pre sen tan- 
te le gí ti mo do ci da dão. Faz o pa pel de

pon te en tre a po pu la ção e o pre fei to,
apon ta os pro ble mas do mu ni cí pio,
apre sen ta su ges tões e co bra pro vi-
dên ci as jun to aos ór gãos com pe ten- 
tes.

A es co lha do can di da to a ve re a dor é
res pon sa bi li da de do elei tor, que tem o
de ver de sa ber es co lher aque le que
me lhor irá re pre sen tá-lo. Ca be ao ve- 
re a dor ca mi nhar na mes ma ve lo ci da- 
de do seu elei tor e exer cer de fa to e de
di rei to a mis são que a ele foi con fe ri da
no exer cí cio de seu mú nus e in cen ti- 
var a par ti ci pa ção do ci da dão na to- 
ma das das de ci sões do mu ni cí pio e da
Câ ma ra.

O Cons ti tuin te Ori gi ná rio quan do
da ela bo ra ção da atu al Cons ti tui ção
Fe de ral pro cu rou as se gu rar ao ci da- 
dão bra si lei ro o di rei to de es co lher
seus re pre sen tan tes atra vés do ins tru- 
men to do vo to. Vo tar é um di rei to de
to dos que que vi vem em re gi me de-
mo crá ti co. 

An tes de vo tar em um dos mais de
900 can di da tos a ve re a dor de São Luís
pro cu re co nhe cer me lhor o can di da- 
to, ana li se a sua vi da pre gres sa, ava lie
seus pla nos e pro je tos pa ra me lho ria
de seu mu ni cí pio. Que o lu do vi cen se
es co lha os seus 31 ho mens bons pa ra
os 4 pró xi mos anos.

JES SI CA PAR MA NHA NI
Ges talt Te ra pia 

A ca da 40 se gun dos uma pes soa co me te sui cí dio no
mun do se gun do os da dos di vul ga dos em 2014 pe la Or -
ga ni za ção Mun di al de Saú de (OMS). 

Sui cí dio: Vi ver
sem pre é a me lhor
op ção 

Pre ci sa mos fa lar so bre o sui cí deo. O fa to de o sui cí dio
ser um as sun to ta bu em nos sa so ci e da de, im pe de que
mui tas pes so as te nham aces so à in for ma ções va li o sas
que po de ri am pre ser var sua vi da. 

A cam pa nha Se tem bro Ama re lo foi cri a da em 2015
pe lo CVV (Cen tro de Va lo ri za ção da vi da), CFM (Con se- 
lho Fe de ral de Me di ci na) e ABP (As so ci a ção Bra si lei ra de
Psi qui a tria),  a qual vi sa a pre ven ção do sui cí dio, atra vés
da cons ci en ti za ção, con ver san do so bre o te ma de for ma
res pon sá vel e ade qua da, pos si bi li tan do que as pes so as
te nham aces so a re cur sos de pre ven ção.

A ex tin ção de fa las co mo “é fal ta de Deus no co ra ção”,
“é só pen sar po si ti vo”, “man te nha-se ati vo e ocu pa do
que vo cê vai me lho rar”, é ur gen te, pre ci sa mos eli mi nar
a ver go nha e os pre con cei tos as so ci a dos a es se te ma que
ho je é um pro ble ma mun di al de saú de pú bli ca.

 Trans tor no men tal tem tra ta men to,

pre ci sa mos cons truir jun tos a não

in va li da ção do so fri men to psí qui co

de al guém, não me nos pre zar a dor

de al guém. 

Se gun do a OMS es ti ma-se que 90% dos sui cí di os po- 
de ri am ser pre ve ni dos com in ter ven ções ade qua das,
en tão es sa aju da ini ci al po de vir de um ami go, pa ren te,
co le ga de tra ba lho, mas é ne ces sá rio que es sa pes soa se- 
ja aten di da por uma equi pe mul ti pro fis si o nal com psi- 
co te ra pia, psi qui a tria e o su por te de sua re de de apoio.

Es sa pre ven ção de aco lhi men to a dor hu ma na pre ci- 
sa ser le va da adi an te di a ri a men te, A cam pa nha aten ta
pa ra a ne ces si da de de sa ber mos re co nhe cer os si nais de
aler ta em nós mes mos e nas pes so as pró xi mas, es tes in- 
di ca ti vos são apre sen ta dos quan do a pes soa tem o in- 
ten to em ti rar a pró pria vi da, a qual tem ori gem mul ti fa- 
to ri al, ou se ja, psi co ló gi ca, bi o ló gi ca, ge né ti ca, cul tu ral e
so ci o am bi en tal.

Al guns dos com por ta men tos e si nais mais co muns
que são aler tas e ao se rem re co nhe ci dos pre ci sam de
cui da dos e da bus ca por ser vi ços de su por te, são: mu- 
dan ça abrup ta de com por ta men to, co mo quan do a pes- 
soa é mui to ex pan si va e co me ça a se re trair, ex pres sar
sen ti men tos de de ses pe ran ça, in se gu ran ça e de ses pe ro,
iso la men to do con ta to so ci al, uso abu si vo de ál co ol e
dro gas, ex pres sões de idei as ou de in ten ções sui ci das. 

Es tes com por ta men tos ocor rem co mo res pos ta a si- 
tu a ções em que a pes soa sen te-se em de ses pe ro e não
con se gue vis lum brar so lu ção e es se pe di do de aju da
(ver bal ou com por ta men tal) pre ci sa de am pa ro.

Es sa in ci a ti va nos con vi da a agir mais, res ga tar a es- 
pe ran ça, ofe re cer es pa ços de hos pi ta li da de e aco lhi- 
men to, ou vir com em pa tia, aju dar a pes soa em so fri- 
men to a en con trar lo cais e pro fis si o nais que pos sam au- 
xi li ar, ou se ja, ser mos agen tes atu an tes de afe to em de- 
tri men to da vi da.

São Luís, sexta-feira, 2 de outubro de 2020
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Cren ça nos An jos

Os an jos da guar da es tão ao nos so la do

Os An jos da Guar da exis tem

Os an jos sem pre exis ti ram

Exis te uma hi e rar quia an ge li cal e nem to dos os an jos es -
tão des ti na dos a tor nar-se An jos da Guar da

To da a gen te tem um

O nos so An jo guia-nos no ca mi nho pa ra o Céu

O nos so An jo nun ca nos dei xa

O nos so An jo não é o es pí ri to de uma pes soa mor ta

O nos so An jo da Guar da não tem no me

O nos so An jo lu ta ao nos so la do com to da a sua for ça

O nos so An jo da Guar da é tam bém o nos so men sa gei ro
pes so al, en car re ga do de le var as nos sas men sa gens a
Deus e vi ce-ver sa

Dia do An jo da Guar da

Dia do Anjo

Dez coisas sobre o
seu Anjo da Guarda

D
e acor do com a tra di ção cris tã, ca da um de
nós tem um An jo da Guar da, que nos acom pa- 
nha des de o mo men to do nas ci men to até o
mo men to da mor te, per ma ne cen do ao nos so

la do em to dos os mo men tos da sua vi da. A ideia de um
es pí ri to, de uma en ti da de so bre na tu ral que acom pa nha
e vi gia to do o ser hu ma no já es ta va pre sen te nou tras re- 
li giões e na fi lo so fia gre ga. No An ti go Tes ta men to le mos
que Deus es tá ro de a do por uma ver da dei ra cor te de fi- 
gu ras ce les ti ais que o ado ram e re a li zam ações em seu
no me. Já nes ses li vros an ti gos há re fe rên ci as fre quen tes
a an jos en vi a dos por Deus co mo pro te to res do po vo e de
in di ví du os, as sim co mo men sa gei ros. No Evan ge lho, Je- 
sus con vi da-nos a res pei tar até os mais pe que nos e os
hu mil des, re fe rin do-se aos seus an jos, que os vi gi am do
céu e con tem plam a fa ce de Deus em to dos os mo men- 
tos.

O An jo da Guar da, por tan to, es tá li ga do a qual quer
um que vi va na gra ça de Deus. Os Pa dres da Igre ja, co mo
Ter tu li a no, San to Agos ti nho, San to Am bró sio, São João
Cri sós to mo, São Je ró ni mo e São Gre gó rio de Ni sa, de- 
fen de ram a exis tên cia de um An jo da Guar da pa ra ca da
pes soa, e em bo ra ain da não hou ves se uma for mu la ção
dog má ti ca a res pei to des sa fi gu ra, já du ran te o Con cí lio
de Tren to (1545-1563) foi de cla ra do que ca da ser hu ma- 
no ti nha o seu pró prio an jo.

A par tir do sé cu lo XVII, a pro pa ga ção da de vo ção po- 
pu lar au men tou e o Pa pa Pau lo V in se riu a fes ta dos An- 
jos da Guar da no ca len dá rio.

Tam bém nas re pre sen ta ções sa cras e so bre tu do nas
ima gens de de vo ção po pu lar os An jos da Guar da co me- 
ça ram a apa re cer, ge ral men te re tra ta dos no ato de pro- 
te ger as cri an ças do mal. De fac to, é es pe ci al men te em
cri an ças que so mos en co ra ja dos a con ver sar com o nos- 
so An jo da Guar da e a di ri gir-lhe as nos sas ora ções. Cres- 
cen do, es sa con fi an ça ce ga, es se amor in con di ci o nal
nu ma pre sen ça in vi sí vel, po rém ex tra or di na ri a men te
tran qui li za do ra, en fra que ce.

Eis o que de ve mos lem brar pa ra o en con trar mos ao
nos so la do:

O Evan ge lho as sim afir ma, as Es cri tu ras sus ten tam-
no em inú me ros exem plos e epi só di os. O Ca te cis mo en- 
si na-nos des de ce do a sen tir es sa pre sen ça ao nos so la- 
do e a con fi ar ne la.

O nos so An jo da Guar da não é cri a do con nos co no
mo men to do nos so nas ci men to. Sem pre exis tiu, des de
que Deus cri ou to dos os an jos. Foi um úni co epi só dio,
um úni co mo men to em que a von ta de di vi na ge rou to- 
dos os an jos, aos mi lha res. De pois, Deus não cri ou mais
an jos.

Até mes mo os an jos di fe rem uns dos ou tros por ta re- 
fas e aci ma de tu do pe la sua po si ção no céu em re la ção a
Deus. Al guns an jos em par ti cu lar são se le ci o na dos pa ra
fa zer um tes te e, se pas sa rem, são qua li fi ca dos pa ra o
pa pel de An jo da Guar da. Quan do nas ce uma cri an ça,
um des ses an jos é es co lhi do pa ra fi car ao seu la do até à
mor te e pa ra além de la.

E um só. Não po de mos ce dê-lo, não po de mos par ti- 
lhá-lo com nin guém. Tam bém a res pei to dis so, as Es cri- 
tu ras são ri cas em re fe rên ci as e ci ta ções.

O nos so An jo não po de obri gar-nos a se guir o ca mi- 
nho do bem. Não po de de ci dir por nós, im por-nos es co- 
lhas. So mos e per ma ne ce mos li vres. Mas o seu pa pel é
pre ci o so e im por tan te. Co mo um con se lhei ro si len ci o so
e dig no de con fi an ça, fi ca ao nos so la do, ten tan do acon- 
se lhar-nos pa ra o me lhor, su ge rir-nos o ca mi nho cer to a
se guir, ob ter a sal va ção, me re cer o Pa raí so, aci ma de tu- 
do, ser mos bo as pes so as e bons cris tãos.

Nes ta vi da e na pró xi ma, sa be re mos que po de re mos
con tar com ele, com es te ami go in vi sí vel e es pe ci al, que
nun ca nos dei xa so zi nhos.

Em bo ra se ja bom pen sar que quan do al guém que
ama mos mor re se tor na um An jo, e co mo tal vol ta a es tar
ao nos so la do, in fe liz men te não é as sim. O nos so An jo
da Guar da não po de ser al guém que co nhe ce mos na vi- 
da, nem um mem bro da nos sa fa mí lia que mor reu pre- 
ma tu ra men te. Ele exis te des de sem pre, é uma pre sen ça
es pi ri tu al ge ra da di re ta men te por Deus. Is so não sig ni fi- 
ca que nos ame me nos! Re cor de mos que Deus é an tes
de tu do Amor.

…ou, se tem, não nos ca be sa bê-lo. Nas Es cri tu ras os

no mes de al guns an jos são men ci o na dos, co mo Mi guel,
Ra fa el, Ga bri el. Qual quer ou tro no me atri buí do a es sas
cri a tu ras ce les tes não es tá do cu men ta do nem con fir- 
ma do pe la Igre ja, e, co mo tal, é ina pro pri a do usá-lo pa ra
o nos so An jo, es pe ci al men te usan do, pa ra de ter mi ná-lo,
o mês de nas ci men to ou ou tros mé to dos fan ta si o sos.

Não de ve mos pen sar que te mos ao nos so la do um pe- 
que no gor di nho a to car har pa. O nos so An jo é um guer- 
rei ro, um lu ta dor for te e co ra jo so, que es tá ao nos so la do
em to das as ba ta lhas da vi da e nos pro te ge quan do es ta- 
mos fra cos de mais pa ra fa zê-lo so zi nhos.

É aos an jos que Deus re cor re pa ra co mu ni car co nos- 
co. A sua fun ção é fa zer-nos en ten der a sua pa la vra e le- 
var-nos na di re ção cer ta.

O Dia do An jo da Guar da é

co me mo ra do anu al men te em 2 de

ou tu bro. Nes sa da ta, são lem bra dos

os an jos pro te to res de ca da pes soa,

con for me pre ga o Ca to li cis mo.

Com ori gem es pa nho la, no sé cu lo V, os paí ses eu ro- 
peus pas sa ram a co me mo rar os an jos da guar da.

A cri a ção da da ta foi au to ri za da pe lo Pa pa Cle men te X
e so men te de pois foi di vul ga da pu bli ca men te pe lo pa pa
Pau lo V.

An tes de ser es ta be le ci da ofi ci al men te es sa da ta, o
que acon te ceu em 1670, era no dia 29 de se tem bro que
se co me mo ra va o dia dos an jos. Is so por que no dia 29 de
se tem bro é ce le bra do o dia dos Ar can jos Mi guel, Ra fa el
e Ga bri el.

No dia de di ca do aos an jos da guar da as pes so as cos- 
tu mam re zar e acen der ve las em hon ra do seu an jo em
par ti cu lar.

Se gun do a igre ja ca tó li ca, an jo da guar da é aque le que
tem a fun ção de pro te ger das ten ta ções, do pe ca do e nos
am pa rar.

São Luís, sexta-feira, 2 de outubro de 2020
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Aos trinta dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte, às quinze horas e trinta minutos, na sede da 
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão – CAEMA, CNPJ nº 06.274.757/0001-50, NIRE nº. 
21300003711, situada à Rua Silva Jardim, nº. 307 – Centro, CEP 65.020-560, nesta cidade de São Luís, 
capital do estado do Maranhão, realizou-se, em primeira convocação, a Assembleia Geral Ordinária desta 
Companhia, com a presença dos acionistas que representam a maioria do Capital Social, conforme se 
verifica nas assinaturas contidas às folhas 27 do Livro de Presença, no qual foram lançadas as indicações 
legais, objetivando apreciar os assuntos constantes no Edital de Convocação, publicado no Jornal 
Pequeno e no Diário Oficial do Estado, nas edições dos dias 21, 22 e 23 de julho do ano de dois mil e 
vinte. Instalada a sessão na forma estatutária, o Presidente do Conselho de Administração, Roberto 
Santos Matos, convidou os presentes para escolha do Presidente da Assembleia, sendo indicado, por 
aclamação, para dirigi-la, o representante do acionista majoritário, o Governo do Estado do Maranhão, Sr. 
RODRIGO MAIA ROCHA, Procurador Geral do Estado e, para secretariar os trabalhos foi convidada 
Marcia Regina Carvalho Sousa, Assistente de Governança Corporativa. Considerando as restrições 
decorrentes da pandemia do Coronavírus (Covid-19), que impossibilitam a realização das reuniões na 
forma presencial, registra-se que esta reunião da Assembleia Geral Ordinária ocorreu por meio de 
videoconferência, aplicativo Google Meet. Constituída a mesa e considerando o número legal para 
deliberações, o Presidente da Assembleia deu início aos trabalhos declarando instalada a Sessão, sendo 
efetuada a leitura do edital de convocação: O Conselho de Administração da Companhia de Saneamento 
Ambiental do Maranhão – CAEMA, convoca os Senhores Acionistas a se reunirem em Assembleia 
Geral Ordinária, a ser realizada no dia 30 de julho de 2020, às 15h30, na sede social da Companhia, 
situada a Rua Silva Jardim, nº 307, Centro, na cidade de São Luís, estado do Maranhão a fim de 
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1. Deliberar sobre o Relatório dos Administradores, as 
Demonstrações Financeiras, Parecer da Auditoria Geral do Estado nº 127/2020 AGE/STC, 
Pareceres dos Auditores Independentes e emissão de Parecer do Conselho Fiscal, relativo ao 
exercício findo em 31 de dezembro de 2019; 2. Deliberar sobre o mandato dos membros 
representantes dos empregados nos Conselhos de Administração e Fiscal da CAEMA; e 3. O que 
mais ocorrer. São Luís, 22 de julho de 2020. Roberto Santos Matos. Presidente do Conselho. André dos 
Santos Paula. Presidente da CAEMA. Terminada a leitura do Edital de Convocação o Presidente da 
Assembleia declarou aberta a sessão, iniciando os trabalhos e passando para o item concernente a 1. 
Deliberar sobre o Relatório dos Administradores, as Demonstrações Financeiras, Parecer da 
Auditoria Geral do Estado nº 127/2020 AGE/STC, Pareceres dos Auditores Independentes e 
emissão de Parecer do Conselho Fiscal, relativo ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019. 
Foi relatado pelo Diretor Presidente da CAEMA, Sr. André dos Santos Paula de que as demonstrações 
financeiras foram devidamente publicadas no prazo legal e o aviso aos acionistas na forma do Art. 133 da 
Lei nº 6.404/76, ficando os documentos à disposição dos acionistas pelo prazo legal. Que as 
Demonstrações Financeiras, o Parecer dos Auditores Independentes, o Relatório Anual 
Resumido do Comitê de Auditoria Estatutário e o Parecer do Conselho Fiscal, relativo ao exercício 
findo em 31 de dezembro de 2019 foram auditadas pela empresa Maciel Auditores S/S. Que, em razão 
da Companhia apresentar prejuízo no período não haverá destinação de lucro, conforme artigo 132, 
inciso II da Lei nº 6.404/76 e que o Capital Social subscrito e integralizado atual é de R$ 1.992.975.944,10 
(um bilhão, novecentos e noventa e dois milhões, novecentos e setenta e cinco mil, novecentos e 
quarenta e quatro reais e dez centavos) representados por 1.992.975.944 (um bilhão, novecentos 
e noventa e dois milhões, novecentos e setenta e cinco mil, novecentos e quarenta e quatro) 
Ações Ordinárias Nominativas, sem valor nominal. Que Demonstrações Financeiras, e o Parecer dos 
Auditores Independentes foram devidamente publicados no Diário Oficial do Estado do Maranhão e no 
Jornal O Imparcial, no dia 29 de julho de 2020. Em seguida, foi concedida a palavra ao Sr. Waldener 
Brasil de Meneses Junior que relatou de forma sintetizada a matéria, apresentando ainda, os Planos de 
Ações a serem executados nas áreas de Inventário e Avaliação de Ativo, do Almoxarifado Central e da 
Procuradoria Jurídica com o objetivo de melhoria das atividades operacionais e financeiras da 
Companhia. Prestou também esclarecimentos gerais a respeito das Demonstrações Financeiras, 
Parecer dos Auditores Independentes, Relatório Anual Resumido do Comitê de Auditoria 
Estatutário e Parecer do Conselho Fiscal, relativo ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019; 
que a referida documentação foi auditada pela Maciel Auditores S/S, fazendo ainda análise das 
informações constantes. Informou também, que o Balanço da CAEMA foi apresentado dentro do prazo 
legal de publicações e de prestação de contas junto aos órgãos de controle interno e externo. Dando 
prosseguimento, foi relatado que o Conselho Fiscal emitiu Parecer opinativo favorável e com 
ressalvas, relatado na íntegra a seguir: PARECER DO CONSELHO FISCAL. Os membros do Conselho 
Fiscal da Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão – CAEMA, no exercício de suas 
atribuições legais e estatutárias, em reunião realizada nesta data, examinaram os Pareceres dos 
Auditores Independentes, Relatório Anual Resumido Comitê de Auditoria Estatutário, o Balanço 
Patrimonial, em conjunto com as Demonstrações do Resultado do Exercício, Demonstrações dos 
Resultados Abrangentes, Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido, as Demonstrações do 
Fluxo de Caixa e as Notas Explicativas da Administração, encerrados em 31 de dezembro de 2019. À 
vista das verificações realizadas no Balanço da Companhia e das análises sobre os critérios adotados, 
este Conselho elaborou análise comparativa entre os Relatórios da Secretaria de Transparência e 
Controle – STC, da Auditoria Independente e do Comitê de Auditoria Estatutário que resultou nas 
recomendações constantes nas Atas da 149ª e 150ª Reuniões do Conselho Fiscal, com destaques para 
os itens 6.4 e 6.5 do Relatório Anual Resumido Comitê de Auditoria Estatutário. Assim, são de parecer 
que o referido Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras do Exercício de 2019 que o 
acompanham refletem a situação patrimonial e econômico-financeira da Sociedade, naquela data. Diante 
da análise das Demonstrações Contábeis e de seus efeitos decorrentes da inaplicabilidade das práticas 
e normas internacionais de Contabilidade exigidas e não adotadas pela CAEMA, o Conselho Fiscal, 
recomenda que os administradores adote medidas mais célere possível, no sentido de sanar essa 
pendência, que reiteradas vezes recomendadas e não atendidas, bem como para recuperar contas a 
receber, que a cada ano esse valor tem-se elevado. Diante do exposto, opina favoravelmente às 
Demonstrações Contábeis do exercício 2019, devendo ser observadas as recomendações constantes do 
relatório do Comitê de Auditoria Estatuário, com destaques para os itens 6.4 e 6.5, estando, portanto, em 
condições de serem submetidos à apreciação pela Assembleia Geral Ordinária dos Acionistas da 
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão – CAEMA. São Luís, 21 de julho de 2020. Anderson 
Augusto Santana Everton. Nivaldo Araújo Silva. Ademais informou que foi emitido Relatório Anual 
Resumido do Comitê de Auditoria Estatutário Exercício de 2019 que supervisionou as atividades dos 
auditores independentes, avaliando sua independência e, a qualidade dos serviços prestados e bem 
como do monitoramento das áreas de controle interno, de auditoria interna e de elaboração das 
demonstrações financeiras e das exposições de risco da sociedade. Dando continuidade, foi concedida a 
palavra ao Procurador Geral do Estado, Rodrigo Maia que, diante da complexidade da matéria e da 
análise documental mais apurada, solicitou vistas aos instrumentos apresentados com emissão de um 
Parecer Jurídico Contábil, de forma também a fundamentar sua deliberação a respeito da matéria, 
indicando pela suspensão da Assembleia Geral Ordinária, com designação de prosseguimento dos 
trabalhos da sessão no dia onze de agosto de dois mil e vinte, às 14h, na sede da Companhia de 
Saneamento Ambiental do Maranhão – CAEMA, situada à Rua Silva Jardim, nº. 307 – Centro, CEP 
65.020-560, nesta cidade de São Luís, capital do estado do Maranhão, respeitada a ordem do dia 
constante do edita de convocação, sendo acatado por todos os presentes. Aos onze dias do mês de 
agosto de dois mil e vinte às quatorze horas, na sede da CAEMA, foram reiniciados os trabalhos da 
Assembleia Geral Ordinária da Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão - CAEMA, com a 
presença dos acionistas que representam a maioria do Capital Social, e para dirigi-la, o representante do 
acionista majoritário, o Governo do Estado do Maranhão, o Procurador Geral do Estado, Rodrigo Maia. 
Declarada aberta a sessão, foi colocado para deliberação o item concernente 1. Deliberar sobre o 
Relatório dos Administradores, as Demonstrações Financeiras, Parecer da Auditoria Geral do 
Estado nº 127/2020 AGE/STC, Pareceres dos Auditores Independentes e emissão de Parecer do 
Conselho Fiscal, relativo ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019. A respeito da matéria, foi 
realizada breve contextualização dos pontos principais, apontados pelo Procurador Jurídico da CAEMA, 
Sr. Carlos Brissac Neto, explanando os termos constantes do Parecer Jurídico Contábil nº 481/2020, 
relativos aos Planos de Ação, Cronograma de Implementação e avaliação das principais contas indicadas 
nas Demonstrações Financeiras do Exercício. Ainda sobre a matéria, o Sr. André dos Santos Paula 
recomendou que a cada três meses fosse enviado ao Conselho de Administração Relatório da evolução 
do Cronograma apresentado pela Gerência Contábil e de Patrimônio da Companhia, de forma a 
acompanhar estas atividades de maneira mais célere e efetiva, sendo acatado por todos.  Após as 
discussões, o Procurador Geral do Estado, Rodrigo Maia, representante do acionista majoritário 
passou à votação, sendo aprovados por unanimidade o item 1 da pauta, que trata sobre o Relatório 
dos Administradores, as Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício findo em 31 de 
dezembro de 2019, com as ressalvas observadas no Parecer do Conselho Fiscal, no Relatório 
Anual Resumido do Comitê de Auditoria Estatutário e Parecer Jurídico Contábil nº 481/2020, bem 
como apresentação de Relatório Semestral ao Conselho de Administração a respeito  da evolução 
do Cronograma apresentado pela Gerência Contábil e de Patrimônio da Companhia. Passando 
para o item 2. Deliberar sobre o mandato dos membros representantes dos empregados nos 
Conselhos de Administração e Fiscal da CAEMA, o Presidente da Assembleia deu ciência aos demais 
acionistas sobre a matéria que versa a respeito da prorrogação dos mandatos dos membros dos 
Conselhos de Administração e Fiscal, representantes dos empregados da CAEMA, inicialmente por um 
período de noventa dias e posterior prorrogação por igual período, além do consequente adiamento das 
eleições para os mencionados conselhos. Estes atos foram justificados pelos riscos apresentados pelo 
avanço da pandemia COVID-19 e das medidas adotadas pelo Sindicato dos Urbanitários do Maranhão – 
STIU-MA, quanto às recomendações da Organização Mundial de Saúde – OMS, do isolamento social e 
das determinações das autoridades públicas para proteger seus associados, diretores, empregados e 
sociedade em geral. Informou ainda, que as solicitações foram formalizadas mediante dois Ofícios 
(Ofício nº 076/2020 STIU/MA e Ofício nº 104/2020) que foram submetidos a manifestação da 
Procuradoria Jurídica da CAEMA, emitindo Pareceres favoráveis a matéria.  Ademais, a indicação 
foi fundamentada com base na Medida Provisória nº 931, de 30/03/2020 em que no seu Artigo 1º, 
Parágrafo 3º, menciona a possibilidade de prorrogação dos mandatos até o momento da realização da 
Assembleia, que poderá ser estendida em três meses e que em caráter excepcional, e que o Conselho 
de Administração poderia tomar decisão ad referendum da Assembleia. Tal medida foi deliberada na 425ª 
e 427ª Reuniões do Conselho de Administração, realizadas, respectivamente, nas datas de 23/04/2020 e 
30/06/2020. Diante do exposto, e considerando ainda, a disposição do Art. 21, inciso III do Estatuto Social 
da CAEMA, em que compete a Assembleia Geral Ordinária, eleger ou destituir, a qualquer tempo, os 
membros do Conselho de Administração e os do Conselho Fiscal, a matéria foi colocada em votação, 
sendo convalidado os atos praticados, com a eleição e aprovação da  prorrogação do mandato, para o 
período de 05/04/2020 a 02/10/2020, no Conselho de Administração do Sr. JOSÉ DO CARMO 
VIEIRA DE CASTRO, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, portador da Carteira 
de Identidade nº 0542683822014-4, expedida em 09/10/2014,  do CPF nº 176.422.053-68, residente e 
domiciliado na cidade de Paço Lumiar, à Rua 01, Casa 06, Quadra 02, Residencial Santo Antônio, CEP: 
65.130-000; e aprovada a prorrogação do mandato, para o período de 30/04/2020 a 26/10/2020, no 
Conselho Fiscal do Sr. NIVALDO ARAÚJO SILVA, brasileiro, casado em regime de separação de bens, 
Bacharel em Direito, portador da Carteira de Identidade nº 055618742015-3 SSP/MA, expedida em 
19/03/2015,  do CPF nº 237.258.933-49, residente e domiciliado na cidade de São Luís, à Avenida Neiva 
Moreira, 1000, s/n, Condomínio Grand Park Águas, Bloco Arquipélago, Apartamento 702, Calhau, CEP: 
65.071-383; e como suplente ITACI SILVA MELO. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente da 
Assembleia Geral Ordinária franqueou a palavra aos presentes e não havendo manifestação, 
agradeceu a presença de todos, dando por encerrado os trabalhos, pelo que eu, Marcia Regina 
Carvalho Sousa, Assistente de Governança Corporativa, fiz lavrar a presente Ata, em livro próprio, 
que depois de lida e achada conforme, vai assinada por todos, dela devendo ser tiradas cópias autênticas 
para os fins legais. Rodrigo Maia Rocha .Roberto Santos Matos. André dos Santos Paula. Antonio de 
Jesus Leitão Nunes. Marcos Antonio da Silva Grande. José do Carmo Vieira de Castro. Maria Edna 
Portela do Carmo Velez. Carlos Rogério Santos Araújo.José Oliveira Ataídes. Anderson Augusto Santana 
Everton. Herlon Jackson Coelho Serejo. Flávio Ricardo Seixas Abreu Matos. Carlos Brissac Neto. Está 
conforme a original, transcritas no livro próprio nº 003, folhas 157v, 158, 158v, 159, 159v, 160, 160v, 161, 
161v, 162 e 162v. Esta ATA foi registrada na JUCEMA sob o nº 20200791311 em 29/09/2020 Protocolo 
200791311, Empresa 21 3 0000371 1. Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão – 
CAEMA.

GOVERNO DO MARANHÃO
COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA COMPANHIA DE
SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO – CAEMA

Objeto: “Aquisição de medicamentos para atender demanda da POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO 

INTEGRAL À SAÚDE DAS PESSOAS PROVADAS DE LIBERDADE NO SISTEMA PRISIONAL 

(PNAISP), conforme Portaria GM/MS 3.528/2018 e de acordo com as quantidades e especificações 

constantes no Termo de Referência.”; Abertura: 16/10/2020 às 09h (horário de Brasília); Local: Site 

www.comprasgovernamentais.gov.br. Informações: Comissão Setorial Permanente de Licitação – CSL, 

localizado na Av. Professor Carlos Cunha, s/n, Jaracaty, CEP: 65.076-820. São Luís/MA. E-mail: 

csl@saude.ma.gov.br; Fones: (98) 31985558 e 31985559.

São Luís - MA, 29 de setembro de 2020.

CHRISANE OLIVEIRA BARROS

Pregoeira da CSL/SES.

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2020
PROCESSO Nº 108434/2020/SES

Objeto: “Registro de Preços para eventual e futura aquisição de equipamentos médico hospitalar, para 

suprir as necessidades das Unidades de Saúde da Secretaria de Estado da Saúde do Maranhão”; 

Abertura: 20/10/2020 às 09h (horário de Brasília); Local: Site do Portal de Compras do Governo Federal 

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

localizada na Av. Professor Carlos Cunha, s/n, Jaracaty, São Luís/MA. CEP: 65.076-820; E-mail:

csl@saude.ma.gov.br; Fones: (98) 3198-5558 e 3198-5559.

São Luís - MA, 29 de setembro de 2020.

MARCEL SALIB SOARES SANTOS

Pregoeiro da CSL/SES.

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2020
PROCESSO Nº 120319/2020/SES

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE REGISTRO DE PREÇOS torna público que a licitação em epígrafe, 
Pregão eletrônico, do tipo Menor Preço por Lote, objetivando o Registro de Preços para Aquisição 
de Kits de Laboratórios Móveis de Informática, anteriormente marcada para o dia 13 de outubro de 
2020, fica REMARCADA para o dia 15 de outubro de 2020 às 14h, por meio do site comprasnet.gov.br. 
O Secretário Adjunto informa ainda que, o edital encontra-se disponível na página web 
www.comprasnet.gov.br e www.segep.ma.gov.br.

São Luís, 30 de setembro de 2020.
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 REMARCAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2020 – SARP/MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 064624/2020– SARP/SEGEP

O Presidente da Comissão designada no Processo Administrativo Disciplinar n.º 98047/2018, por meio da 
Portaria nº 510, de 01 de setembro de 2020, do Chefe da Assessoria Jurídica da Secretaria de Estado da 
Educação, publicada no Diário Oficial nº. 164 de 02 de setembro de 2020, faz saber a DORALICE 
RODRIGUES, Professora, matrícula nº 00260901-00, que estão correndo em seus termos legais, os 
autos do Processo Administrativo em que a mesma figura como Arguida, incurso no art. 228, inciso II, da 
Lei nº. 6107/94, por possível cometimento de infração administrativa de Abandono de Cargo. E, 
constando dos Autos que a servidora se encontra em lugar incerto e não sabido, fica, pelo presente Edital, 
citado a comparecer, sob pena de revelia, perante esta Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, 
sediada na Rua das Figueiras, s/nº, Bairro São Francisco, nesta Capital, a fim de apresentar em banca 
suas testemunhas e, posteriormente, ser interrogada sobre o fato que lhe é imputado no prazo de 15 
(quinze) dias, a contar da data de publicação desta. Para ciência do Arguido, conforme preceitua o artigo 
246, inciso IV e 256, inciso II, do Código de Processo Civil, é expedido o presente Edital, a ser publicado 
em jornal de grande circulação.

São Luís, 29 de setembro de 2020.
Humberto Mendes Nascimento

Presidente

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR Nº 98047/2018

CITAÇÃO DE ACUSADO POR EDITAL
CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS

O PREGOEIRO DA SEGOV/MA torna público que será realizada às 10h do dia 03 de novembro do 
corrente ano, no auditório do Edifício João Goulart, Centro, São Luís – MA, CEP: 65065-545, licitação na 
modalidade CONCORRÊNCIA, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, no regime de EMPREITADA POR 
PREÇO GLOBAL, para o registro de preços para a contratação de empresa especializada na 
restauração, fornecimento, montagem, instalação, operação e comissionamento de sistemas 
simplificados de abastecimento de água – SSA nos municípios de São Roberto, São Raimundo do 
Doca Bezerra, Marajá do Sena, Brejo de Areia, Belágua, Cajari, Milagres, Santana do Maranhão, 
Pedro do Rosário, São João do Caru, Governador Newton Bello, Aldeias Altas e São João do Soter 
no Estado do Maranhão, visando atender as demandas deste Estado, na forma da Lei Federal nº 
8.666/1993, Decreto Estadual 36.184 de 22 de setembro de 2020, Lei Complementar nº 123/2006, 
alterada pela Lei Complementar nº 147/2014 e demais normas pertinentes à espécie. O Edital e seus 
Anexos estão à disposição para consulta nos dias de expediente das 09h às 18h, de segunda a 
sexta-feira, na Comissão Setorial de Licitação da Secretaria de Estado de Governo, estabelecida no 
Edifício João Goulart, 9º andar, Centro, São Luís – MA, CEP: 65065-545, onde poderá ser retirado 
gratuitamente através da apresentação de um pen drive ou através do site: http:// www.segov.ma.gov.br.

São Luís/MA, 30 de setembro de 2020.
Anderson Araujo Perdigão

Pregoeiro da SEGOV/MA

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA N° 02/2020-CSL/SEGOV/MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0100723/2020

A Secretaria de Estado da Segurança Pública – SSP/MA, através de seu (sua) Pregoeiro (a) e Equipe 
de Apoio, torna público para conhecimento dos interessados que às 09h do dia 16 de outubro de 2020, 
no Auditório Central da SSP, Delegado Leofredo Ramos, situada à Avenida dos Franceses, S/N, Vila 
Palmeira, CEP: 65.036-283, São Luís – Maranhão, realizará licitação na modalidade Pregão Presencial 
nº 10/2020-SSP/MA, do tipo Menor Preço Global, cujo objeto é contratação de empresa especializada 
na prestação de serviços de preparo, transporte e fornecimento de alimentação (desjejum, almoço e 
jantar), com disponibilização de todos os insumos, acompanhamento técnico, sendo os alimentos 
providos em “quentinhas” para atender os servidores que trabalham nas Unidades Policiais em regime de 
plantão, na capital, de interesse da Secretaria de Estado da Segurança Pública-SSP/MA . A licitação 
reger-se-á pelas disposições contidas na Lei nº 10.520/2002, Decreto Federal n° 3.555/2000, Decreto 
Estadual n° 24.629/2008, Lei Estadual nº 10.403/2015, aplicando-se os procedimentos determinados pela 
Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, e, subsidiariamente, no que 
couber, a Lei Federal nº 8.666/1993. O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no site
da Secretaria de Estado da Segurança Pública- SSP, disponível em www.ssp.ma.gov.br, Portal de 
Compras Governamentais do Governo do Estado do Maranhão www.compras.ma.gov.br (SIGA) e 
Sistema de Acompanhamento Eletrônico de Contratação Pública (SACOP) www.tce.ma.gov.br, onde 
poderão ser consultados e obtidos gratuitamente. Esclarecimento adicional, preferencialmente, via e-mail 
(gejuspcsl@bol.com.br) ou diretamente na Comissão Setorial de Licitação, na Avenida dos Franceses, 
S/N, Vila Palmeira, nesta Capital. Telefones para contato (98) 3214-3745 e 3214-3746.

São Luís, 29 de setembro de 2020.
Rosirene Travassos Pinto

Presidente da CSL
Pregoeira Oficial - SSP/MA

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020-SSP/MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0109008/2020-SSP/MA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Senhor João Januário Moreira Lima, presidente da AMDA - Associação Maranhen-
se de Distribuidores e Atacadistas. No uso de atribuições legais convoca todos os 
sócios da referida entidade, pelo presente Edital de Convocação, para participar da 
Assembleia Geral Extraordinária, que acontecerá no dia no dia 10/11/2020 
(Terça-feira), em primeira chamada às 18h00min, e em segunda chamada as 
19h00min com qualquer número de associados, na sua sede na Av. Dos Holandeses – 
Quadra 38, lotes 13 a 18,  -Edifício - Centro Comercial  Fecomércio - Sala 01 -  Piso 
Sobre Lojas   - Bairro  Quintas do Calhau -  São Luís – Ma, com objetivo de deliberamos 
a seguinte pauta:
                       a) – Eleição da Diretoria e Conselho Fiscal da AMDA.

DÊ CIÊNCIAS E CUMPRA-SE.
      

São Luís – Maranhão, 02 de Outubro de 2020.

ESTADO DO MARANHAO
MUNICIPIO DE BERNARDO DO MEARIM
PODER EXECUTIVO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2020

O MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM, Estado do Maranhão, através do Fundo Municipal de Saúde, 
torna público que fará licitação na modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços. BASE LEGAL: 
Lei nº 10.520/2002 e pela Lei nº 8.666/93 e alterações. OBJETO: seleção de proposta mais vantajosa para 
registro de preços objetivando eventual e futura aquisição de medicamentos (soro fisiológico/soro 
glicosado) para atender às necessidades do Hospital Municipal de Bernardo do Mearim (MA). 
ABERTURA: 22 de outubro de 2020 às 8:20 horas. INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos encontra-se à 
disposição dos interessados, na sala da Comissão Central de Licitação, no endereço Av. Manuel Matias, 
s/n – Centro – Bernardo do Mearim (MA), de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00 às 12:00 horas, www.por-
taldecompraspublicas.com.br Informações complementares, no endereço acima ou por e-mail: 
cclpmbm@hotmail.com. Bernardo do Mearim (MA), 28 de setembro de 2020. José Pereira Barbosa. 
Secretário.

 

ESTADO DO MARANHAO
MUNICIPIO DE BERNARDO DO MEARIM
PODER EXECUTIVO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2020

O MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM, Estado do Maranhão, através do Fundo Municipal de 
Saúde, torna público que fará licitação na modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços. 
BASE LEGAL: Lei nº 10.520/2002 e pela Lei nº 8.666/93 e alterações. OBJETO: seleção de proposta 
mais vantajosa para registro de preços objetivando eventual e futura aquisição de medicamentos(in-
jetáveis)  para atender às necessidades do Hospital Municipal de Bernardo do Mearim (MA). 
ABERTURA: 23 de outubro de 2020 às 8:20 horas. INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos encontra-se 
à disposição dos interessados, na sala da Comissão Central de Licitação, no endereço Av. Manuel 
Matias, s/n – Centro – Bernardo do Mearim (MA), de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00 às 12:00 horas, 
www.portaldecompraspublicas.com.br  Informações complementares, no endereço acima ou por 
e-mail: cclpmbm@hotmail.com. Bernardo do Mearim (MA), 28 de setembro de 2020. José Pereira 
Barbosa. Secretário.

 

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS,
HABITAÇÃO E TRANSPORTE
CNPJ: 06.376.669/0001-69

EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO
EXTRATO DE 7° TERMO ADITIVO. Nº DO CONTRATO: 01.0509.0013/2018. TOMADA DE PREÇOS N° 
013/2018. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS ATRAVÉS DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS, HABITAÇÃO E TRANSPORTE. CONTRATADA: CLASSE CONSTRUÇÕES E 
LOCAÇÕES LTDA –ME (CLASSE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES). CLÁSULA OBJETO: prorrogação por mais 90 
(noventa), dias a contar do término do 6º aditivo. Celebrado entre as partes em 19 de Fevereiro de 2020, que 
tem como objeto a prestação de serviços de construção de pontes mista no município de Esperantinópolis/-
MA. CLÁUSULA SEGUNDA: Permanecem inalteradas as demais condições e clásulas do contrato original n° 
01.0509.0013/2018, celebrado em 05 de Setembro de 2018, não modificadas por este instrumento, 
declarando-se nesta oportunidade a ratificação das mesmas. FUNDAMENTO LEGAL: incisos I a VI, do artigo 
57 da Lei 8666/93. DATA DA ASSINATURA: 18/05/2020. SIGNATÁRIOS: Sueldo Sankly de Freitas Formiga - 
Secretária Municipal de Obras Públicas, Habitação e Transporte e pela CONTRATANTE.e Sergilene Glaucia 
Lobo Seabra pela CONTRATADA. Esperantinópolis-MA, 18 de Maio de 2020. Secretário Municipal de Obras 
Públicas, Habitação e Transporte. Sueldo Sankly de Freitas Formiga, Portaria: 442/2017, CPF: 789.944.974-04.

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS,
HABITAÇÃO E TRANSPORTE
CNPJ: 06.376.669/0001-69

EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO
EXTRATO DE 8° TERMO ADITIVO. Nº DO CONTRATO: 02.0509.0013/2018. TOMADA DE PREÇOS N° 
013/2018. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS ATRAVÉS DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS, HABITAÇÃO E TRANSPORTE. CONTRATADA: MEARIM CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS EIRELI-ME (MEARIM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS). CLÁSULA PRIMEIRA, OBJETO: prorrogação por 
mais 90 (noventa), dias a contar do término do 7º aditivo. Celebrado entre as partes em 18 de Maio de 2020, 
que tem como objeto a prestação de serviços de construção de pontes mista no município de Esperantinópo-
lis/MA. CLÁUSULA SEGUNDA: Permanecem inalteradas as demais condições e clásulas do contrato original 
n° 02.0509.0013/2018, celebrado em 05 de Setembro de 2018, não modificadas por este instrumento, 
declarando-se nesta oportunidade a ratificação das mesmas. FUNDAMENTO LEGAL: incisos I a VI, do artigo 
57 da Lei 8666/93. DATA DA ASSINATURA: 18/05/2020. SIGNATÁRIOS: Sueldo Sankly de Freitas Formiga - 
Secretário Municipal de Obras Públicas, Habitação e Transporte e pela CONTRATANTE: e Maria Vandeilde Silva 
Lima pela CONTRATADA. Esperantinópolis-MA, 14 de Agosto de 2020. Secretário Municipal de Obras 
Públicas, Habitação e Transporte, Sueldo Sankly de Freitas Formiga, Portaria: 442/2017, CPF: 789.944.974-04.

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS,
HABITAÇÃO E TRANSPORTE
CNPJ: 06.376.669/0001-69

EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO
EXTRATO DE 8° TERMO ADITIVO. Nº DO CONTRATO: 01.0509.0013/2018. TOMADA DE PREÇOS N° 
013/2018. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS ATRAVÉS DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS, HABITAÇÃO E TRANSPORTE. CONTRATADA: CLASSE CONSTRUÇÕES E 
LOCAÇÕES LTDA –ME (CLASSE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES). CLÁSULA OBJETO: prorrogação por mais 90 
(noventa), dias a contar do término do 7º aditivo. Celebrado entre as partes em 18 de Maio de 2020, que tem 
como objeto a prestação de serviços de construção de pontes mista no município de Esperantinópolis/MA. 
CLÁUSULA SEGUNDA: Permanecem inalteradas as demais condições e clásulas do contrato original n° 
01.0509.0013/2018, celebrado em 05 de Setembro de 2018, não modificadas por este instrumento, 
declarando-se nesta oportunidade a ratificação das mesmas. FUNDAMENTO LEGAL: incisos I a VI, do artigo 
57 da Lei 8666/93. DATA DA ASSINATURA: 18/05/2020. SIGNATÁRIOS: Sueldo Sankly de Freitas Formiga - 
Secretária Municipal de Obras Públicas, Habitação e Transporte e pela CONTRATANTE: Sergilene Glaucia 
Lobo Seabra pela CONTRATADA. Esperantinópolis-MA, 14 de Agosto de 2020. Secretário Municipal de Obras 
Públicas, Habitação e Transporte. Sueldo Sankly de Freitas Formiga, Portaria: 442/2017, CPF: 789.944.974-04.

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS,
HABITAÇÃO E TRANSPORTE
CNPJ: 06.376.669/0001-69

EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO
EXTRATO DE 4° TERMO ADITIVO. Nº DO CONTRATO: 01.1505.0005/2018. TOMADA DE PREÇOS N° 
005/2018. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS ATRAVÉS DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS, HABITAÇÃO E TRANSPORTE. CONTRATADA: MEARIM CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS EIRELI-ME (MEARIM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS). CLÁSULA OBJETO: prorrogação por mais 180 
(cento e oitenta), dias a contar do término do 3º aditivo, celebrado entre as partes em 01 de Novembro de 
2019, que tem como objeto a Contratação de empresa especializada em construção civil para a prestação de 
serviços urbanização do balneário do Povoado Palmeiral no município de Esperantinópolis/MA. CLÁUSULA 
SEGUNDA: Permanecem inalteradas as demais condições e clásulas do contrato original n° 
01.1505.0005/2018, celebrado em 15 de Maio de 2018, não modificadas por este instrumento, declarando-se 
nesta oportunidade a ratificação das mesmas. FUNDAMENTO LEGAL: incisos I a VI, do artigo 57 da Lei 
8666/93. DATA DA ASSINATURA: 29/04/2020. SIGNATÁRIOS: Sueldo Sankly de Freitas Formiga - Secretária 
Municipal de Obras Públicas, Habitação e Transporte e pela CONTRATANTE e Sr. JOCÉLIO MARQUES 
RODRIGUES, pela CONTRATADA. Esperantinopolis-MA em 29 de Abril de 2020. Secretário Municipal de Obras 
Públicas, Habitação e Transporte, Sueldo Sankly de Freitas Formiga, Secretário, Portaria: 442/2017.

INFORME À COMUNIDADE ACADÊMICA
Conforme a Nota Técnica Nº 43/2020/CGSO-TÉCNI-
COS/DISUP/SERES e Medida Cautelar: Portaria N. 
253/2020, publicada no Diário Oficial da União - 
DOU em 19/08/2020, a faculdade Faeme FAEME 
não oferta cursos superiores de graduação fora de 
sua sede, que está localizada no município de 
Coroatá/MA.

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICIPIO DE POÇÃO DE PEDRAS
PODER EXECUTIVO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2020

O Município de Poção de Pedras através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, torna público que, 
realizará licitação na modalidade Tomada de Preços. OBJETO: contratação de empresa de engenha-
ria especializada na execução de obras de pavimentação asfáltica em localidades da zona rural, no 
município de Poção de Pedras. DATA: 26 de outubro de 2020 – HORA: 14:20h. TIPO DE LICITAÇÃO: 
Menor Preço. REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por preço unitário. REGÊNCIA LEGAL: Lei nº 
8.666/93 e suas alterações. INFORMAÇÕES: Este Edital e seus anexos estão à disposição dos 
interessados no endereço Rua Manoel Máximo, 49- Centro – Poção de Pedras/MA, de 2ª a 6ª feira, no 
horário das 08:00 às 12:00 horas, onde poderá ser obtido gratuitamente, em mídia. Informações 
complementares no endereço acima ou por Email: pmppmacpl@outlook.com. Poção de Pedras 
(MA), 30 de setembro de 2020. Cícero Rodrigues Monteiro. Secretário Municipal de Infraestrutura. 
Portaria nº: 004/2017

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2020 - SRP A Prefeitura Municipal 
de Presidente Médici/MA torna público que no dia 19 de outubro de 2020, às 08h00min, 
realizará Licitação na Modalidade Pregão Presencial, tipo menor preço por item, tendo 
por objeto o Registro de Preços, para eventual contratação de pessoa (s) jurídica (s) para 
o fornecimento de medicamentos para atender as necessidades da Rede Municipal de 
Saúde de Presidente Médici/MA, na forma da Lei Federal nº 10.520/2002, Decretos 
Municipais n° 005/2019 e nº 012/2019, Decreto Federal nº 7.892/2013, Lei Complementar 
n° 123/2006 e suas alterações dadas pela Lei Complementar n° 147/2014, Lei Comple-
mentar nº 155/2016 e o que couber a Lei Federal n 8.666/93 e demais normas pertinentes 
à espécie.  O Edital e seus Anexos encontram-se a disposição dos interessados na 
Comissão Permanente de Licitação – CPL, localizada na Avenida Santa Teresa, s/n, Centro, 
CEP: 65.279-000, Presidente Médici/MA, no horário das 08h00min às 12h00min, onde 
poderá ser consultado e retirado gratuitamente ou pelo sitio oficial www.presidenteme-
dici.ma.gov.br, maiores informações pelo telefone (098) 3326-1116 ou pelo e-mail 
cpl2017presidentemedici@hotmail.com. Presidente Médici - MA, em 01 de outubro de 
2020. João Paulo Mouzinho do Lago - Pregoeiro Municipal - Portaria nº 006/2020.

Prefeitura Municipal de Buriticupu
CNPJ: 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, 01 – Centro.
CEP: 65.393-000

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 020/2020. A Secretaria Municipal de 
Administração e Planejamento DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU, ESTADO DO MARANHÃO, 
NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, e, Considerando o Disposto no art. 43, VI, da Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores, RESOLVE: Art. 1º - Homologar a licitação na modalidade Tomada 
de Preços nº 020/2020, com sessão iniciada no dia 27 de agosto de 2020, por estar de acordo com a 
legislação em vigor. Art. 2º - Homologar ao seguinte proponente: MOSAICO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
EIRELI, com o valor de R$ 273.609,31 (Duzentos e setenta e três mil, seiscentos e nove reais e trinta e um 
centavos) no lote 1 e R$ 115.231,24 (Cento e quinze mil, duzentos e trinta e um reais e vinte e quatro 
centavos) no lote 2, perfazendo assim o valor global de R$ 388.840,55 (Trezentos e oitenta e oito mil, 
oitocentos e quarenta reais e cinquenta e cinco centavos). Art. 3º - Determinar as providências cabíveis 
para o cumprimento do presente termo. Art. 4º - Determinar ao Setor Contábil, a emissão do respectivo 
Empenho e Ordem de Pagamento. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, E, CUMPRA-SE. Buriticupu/MA, 08 de 
setembro de 2020. Lucimar da Silva Sousa - Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.

 

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS,
HABITAÇÃO E TRANSPORTE
CNPJ: 06.376.669/0001-69

EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO
EXTRATO DE 7° TERMO ADITIVO. Nº DO CONTRATO: 02.0509.0013/2018. TOMADA DE PREÇOS N° 
013/2018. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS ATRAVÉS DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS, HABITAÇÃO E TRANSPORTE. CONTRATADA: MEARIM CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS EIRELI-ME (MEARIM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS). CLÁSULA PRIMEIRA, DO OBJETO: prorrogação 
por mais 90 (noventa), dias a contar do término do 6º aditivo. Celebrado entre as partes em 19 de Fevereiro de 
2020, que tem como objeto a prestação de serviços de construção de pontes mista no município de Esperanti-
nópolis/MA. CLÁUSULA SEGUNDA: Permanecem inalteradas as demais condições e clásulas do contrato 
original n° 02.0509.0013/2018, celebrado em 05 de Setembro de 2018, não modificadas por este instrumento, 
declarando-se nesta oportunidade a ratificação das mesmas. FUNDAMENTO LEGAL: incisos I a VI, do artigo 
57 da Lei 8666/93. DATA DA ASSINATURA: 18/05/2020. SIGNATÁRIOS: Sueldo Sankly de Freitas Formiga - 
Secretária Municipal de Obras Públicas, Habitação e Transporte e pela CONTRATANTE e Maria Vandeilde Silva 
Lima pela CONTRATADA. Esperantinópolis-MA, 18 de Maio de 2020. Secretário Municipal de Obras Públicas, 
Habitação e Transporte, Sueldo Sankly de Freitas Formiga, Portaria: 442/2017, CPF: 789.944.974-04.
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 São Luís, sexta-feira, 2 de outubro de 2020

Responsável George Raposo
E-mail: gdinamite@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS
GABINETE DA PREFEITA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA SOLENIDADE DE POSSE Nº 001, DE 29 DE SETEMBRO DE 2020 - EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2019
Convoca candidatos que atenderam as disposições contidas no Edital de Convocação nº 001/2020 e que estão aptos 
para posse, bem como divulga a relação de inaptos. A PREFEITA DE SANTA INÊS, ESTADO DO MARANHÃO, no uso 
de suas atribuições legais, e CONSIDERANDO a homologação do Concurso Público objeto do Edital nº 001/2019, realizada 
através do Decreto nº 40/2020, de 28 de julho de 2020. CONSIDERANDO a análise da documentação apresentada pelos 
candidatos convocados no prazo previsto no Edital de Convocação nº 001/2020. RESOLVE: Art. 1º - Ficam convocados os 
candidatos classificados no concurso público e que atenderam ao chamado e disposições contidas no Edital de Convocação nº 
001/2020, relacionados no Anexo I deste Edital, para comparecerem, pessoalmente ou por procurador munido de instrumento 
de procuração, na Solenidade de Posse a ser realizada no dia 05 de outubro de 2020, as 09:00h na sede Prefeitura Municipal 
de Santa Inês - auditório, na Avenida Luiz Muniz, Centro, Santa Inês - MA, para proceder à aceitação expressa das atribuições, 
encontra-se discriminada no Anexo Único deste Edital, por Nome e Cargo objeto deveres e responsabilidades inerentes ao 
cargo, no qual assume, também, o compromisso de bem servir. Parágrafo único - A relação de candidatos convocados para 
solenidade de posse encontra-se discriminada no Anexo I deste Edital, por Nome e Cargo objeto do concurso público. Art. 
2º - Quando do comparecimento, os candidatos deverão apresentar-se para assinar o competente Termo de Posse, contendo 
atribuições, deveres e responsabilidades inerentes ao cargo, no qual assume, bem como prestar compromisso de bem servir. Art. 
3º. Fica divulgada a relação dos candidatos inaptos para a posse, conforme constante no anexo II do presente edital, bem como 
a motivação. Art. 4º - Conforme previsto no Edital 001/2019, a qualquer tempo, poder-se-á anular nomeação do candidato, desde 
que constatada falsidade de declaração ou nos documentos apresentados.

Santa Inês, 29 de setembro de 2020.

MARIA VIANEY PINHEIRO BRINGEL
Prefeita Municipal

ANEXO I- Relação dos aptos por ordem de classificação
A) Pessoas com deficiência
CARGO 105 - VIGIA / SAÚDE

Ord. Classificação Nome Documento Total de Pontos
1 1º ELIZIAN BARROS DO NASCIMENTO 0134405619996 SSP MA 47,5
2 2º ELIEONAY MONTEIRO DOS SANTOS 443118 POLITEC AP 45,0
CARGO 201 - AGENTE ADMINISTRATIVO / SAÚDE

Ord. Classificação Nome Documento Total de Pontos
1 1º WILLAMS SILVEIRA LIMA JUNIOR 0440421620121 ssp MA 52,5
CARGO 205 - TÉCNICO DE ENFERMAGEM - PLANTONISTA / SAÚDE

Ord. Classificação Nome Documento Total de Pontos
1 1º ROSELMA FERREIRA DE SOUSA 1969291 SSP PI 47,5
CARGO 304 - ENFERMEIRO PLANTONISTA - HOSPITAL / SAÚDE

Ord. Classificação Nome Documento Total de Pontos
1 1º ALYSLANNE PINHEIRO ROCHA NESPOLO 0001014064985 SSP MA 75,0
CARGO 306 - ENFERMEIRO - ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA / SAÚDE

Ord. Classificação Nome Documento Total de Pontos
1 1º FRANCISCA VIVIANE MARTINS DO NASCIMENTO 136574620005 SSP MA 62,5
B) AMPLA CONCORRÊNCIA
CARGO: 101 - AOSG / SAÚDE - AMPLA CONCORRÊNCIA

Ord. Classificação Nome Documento Total de Pontos
1 1º JAQUELINE DE SOUSA DOS SANTOS 8356156 SSP PA PA 60,0
2 2º RAIMUNDO NONATO PENHA BATA 0424301920113 SSP MA 55,0
3 3º TATIANA SOUSA ABREU 0349696620084 SSPMA MA 52,5
4 4º DORIS MARIA CORTEZ MACIEL 169768937 SSP MA 52,5
5 5º SAVIO ROCHA SOARES 0525879120148 SSP MA 52,5
6 6º MILITANA CAMILA SANTOS AS 0509599620136 SSP-MA MA 52,5
7 8º LAIANE DE MELO ALVIM 0471264220130 República Feder 50,0
8 12º RUBEM DUTRA CRUZ 0411101920109 ssp MA 50,0
9 13º FRANCISCA ONDEYSSA BRITO LINDOSO 0477305220135 SSPMA MA 47,5
10 14º RAYLANE CONCEIÇÃO RODRIGUES 0517785620149 SSP MA 47,5
11 15º SIMONE KÉSSIA CARNEIRO VIEIRA 0240452520033 SJTP MA 47,5
12 16º MAISE GOMES ALVES 0609930220177 Sspma MA 47,5
13 17º DEUSLY SUELEN DA SILVA 2.720.261 SSP PI 45,0
14 18º FABIANA CORREA DA CONCEICAO 0482486920130 SSP MA 45,0
15 19º ANA KAROLINE DA CRUZ ALVES 0451968820127 SSP MA 45,0
16 20º FELIPE ALVES PESSOA NETO 0518677320149 SSP MA 45,0
17 22º MICAELE SILVA DOS SANTOS 0147852020002 SSP MA 45,0
18 24º THAIS DA SILVA MOREIRA CANTANHEDE SANTOS 0500608120139 SSPMA MA 45,0
19 25º FRANCISCO NASCIMENTO PEREIRA 0339734020077 SSP MA 45,0
CARGO: 102 - MAQUEIRO / SAÚDE - AMPLA CONCORRÊNCIA

Ord. Classificação Nome Documento Total de Pontos
1 1º WEIDER THIAGO SOUSA PAES 226835220020 SSP MA 57,5
2 2º EVANDO PEREIRA DE OLIVEIRA 0402764620104 SSP-MA MA 57,5
3 3º LEANDRO PEREIRA BRITO 039190202010-8 SSP MA 52,5
4 4º MESSIAS PEREIRA CAMPOS 2685472 SECRETARIA DE S PI 50,0
5 5º FRANCIVALDO RODRIGUES PEREIRA 039582512010-0 Ssp MA 50,0
CARGO: 103 - MOTORISTA - AMBULÂNCIA / SAÚDE - AMPLA CONCORRÊNCIA

Ord. Classificação Nome Documento Total de Pontos
1 2º WILLIAMS FRAZÃO DA SILVA 26897369 Sesp MT 55,0
CARGO: 104 - MOTORISTA / SAÚDE - AMPLA CONCORRÊNCIA

Ord. Classificação Nome Documento Total de Pontos
1 2º JOÃO WYCLIFFE DA SILVA E SILVA 0423118420114 ssp MA 55,0
2 3º WILSON RIBEIRO ARAUJO 1150332 Secretaria de S PI 55,0
CARGO: 105 - VIGIA / SAÚDE - AMPLA CONCORRÊNCIA

Ord. Classificação Nome Documento Total de Pontos
1 1º AYRTON DA SILVA LIMA 1377127620096 ssp MA 62,5
2 2º ALESSANDRO DE CARVALHO SANTOS 0235376820021 SSP MA 60,0
3 3º ADRIANO DA CONCEICAO ARAUJO 0345096020074 SESP MA 60,0
4 4º VALDENIR LIMA MONTEIRO 0419374220116 ssp MA 60,0
5 5º FRANCISCO DE ARAUJO OLIVEIRA 351931920081 SESP MA 60,0
6 7º FRANKCIEL PINTO MESQUITA 0434495020113 SSP MA 57,5
7 8º ANTONIO EMERSON PINHEIRO VERAS 0415326720119

secretaria de s 
55,0

8 9º ISMAEL DE ASSUNÇÃO RODRIGUES 0539485220147 Ssp MA 55,0
9 10º ELIAS GOMES FERREIRA 3596415 SSP PI 55,0
10 11º ROBERTO PAULO DE LIMA CASTRO 0442170420129 ssp MA 55,0
11 12º KAROLINE DANIELLE GOMES DE SOUSA 039507502010-5 SSP/MA MA 55,0
12 13º DERICK WILLIAM OLIVEIRA PINHEIRO 0472846620132 ssp MA 55,0
13 14º ANTONIO FERNANDES CABRAL DO NASCIMENTO 206190020026 SSP MA 55,0
14 16º RAIMUNDO NONATO CLEMENTE DA SILVA 0332995020074 SSP MA 52,5
15 17º GRACIELMA ROZARIO FURTADO 0346780320085 SSP MA 52,5
16 18º JONAS FERREIRA DAMASO 0470663120139 SSP MA 52,5
17 21º SARA DA CONCEICAO SILVA 209270820021 SSP MA 52,5
18 22º MALAN SILVA QUEROIS 0426779620117 SSP-MA MA 52,5
19 23º NATHANAEL MOTA SANTOS 0480623920134 SSP MA 52,5
20 24º PAULO CESAR SOARES FILHO 6209548 Polícia civil PA 52,5
21 25º GEORGE MOURA BARROS 0253893320039 SSP MA 52,5
22 28º FERNANDO MAGALHÃES ALVES JÚNIOR 035309182008-9 SSP MA 52,5
23 29º ANTONIO WANDERSON SOUSA CORREIA 0401151820108 SSP MA 52,5
24 30º LUAN OLIVEIRA DO NASCIMENTO 0485635920139 SSP MA 52,5
25 31º ADRIANO AGUIAR PEREIRA 0459535620129 SSP MA 52,5
26 32º JOEL SILVA E SILVA 0430389920110

Secretaria de S 
52,5

27 33º IRAN DA SILVA ALMEIDA 197988720016 SSP MA 50,0
CARGO: 201 - AGENTE ADMINISTRATIVO / SAÚDE - AMPLA CONCORRÊNCIA

Ord. Classificação Nome Documento Total de Pontos
1 3º WELLINGTON MENDONÇA FERREIRA 0501290220132 SSP MA 72,5
2 4º VICENTE DE SOUSA DIAS NETO 026337532003-1 MA MA 72,5
3 10º MATEUS SILVA ANCHIETA 0247451720035 SSP MA MA 70,0
4 11º ÍTALO WÉCYLON PAIXÃO REIS 0434745920116 Secretaria de E 70,0
5 12º LUAN DE MORAIS LOPES 0553870420155 ssp MA 70,0
CARGO: 202 - ARTESÃO / SAÚDE - AMPLA CONCORRÊNCIA

Ord. Classificação Nome Documento Total de Pontos
1 1º MARIA JORDANEA SILVA 0321688220067 ssp MA 47,5
CARGO: 203 - AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO / SAÚDE - AMPLA CONCORRÊNCIA

Ord. Classificação Nome Documento Total de Pontos
1 1º LUCYCLEIDE AROUCHE RODRIGUES 0413651320114 SSP MA 65,0
2 2º NAIARA CRISTINA GONCALVES MORAIS 0414085120118 SSP MA 60,0
3 3º JOÃO PAULO AMORIM BRANDAO 3551830 SSP PI 55,0
CARGO 204 - TÉCNICO DE ENFERMAGEM - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA / SAÚDE

Ord. Classificação Nome Documento Total de Pontos
1 1º ADRIELE LOPES MEDEIROS 0502093120136 sao luis MA 55,0
2 2º ALICE ALMEIDA DA SILVA 0441859020120 SSP MA 55,0
3 4º NATHALIA ROCHA E SILVA 0435158720110 SSP MA 52,5
4 5º JARDIEL DE LIMA SILVA 0424488320115 SSP/MA MA 52,5
5 6º ANTONIA DAS SALETES PEREIRA LIMA 0000707708966 SSSP MA 50,0
6 8º LUCIANA MIRANDA DO AMARANTE 177967720018 SSP MA 50,0
7 9º ALAYSA OLIVEIRA ARAUJO 0374705520097 ssp MA 50,0
8 10º ARLEANDRA DOS SANTOS CARDOSO 260850020030 SSP MA 50,0
9 11º THALICE GONÇALVES DE SOUZA 0413877420110 SSP MA MA 50,0
10 12º GIOVANNA HENRIQUE DA SILVA 0553582320155 SSP MA 50,0
CARGO 205 - TÉCNICO DE ENFERMAGEM - PLANTONISTA / SAÚDE

Ord. Classificação Nome Documento Total de Pontos
1 2º AUGUSTO CESAR PASSOS FREITAS 0431204320112 SSP MA 65,0
2 3º MARIA JOSE FERREIRA BEZERRA 0001149407996 SSP MA 65,0
3 4º RAISSA MACHADO COSTA 049746992013-0 Estado do Maran 65,0
4 5º TASSIO PEREIRA CAMPOS 176393320010 SSP MA 65,0
5 6º MARCOS VINICIUS RODRIGUES SANTOS 0449949420124 ssp MA 65,0
6 7º LETICIA PEREIRA FERREIRA 0364742120080 SSP MA 62,5
7 8º LUZIA MONTEIRO DA CUNHA 730853977 SSP MA 62,5
8 10º LETICIA SAMARA PEREIRA SILVA 0535839320146 SSP MA 62,5
9 11º SIMONE SILVA DE AMORIM 0217704620025 SSP MA 62,5
10 12º FIAMA SUILA MATOSO AGUIAR 033104252007-5 Ssp MA 62,5
11 13º TATIANA DE OLIVEIRA ALEXANDRE 044946352012-3 SSP MA 62,5
12 14º FRANCISCA OLIMPIO DE OLIVEIRA 504890956 SSP MA 62,5
13 15º JUCILEIDE NABATE FERREIRA 0320308820066 SSP MA 62,5
14 16º SIMONE MORAIS REGO 0332477120071 SESP MA 62,5
15 17º NARIANE MENDES 0425043420114 Estado do Maran 62,5
16 18º NIRLENE DE SOUSA SILVA 0330033420070 SSP MA 62,5
17 19º ELISVANIA NASCIMENTO FRANCA 253991720031 SSP MA 60,0
18 20º ROSAMALIA DA SILVA BASTOS 0463418620127 Ssp MA 60,0
19 21º MIKAEL BARBOSA SILVA 0345105220077 SSP MA 60,0
20 23º SAMARA RIOS OLIVEIRA 0326168320070 SSP MA 60,0
21 24º THAIS STEFFANY DOS SANTOS NASCIMENTO 0522954020149 SSP MA 60,0
22 25º JOSE AUGUSTO LIMA SILVA 0329093720079 SSP MA 57,5
23 26º CAMILA JOANA DE SOUSA COSTA 2604598 SSP PI 57,5
24 27º THAYS DE JESUS ARAUJO DA SILVA 053140562014-6 SSP/MA MA 57,5
25 28º ITALO RODRIGO CAMELO FERREIRA 0427576420114 SESP MA 57,5
26 29º NAYARA COELHO DE SOUSA 0371877020090 SSP MA MA 57,5
27 30º DEURY LOURRANY VIEIRA CUNHA 0493047920136 SSP MA 57,5
CARGO 206 - TÉCNICO DE GESSO / SAÚDE

Ord. Classificação Nome Documento Total de Pontos
1 1º JANISVALDO MENDES CORREA 708296963 SSP MA 45,0
2 2º ELAINE RAYANNE SILVA DOS SANTOS 0278037120046 SSP MA 40,0
CARGO 207 - TÉCNICO DE LABORATÓRIO / SAÚDE

Ord. Classificação Nome Documento Total de Pontos
1 1º LEUDOMAR AMORIM SOARES 5251636 ssp GO 55,0
2 5º CARLOS HENRIQUE DA SILVA REIS 472246950 SSP MA 40,0
CARGO 208 - TÉCNICO DE RAIO X / SAÚDE

Ord. Classificação Nome Documento Total de Pontos
1 1º RÔNNIO MONTEIRO NAPOLEÃO IBIAPINA 2818978 ssp PI 75,0
2 2º DINAELSON ALENCAR BARROS LOPES 0206993120026 SSP MA 67,5
CARGO 209 - TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E HIDRÁULIDOS / SAÚDE

Ord. Classificação Nome Documento Total de Pontos
1 1º VALDENIR DE SOUSA LIMA 0417831120117 SSP MA 62,5
CARGO 301 - ASSISTENTE SOCIAL - NASF / SAÚDE

Ord. Classificação Nome Documento Total de Pontos
1 1º LAISY ARAGÃO CHAVES CAVALCANTE 0382973920099 SSP-MA MA 90,0
2 2º MICHELE DA SILVA NASCIMENTO 0315310020068 SSP MA 87,0
CARGO 303 - EDUCADOR FÍSICO - NASF / SAÚDE

Ord. Classificação Nome Documento Total de Pontos
1 1º THÂMARA FERNANDA SILVA RODRIGUES 039805452010-1 SSP MA 55,0

CARGO 304 - ENFERMEIRO PLANTONISTA - HOSPITAL / SAÚDE

Ord. Classificação Nome Documento Total de Pontos
1 1º FERNANDA PATRICIA DUARTE DE ANDRADE 176849220011 SSP MA 89,5
2 2º MAURO MACIEL PEREIRA OLIVEIRA 273730720046 SSP MA 87,5
3 3º ELIKA MARIA DANTAS CARLOS 526627964 SSP MA 87,0
4 4º ALEXSANDRO RODRIGUES VIEIRA 1034885984 SSP MA 87,0
5 5º JOMARIA SILVA BARBOSA SANTOS 2914647 SSP PI 87,0
6 6º ROBSON SOUSA PRASERES 350972320088 SSP MA 87,0
CARGO 305 - ENFERMEIRO - CENTRO CIRÚRGICO / SAÚDE

Ord. Classificação Nome Documento Total de Pontos
1 1º ALINNE SUELMA DOS SANTOS DINIZ 0265783720034 SSP MA 74,5
2 2º GABRIELA CAROLINA RIBEIRO PEREIRA FERREIRA 0309649020068 SSP MA 72,0
CARGO 306 - ENFERMEIRO - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA / SAÚDE

Ord. Classificação Nome Documento Total de Pontos
1 1º DANIELLE MILLENA FERREIRA CABRAL 1131501990 SSP MA 87,5
2 2º HORTENCIA NASCIMENTO DA SILVA 0268240120039 MARANHAO MA 82,0
3 3º FERNANDA LIMA DE ARAUJO 2005010131690 SSP CE 82,0
4 4º RAQUEL ALVES CARVALHO 032791332007-3 SSP MA 80,0
5 5º HERLANE FERREIRA DOS SANTOS 806923970 SSP MA 79,5
CARGO 307 - ENFERMEIRO - CAPS / SAÚDE

Ord. Classificação Nome Documento Total de Pontos
1 1º PAULA DANIELLY MACHADO SILVA 178397520010 SSP MA 72,0
CARGO 308 - ENFERMEIRO - SAE/CTA/SAÚDE

Ord. Classificação Nome Documento Total de Pontos
1 1º ANDERSON RYAN ALVES 0302976720058 SSP MA 87,0
CARGO 309 - FARMACÊUTICO - SAE/CTA/SAÚDE

Ord. Classificação Nome Documento Total de Pontos
1 1º LETICIA ALVES DA COSTA CRUZ 0372094120095 SSP MA 77,0
CARGO 310 - FARMACÊUTICO - NASF / SAÚDE

Ord. Classificação Nome Documento Total de Pontos
1 1º DAVID ERICEIRA DE LACERDA 142119120000 SSP MA 74,5
CARGO 311 - FISIOTERAPEUTA - NASF / SAÚDE

Ord. Classificação Nome Documento Total de Pontos
1 1º GERLANE TATYLA CRUZ RIBEIRO FRAZÃO 020292302002-5 SSP MA 74,5
2 2º VALERIA LIMA SILVA VERAS 2278125 SSP PI 73,0
3 3º RAPHAELLY COSTA 040588220100 SSP MA 72,0
CARGO 312 - FISIOTERAPEUTA / SAÚDE

Ord. Classificação Nome Documento Total de Pontos
1 1º MARIA JOAQUINA DO CARMO NETA 3018221 SSP PI 84,5
2 2º MARIA GABRIELLA NUNES LIMA 021645372002-3 SSP MA 70,0
CARGO 313 - FONOAUDIOLÓGO - NASF / SAÚDE

Ord. Classificação Nome Documento Total de Pontos
1 1º ENEDINA CLELIA MORAES DE LIMA SAMPAIO 2230859 SSP PI 72,5
CARGO 315 - MÉDICO - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA / SAÚDE

Ord. Classificação Nome Documento Total de Pontos
1 1º ROBSON VINICIUS ABREU VARAO 0249329020034 SSP MA 70,0
2 2º BRUNO MACHADO PEREIRA 2299533 Ssp PI 67,0
CARGO 316 - NUTRICIONISTA - NASF / SAÚDE

Ord. Classificação Nome Documento Total de Pontos
1 2º VANESSA FERREIRA SANTOS 0179601320017 SSP MA 69,5
CARGO 317 - NUTRICIONISTA - / SAÚDE

Ord. Classificação Nome Documento Total de Pontos
1 1º MARIA CLAUDIA BARBOSA OLIVEIRA 0398309720100 SSP MA 57,5
CARGO 318 - ODONTÓLOGO - ESTRATÉGIA SAÚDE BUCAL / SAÚDE

Ord. Classificação Nome Documento Total de Pontos
1 1º LAYNA CRISTINE DE BRITO ROCHA 0207580720023 SESP MA 77,0
2 2º CÁSSIO BERNARD ALVES CAMPOS 964930986 SSP-MA MA 67,0
3 3º SIDNEIA BRITO DE CASTRO GOMES 0185962020012 SSP MA 62,5
CARGO 319 - PSICÓLOGO - NASF - / SAÚDE

Ord. Classificação Nome Documento Total de Pontos
1 1º FILLIPE RODRIGUES SANTOS PEREIRA 038736032010-5 SSP MA 80,0
2 2º DAPHINE ROLIM VELOSO 162733520017 Secretaria de E M 79,5
3 3º MAYRA RAAB PEREIRA DA SILVA 0287578720054 SSP MA 70,0
CARGO 321 - TERAPEUTA OCUPACIONAL / SAÚDE

Ord. Classificação Nome Documento Total de Pontos
1 1º LUCYNAYRA NAZARÉ GALVÃO GONÇALVES 0287920520050 ssp MA 59,5
CARGO 322 - VETERINÁRIO / SAÚDE

Ord. Classificação Nome Documento Total de Pontos
1 1º EVANÁRIA CRUZ DE AGUIAR 029531742005-5 ssp MA 82,5
ANEXO II - RELAÇÃO DOS CANDIDATOS INAPTOS
CARGO: 101 - AOSG / SAÚDE - AMPLA CONCORRÊNCIA

Ord. Classificação Nome Documento Motivo da 
Inaptidão

1 7º SIMONE DE LIMA SILVA 2098665 SSP PI AUSÊNCIA 
2 9º ANTONIO FERNANDO PEREIRA MATOS 750564970 SEJUSP MA AUSÊNCIA
3 10º JESSICA DONNARA FERREIRA BATISTA 043458152011-0 SSP MA AUSÊNCIA 
4 11º DAVI MARINHO TORRES 052082572014-2 SSP MA AUSÊNCIA
5 21º INGRIA BATISTA DE SOUSA 0688633120193 SSP/MA MA AUSÊNCIA 
6 23º DIANA CANTANHEDE SERRA PINHEIRO 0314130220068 SSP MA AUSÊNCIA
CARGO: 103 - MOTORISTA - AMBULÂNCIA / SAÚDE - AMPLA CONCORRÊNCIA

Ord. Classificação Nome Documento Motivo da Inaptidão:

1 1º ALEXSANDRO VIEIRA DA CRUZ 0000650251962 SSP MA

Não possuir e/ou não ter apresentado 
no ato da convocação a comprovação 
de preencher os requisitos mínimos (não 
apresentação de Habilitação categoria D 
e curso )

2 3º JOSÉ MARIA FERREIRA FILHO 234640220029 SSP MA AUSÊNCIA
CARGO: 104 - MOTORISTA / SAÚDE - AMPLA CONCORRÊNCIA

Ord. Classificação Nome Documento Motivo da Inaptidão

1 3º THEOMAR DE JESUS
BEZERRA SOUZA 0322615620066 SSP MA

Não possuir e/ou não ter apresentado 
no ato da convocação a comprovação 
de preencher os requisitos mínimos (não 
apresentação de Habilitação categoria D 
e curso )

CARGO: 105 - VIGIA / SAÚDE - AMPLA CONCORRÊNCIA

Ord. Classificação Nome Documento Motivo da Inaptidão

1 6º RAIMUNDO NONATO DE MORAES 0619071520179 SSP MT Acúmulo Irregular de 
cargos públicos

2 15º ILDERLAN RODRIGUES SILVA 025710512003-3 PCMA MA AUSÊNCIA
3 19º MARCOS ALVES DA SILVA 0283198020049 SSP MA AUSÊNCIA
4 20º CHARLES ADRIANO DA CRUZ SILVA 0159275220006 SSP MA AUSÊNCIA
5 26º ABDENEGO DO NASCIMENTO 135169933 SSP MA AUSÊNCIA
6 27º JOSÉ SILVIO SOUSA SILVA 0362040920085 ssp MA AUSÊNCIA
CARGO: 201 - AGENTE ADMINISTRATIVO / SAÚDE - AMPLA CONCORRÊNCIA

Ord. Classificação Nome Documento Motivo da 
Inaptidão

1 1º KAIQUE SILVA CUTRIM 049241932013-4 SSPMA MA AUSÊNCIA
2 2º GUSTAVO RAMON SILVA DA CONCEIÇÃO 041785902011-7 SSP MA AUSÊNCIA
3 5º RENAN DE ANDRADE CORREA 0504352220133 SESP MA AUSÊNCIA
4 6º ZENILDE SALAZAR BRANDAO 273759320046 SSP MA AUSÊNCIA
5 7º FRANCISCO EDNEY DE CARVALHO SILVA 116535099-5 SSP MA AUSÊNCIA
6 8º DEMÉTRIOS CADETE DOS SANTOS NETO 820157970 SSP MA AUSÊNCIA
7 9º GUSTAVO PEREIRA DE SOUSA 0001224219993 ssp MA AUSÊNCIA
8 13º RAFAEL MAGALHAES DE SOUSA 0223455820022 SESC MA AUSÊNCIA
CARGO: 203 - AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO / SAÚDE - AMPLA CONCORRÊNCIA

Ord. Classificação Nome Documento Motivo da 
Inaptidão

1 4º ADRIANE DOS SANTOS BEZERRA 060582402013-3 Secretaria de E AUSÊNCIA
CARGO 204 - TÉCNICO DE ENFERMAGEM - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA / SAÚDE

Ord. Classificação Nome Documento Total de Pontos
1 3º MARIA CRISTINA SILVA SANTOS 0589597720168 SSP/MA MA AUSÊNCIA
2 7º FRANCISCA DAS CHAGAS FEITOSA NETA 051022462014-3 SSP MA AUSÊNCIA
CARGO 205 - TÉCNICO DE ENFERMAGEM - PLANTONISTA / SAÚDE

Ord. Classificação Nome Documento Motivo da 
Inaptidão

1 1º JOUDEN LIMA CONCEICAO 141460720000 SSP MA AUSÊNCIA
2 9º LEIDE SUANY GASPAR BASTOS 0253153520034 SSP MA AUSÊNCIA
3 22º KLEYTON DIEGO DA SILVA 0665169220188 SSP MA AUSÊNCIA
4 31º ANDREIA SOUSA SANTOS 0391673820101 ssp MA AUSÊNCIA
CARGO 207 - TÉCNICO DE LABORATÓRIO / SAÚDE

Ord. Classificação Nome Documento Motivo da Inaptidão

1 2º NOELYA MINEIRO REIS FERREIRA 0400260420100 ssp MA

Não possuir e/ou não ter apresentado 
no ato da convocação a comprovação 
de preencher os requisitos mínimos 
(não apresentação de Diploma de 
Técnico em laboratório)

2 3º ROSANA AGUIAR DA SILVA 175759020017 SSP/MA MA AUSÊNCIA
3 4º MARLON CAMELO FERREIRA 0464581820122 SSP MA AUSÊNCIA
CARGO 302 - ASSISTENTE SOCIAL - SAE/CTA / SAÚDE

Ord. Inscrição Nome Documento Motivo da 
Inaptidão

1 1º ANTONIO COSTA MORAES 1016165983 SSP MA AUSÊNCIA
CARGO 303 - EDUCADOR FÍSICO - NASF / SAÚDE

Ord. Inscrição Nome Documento MOTIVO DA INAPTIDÃO

1 2º ISAAC WELLINGTON
NERI DE CARVALHO 1157567 SSP PI

Não possuir e/ou não ter apresentado 
no ato da convocação a comprovação 
de preencher os requisitos mínimos 
(não apresentação de Diploma de 
Bacharel em Educação Física)

2 3º LUANDA KAROLINE SOARES 0189588420016 SSP MA

Não possuir e/ou não ter apresentado 
no ato da convocação a comprovação 
de preencher os requisitos mínimos 
(não apresentação de Diploma de 
Bacharel em Educação Física)

CARGO 313 - FONOAUDIOLÓGO - NASF / SAÚDE

Ord. Classificação Nome Documento Motivo da 
Inaptidão

1 2º THALIA RODRIGUES REIS 3657572 SSP/PI PI AUSÊNCIA
CARGO 314 - FONOAUDIOLÓGO - / SAÚDE

Ord. Classificação Nome Documento Motivo da 
Inaptidão

1 1º SARAH TEIXEIRA DE GALIZA 0198690520026 SSP MA AUSÊNCIA
CARGO 315 - MÉDICO - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA / SAÚDE

Ord. Classificação Nome Documento Motivo da 
Inaptidão

1 2º THAYNA CATARINO LEITE 0185293320015 Ssp MA AUSÊNCIA
2 4º TARCÍSIO CAMPOS MARQUES 0167488620016 SSP MA AUSÊNCIA
3 5º GUILHERME ARAGÃO BRINGEL 15946842000-8 ssp MA AUSÊNCIA
4 6º LEONARDO AUGUSTO DE CARVALHO SANTOS 2240075 SSP PI AUSÊNCIA
CARGO 316 - NUTRICIONISTA - NASF / SAÚDE

Ord. Classificação Nome Documento MOTIVO DA 
INAPTIDÃO

1 81298242 FLAVIANA MARTINS LEITE 230557820029 SSP MA AUSÊNCIA
MARIA VIANEY PINHEIRO BRINGEL

Prefeita Municipal

Prefeito Edivaldo vistoria obras dos 
mercados do Monte Castelo e das Tulhas

O 
prefeito Edival-
do Holanda Ju-
nior executa o 
maior conjun-

to de reforma e reconstrução 
de mercados da história de 
São Luís. Ao todo, 10 equi-
pamentos estão recebendo 
intervenções, sendo dois - 
Coroadinho e Anil - já en-
tregues. Para acompanhar 
o andamento das obras dos 
mercados das Tulhas (Praia 
Grande), que está prestes a 
ser reaberto ao público, e 
do Monte Castelo, em fase 
adiantada e que também 
deve ser entregue à popu-
lação em breve, o gestor mu-
nicipal esteve nestes locais 
na manhã desta quinta-feira 
(1º). Recebem ainda obras 
os mercados da Vila Bacan-
ga, Santo Antônio, Bom Je-
sus, São Francisco, Cohab e 
Santa Cruz. Os serviços in-
tegram o programa São Luís 
em Obras, com o qual o pre-
feito Edivaldo está impac-
tando a cidade com cente-
nas de frentes de trabalho 
nas áreas de pavimentação, 
drenagem e construção de 
praças, entre outras. Ainda 
na manhã de quinta-feira, 
o gestor também esteve no 
canteiro de obras da Fonte 
do Bispo.

“Podemos dizer que esta-
mos realizando a maior in-
tervenção na área de merca-
dos da história de São Luís. 
Em nossa gestão, fomos além 
da reforma, pois na maioria 
dos casos reconstruímos mer-
cados, a exemplo do Monte 
Castelo, que estava há anos 
praticamente em ruínas, de-
sativado. Demolimos toda a 
estrutura anterior e inicia-
mos uma nova obra. Na Co-
hab também estamos rea-
lizando um trabalho amplo 
de reconstrução, assim como 
em outros bairros. O Merca-
do das Tulhas é um caso es-
pecial, pois tivemos a preo-
cupação de promover uma 
reforma total, preservando 
os aspectos históricos, reno-
vando toda a infraestrutura, 
as instalações sanitárias, elé-
tricas e hidráulicas, padro-
nizando os boxes, tudo para 
oferecer um novo espaço de 
promoção do turismo e de 
convivência no Centro His-
tórico”, declarou o prefeito 
Edivaldo.

Acompanhado da primei-
ra-dama Camila Holanda, do 
superintendente do Institu-
to do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (IPHAN) 
no Maranhão, Maurício Ita-
pary, do secretário de Agri-
cultura, Pesca e Abasteci-
mento (Semapa), Émerson 
Macêdo e do presidente do 
Instituto Municipal da Paisa-
gem Urbana (Impur), Fábio 
Henrique Carvalho; o prefei-
to iniciou a agenda de visto-
ria pelo Mercado da Tulhas, 
acompanhando o trabalho de 
acabamento que está sendo 
realizado na obra que está 
sendo finalizada.

A construção, do início 
do século de XIX, que é até 
hoje ponto de encontro de 
ludovicenses e grande local 
de visitação de turistas, está 
sendo totalmente recuperada, 
resgatando suas caracterís-
ticas originais. O mercado e 
seus comerciantes ganharão 
instalações modernas, aten-
dendo às normas sanitárias 
e de segurança. 
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“Ba cu rau”, obra de Klé ber Men don ça Fi-
lho e Ju li a no Dor nel les, li de ra a lis ta dos fil- 
mes fi na lis tas do 19º Gran de Prê mio do Ci- 
ne ma Bra si lei ro. 

O fil me re ce beu 15 in di ca ções e é se gui do
por A Vi da In vi sí vel, de Ka rim Aïnouz, com
14, e Si mo nal, de Le o nar do Do min gues, com
dez in di ca ções. Ao fi nal do anún cio da pre- 
mi a ção, os ven ce do res re ce bem o Tro féu
Gran de Ote lo em ca sa.

Pré-vestibular

O Go ver no do Ma ra nhão lan ça rá, nes ta
sex ta-fei ra, o Pré-ves ti bu lar Gon çal ves Di as
– Apro va Bra sil, pla ta for ma di gi tal que ofer- 
ta rá ma te ri al in ten si vo com au las pre pa ra tó- 
ri as pa ra o Exa me Na ci o nal do En si no Mé dio
(ENEM). 

O ma te ri al es ta rá dis po ní vel pa ra os es tu- 
dan tes ma ra nhen ses e pa ra to do e qual quer
can di da to que ti ver in te res se em se pre pa rar
pa ra o exa me, em to do o Bra sil.

Com par te do pro ces so de in te ri o -
ri za ção da De fen so ria Pú bli ca do Es -
ta do, se rão inau gu ra dos nes ta se -
gun da-fei ra, dia 5, os nú cle os eco ló -
gi cos da ins ti tui ção, nas co mar cas de
São João dos Pa tos e Co li nas, que
aten de rão tam bém os mo ra do res dos
ter mos ju di ciá ri os de Su cu pi ra do Ri -
a chão e Ja to bá. As no vas uni da des
fo ram adap ta das em con têi ne res e
do ta das de pla cas so la res e se des ta -
cam pe la eco no mi ci da de e ino va ção.
Em tem po: as so le ni da des de inau -
gu ra ção se rão pre si di das pe lo de fen -
sor-ge ral Al ber to Bas tos , vis to aqui
na fo to ao la do.

À fren te do Bo te co da
Ter ra, no vo es pa ço a
ser lan ça do em São
Luís nes te sá ba do, 3,
no Olho D’água, a fi si -
o te ra peu ta Mi rel la
Cas te lo Bran co e a nu -
tri ci o nis ta Pa trí cia de
Sou za (fo to) es tão a
mil. Ao la do da ge ren -
te, Ana Lú cia Mo ta, es -
tão cui dan do de to dos
os de ta lhes do pro je to
que se rá o pon to de en -
con tro da que les que
apre ci am a boa mú si ca
e gos tam de um am bi -
en te se gu ro, des con -
traí do e so fis ti ca do.

Pe la pas sa gem do Dia
do Ido so, o pro fes sor
de Edu ca ção Fí si ca da
Es tá cio São Luís,
Rapha el Mar ques, des -
ta cou a im por tân cia da
ati vi da de fí si ca pa ra os
ido sos. “Es tá con so li -
da do que pra ti can do
exer cí ci os po de evi tar
a que da acen tu a da na
mas sa mus cu lar e a
ma nu ten ção na mas sa
ós sea. Com is so, evi -
tan do ris co de fra tu -
ras, au men to da for ça
mus cu lar e aju dan do
na fun ci o na li da de des -
se ido so”.

JEMs 2020 cancelado

O Go ver no do Ma ra nhão, por meio da Se cre- 
ta ria de Es ta do do Es por te e La zer (Se del), co- 
mu ni ca que, pe la pri mei ra vez em 48 anos, os Jo- 
gos Es co la res Ma ra nhen ses (JEM’s) não po de- 
rão ser re a li za dos. 

A de ci são de can ce lar o JEMS 2020 tem co mo
pro pó si to pre ser var a saú de dos alu nos atle tas,
trei na do res e to da a ex ten sa equi pe que faz o
even to acon te cer.

O Go ver no do Es ta do le va em con si de ra ção,
prin ci pal men te, o re ceio de pais e pro fes so res
em re la ção à vol ta às au las.

Tarifa Social

Pa ra in cen ti var o uso da Ta ri fa So ci al Bai xa
Ren da, be ne fí cio que dá des con to na con ta de
ener gia elé tri ca, o Mi nis té rio Pú bli co do Ma ra- 
nhão, por meio do Cen tro de Apoio Ope ra ci o nal
do Con su mi dor (CA Op Con su mi dor), re a li za rá,
no pró xi mo dia 14, às 9h, na se de da Pro cu ra do- 
ria Ge ral de Jus ti ça, Ca lhau, o lan ça men to do
“Pro je to Ilu mi nar”.
O even to de lan ça men to, no for ma to hí bri do
(pre sen ci al e vir tu al), se rá con du zi do pe la co or- 
de na do ra do CA Op Con su mi dor e res pon sá vel
pe lo pro je to, Lí tia Ca val can ti.

Solidariedade

O se gun do “Ani ver sá rio de Pa o la”, a po o dle
gi gan te mais que ri da das re des so ci ais, se rá em
cli ma de cam pa nha pa ra ar re ca dar ar ti gos de hi- 
gi e ne pes so al e ali men tos não pe re cí veis. Tu do
se rá do a do pa ra a Fun da ção Antô nio Bru no que
aten de pes so as com cân cer. Pa ra fa zer par te
des sa cor ren te do bem é só vi si tar uma das 4 lo- 
jas do Pet Ma nia em São Luís, on de es ta rão os
pon tos de ar re ca da ção. 

É pos sí vel do ar tam bém pe la in ter net, bas ta
aces sar as re des so ci ais do pet shop (@pet ma ni- 
aslz) pa ra mais in for ma ções.

Pra curtir

A Fe co mér cio-MA in -
for ma que o co mér cio
lo jis ta de São Luís
tem au to ri za ção pa ra
fun ci o nar no dia 12 de
ou tu bro (se gun da-
fei ra), fe ri a do na ci o -
nal de Nos sa Se nho ra
Apa re ci da, pa dro ei ra
do Bra sil.

De acor do com a Fe -
co mér cio (MA) os es -
ta be le ci men tos co -
mer ci ais si tu a dos em
ru as, ave ni das, ga le -
ri as e cen tros co mer -
ci ais po de rão abrir as
por tas nes se dia das
8h às 18h, en quan to
as lo jas si tu a das nos
Shop ping Cen ters po -
de rão fun ci o nar das
10h às 22h

“Ce ná ri os, ten dên ci as
pós-pan de mia e o
pa pel de um Ban co
de De sen vol vi men to
pa ra am pli ar a ino va -
ção, pro du ti vi da de e
com pe ti ti vi da de das
MPEs”. 

É es se o te ma da li ve
Dia da MPE, que se rá
re a li za da pe lo Ban co
do Nor des te, nes ta
se gun da-fei ra, 5, a
par tir das 15h.

O even to mar ca o Dia
Na ci o nal da Mi cro e
Pe que na Em pre sa,
ce le bra do anu al -
men te em 5 de ou tu -
bro, e se rá trans mi ti -
do pe lo ca nal do
Ban co do Nor des te
no Youtube.

O Mi nis té rio do Tu ris -
mo anun ci ou quar ta-
fei ra que vem tra ba -
lhan do na cri a ção de
um pro gra ma na ci o -
nal pa ra a va lo ri za -
ção e o de sen vol vi -
men to do tu ris mo
atra vés da gas tro no -
mia.

São Luís, sexta-feira, 2 de outubro de 2020
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Mais do que a experiência prática, o profissional deve buscar conhecimento teórico. É do
Maranhão a primeira síndica profissional do Brasil com 5 estrelas

PA TRÍ CIA CU NHA

No vos tem pos

PROFISSIONAL 

Maranhense é a
primeira síndica do país

I
ma gi ne ter que li dar com cen te- 
nas de pes so as, ca da uma com
pen sa men tos e ati tu des di fe ren- 
tes e tor nar a con vi vên cia de to- 

dos  sau dá vel e pa cí fi ca em um mes- 
mo am bi en te? Com a mu dan ça de ro- 
ti na que veio co mo con sequên cia da
pan de mia cau sa da pe lo no vo co ro na- 
ví rus, o de sa fio de ge ren ci ar um con- 
do mí nio fi cou ain da mai or.

Exer cer a fun ção de sín di co exi ge o
co nhe ci men to das mais di ver sas áre- 
as, e se pro fis si o na li zar é ape nas o iní- 
cio de um ca mi nho de cur sos e pa les- 
tras que vão tor nar es se sín di co exem- 
plar. Foi as sim que, bus can do es se ca- 
mi nho, Re na ta Frei re, 37 anos, sín di ca
e ad vo ga da, se tor nou a pri mei ra mu- 
lher a ser sín di ca cer ti fi ca da do Bra sil
pe la Con fe de ra ção Na ci o nal dos Sín- 
di cos (Co na si) e a úni ca do Ma ra nhão
a ter a cer ti fi ca ção de Sín di co Cin co
Es tre las, com cer ti fi ca ções pe la Fun- 
da ção Ge tú lio Var gas e Fun da ção Van- 
zo li ni.

Há 5 anos na área con do mi ni al, a
pro fis si o nal  en ten de os de sa fi os da
pro fis são nes se pe río do de pan de mia
e as mu dan ças do no vo nor mal, em
ques tões co mo: proi bi ções im pos tas
aos mo ra do res nas áre as co muns
(chur ras quei ra, qua dras, sa lões de
fes tas etc.), li dar com fun ci o ná ri os
que es tão na li nha de fren te e em ris co
imi nen te de con trair o ví rus, con tro le
dos mo ra do res que con traí ram o ví rus
e es tão em iso la men to em su as re si- 
dên ci as, por exem plo.  Tu do is so so- 
ma da à in com pre en são de al guns

mo ra do res que des res pei tam as nor- 
mas im pos tas pe lo iso la men to so ci al.
“Hou ve dois ti pos de pro ble ma que eu
con si de ro mais re le van tes, na que le
pe río do mais gra ve da pan de mia. Em
ra zão das pes so as es ta rem mais em
ca sa, acon te ceu que os mo ra do res es- 
ta vam fa zen do mui tas re cla ma ções
em re la ção à per tur ba ção do sos se go,
ou se ja, pe que nas obras sen do re a li- 
za da, en quan to pes so as que es ta vam
fa zen do ho me of fi ce, tra ba lhan do de
ca sa, se sen ti am pre ju di ca das. Hou ve
mui to con fli to por  cau sa de ba ru lho,
uma vez que to dos es ta vam em ca sa.
Ti ve mos o tri plo, o qua dru plo de pro- 
ble mas do que nu ma ges tão co mum,
nor mal, e es sa foi a mai or re cla ma- 
ção”, con ta Re na ta Frei re.

Ou tro pro ble ma apon ta do pe la sín- 
di ca foi a afli ção dos mo ra do res em
ra zão da res tri ção do di rei to de pro- 
pri e da de de les na ques tão da uti li za- 
ção das áre as co muns do con do mí nio
no pe río do mais crí ti co da pan de mia.
“Co mo a gen te es tá fle xi bi li zan do um
pou co mais es sa ques tão da aber tu ra
gra du al das áre as co muns, as cri an ças
já es tão po den do des cer, a li be ra ção
do par qui nho com o nú me ro de pes- 
so as cor res pon den tes… en tão is so es- 
tá me lho ran do um pou co, mas ain da
con ti nua por que ape sar da vi da es tar
vol tan do gra da ti va men te ao nor mal,
es tá vol tan do a nor ma li da de, mas
mui ta gen te ain da con ti nua tra ba- 
lhan do em ho me of fi ce ain da que es- 
te ja ten do ha ven do uma fle xi bi li za ção
gra du al. Na vi da con do mi ni al ain da
há es sa re a li da de que te mos que nos
con for mar”, dis se a sín di ca. 

En trou em ce na, mais do que nun- 

ca o pa pel de con ci li a dor. Atra vés das
con ci li a ções en tre mo ra do res, o ges- 
tor se tor na um con ci li a dor por que
não é de com pe tên cia do con do mí- 
nio, de acor do com a sín di ca, in ter vir
em con fli to in ter no en tre mo ra do res.
“O con do mí nio só é res pon sá vel pe las
áre as co muns. En tre tan to, em ra zão
des sa gran de pro ble má ti ca que aca-
bou se tor nan do um pro ble ma co le ti- 
vo, os sín di cos se tor nam me di a do res,
con ci li a do res en tre es sas par tes em
con fli to pa ra pro por ci o nar qua li da de
de vi da pa ra as pes so as, tan to quem
es tá in co mo dan do quan to o in co mo-
da do. En tão a gen te vai le van do vai
ten tan do con ci li ar pa ra que to dos
che guem a  um con sen so”, dis se Re-
na ta.

To dos ti ve ram que se adap tar ao
mo men to e le var is so pa ra a si tu a ção,
que re quer há bi tos e pen sa men tos di-
fe ren tes di an te do ca os pro vo ca do pe-
la Co vid-19. Os sín di cos pas sa ram
tem pa pel de ter mi nan te jun to à co- 
mu ni da de con do mi ni al. “A gen te re al- 
men te te ve que se or ga ni zar a es sa no- 
va me to do lo gia de tra ba lho, adap tan- 
do o nos so ins tru men to à si tu a ção
atu al e tam bém ten tar fa zer com que
os condô mi nos se acos tu mem com
es sa no va re a li da de, que o con do mí- 
nio não é mais o mes mo. Não sei co-
mo se rá a vi da pós pan de mia, cer ta- 
men te sai re mos for tes, for ta le ci dos, e
com cer te za mais uni dos, por que as
pes so as que mo ram em con do mí nio
se tor nam uma gran de fa mí lia, en tão
a gen te dis se mi nan do es sa ideia de
união, de to le rân cia, de res pei to”.

Em busca da certificação profissional para função
O car go de sín di co é uma das fun- 

ções mais es sen ci ais den tro do con- 
do mí nio, que fun ci o na co mo um fa ci- 
li ta dor na ges tão no am bi en te con do- 
mi ni al. Além de co nhe ci men to so bre
as me lho res for mas de aten der as de- 
man das con do mi ni ais, é pre ci so ter
in te li gên cia emo ci o nal pa ra li dar com
cri ses e re sol ver con fli tos; co nhe ci- 
men to em áre as co mo ad mi nis tra ção,
con ta bi li da de, fi nan ças, re cur sos hu- 
ma nos, di rei to tra ba lhis ta e de mais
ques tões ju rí di cas, den tre ou tros re- 
qui si tos. Por ser uma pro fis são não re- 
gu la men ta da, não é exi gi do uma fa- 
cul da de ou cer ti fi ca ção bá si ca pa ra
atu ar co mo sín di co pro fis si o nal. Ape- 
sar dis so, um cer ti fi ca do é con si de ra- 
do uma par te im por tan te do pro ces so
de co mo se tor nar um sín di co pro fis- 
si o nal.

Re na ta Frei re diz que é a pri mei ra
sín di ca do Bra sil a ter du as cer ti fi ca- 
ções pe la Fun da ção Ge tú lio Var gas e a
de Sín di co Cin co Es tre las. No Bra sil,
só exis tem 93 Sín di cos 5 es tre las, o
que se gun do Re na ta, cor res pon de a
7% dos sín di cos pro fis si o nais.  “No
Bra sil, eu fui a pri mei ra a pas sar na
pro va da FGV. No Ma ra nhão eu sou a
úni ca cer ti fi ca da. A pro fis são de sín di- 
co não é re gu la men ta da. Em ra zão
dis so, fi ca mui to di fí cil vo cê iden ti fi- 

car quais são os sín di cos re al men te
qua li fi ca dos pa ra con du zir seu em- 
pre en di men to. E co mo aqui no Ma ra- 
nhão nós não te mos es se cos tu me do
sín di co pro fis si o nal, te mos vis to no
mer ca do ho je mui tos pro ble mas em
con do mí ni os em ra zão do sín di co não
ser pre pa ra do. Ge ral men te são pes so- 
as que são mo ra do res, que não tem o
tem po dis po ní vel, di ga mos as sim, pa- 
ra se de di car por que tem um tra ba lho
e aca bam não con du zin do a coi sa
alheia da ma nei ra de vi da”.

No Bra sil, eu fui a

pri mei ra a pas sar na

pro va da FGV. No

Ma ra nhão eu sou a

úni ca cer ti fi ca da. A

pro fis são de sín di co não

é re gu la men ta da. Em

ra zão dis so, fi ca mui to

di fí cil vo cê iden ti fi car

quais são os sín di cos

re al men te qua li fi ca dos

pa ra con du zir seu

em pre en di men to

Com a pro fis si o na li za ção, Re na ta
acre di ta que po de ins pi rar ou tras pes- 
so as a bus ca rem tam bém es sa cer ti fi- 
ca ção. “Aqui a cul tu ra da pro fis si o na- 
li za ção do sin di co ain da não che gou.
A cer ti fi ca ção é uma tri a gem, é um
cri vo. A nos sa mis são co mo pri mei ra
sín di ca cer ti fi ca da é re al men te tra zer
es sa men ta li da de pa ra que as pes so as

se pro fis si o na li zem, bus quem co nhe-
ci men to, fa çam as cer ti fi ca ções pa ra
tes ta rem seu co nhe ci men to e pos sam
ofe re cer um sín di co pro fis si o nal de
qua li da de nos em pre en di men tos”.

Pa ra ob ter o cer ti fi ca do os can di da- 
tos re a li zam um exa me ava li a ti vo de
seus co nhe ci men tos so bre a fun ção
de sín di co com pro vas apli ca das por
pro fes so res uni ver si tá ri os que re a li- 
zam ava li a ções de pro vas dos ves ti bu-
la res das uni ver si da des fe de rais com
abran gên cia na ci o nal. As pro vas são
re a li za das si mul ta ne a men te em to- 
dos as ci da des par ti ci pan tes.

Aqui no Ma ra nhão nós

não te mos es se cos tu me

do sín di co pro fis si o nal,

te mos vis to no mer ca do

ho je mui tos pro ble mas

em con do mí ni os em

ra zão do sín di co não ser

pre pa ra do

DOU GLAS CU NHA

CRI ME DA LI TO RÂ NEA

Inqué ri to do
as sas si na to es tá em
fa se de con clu são

Se en con tra em fa se de con clu são o inqué ri to que
apu ra o as sas si na to de um ho mem iden ti fi ca do co mo
João Fran cis co Araú jo, cri me acon te ci do no iní cio da
tar de do úl ti mo do min go, dia 27 de se tem bro, na Ave ni- 
da Li to râ nea, no Ca lhau. A ví ti ma te ria as su mi do re cen- 
te men te o co man do de uma fac ção cri mi no sa que tem
do mí nio no bair ro Vi cen te Fi a lho. O que te ria cau sa do
in sa tis fa ção do gru po ri val.

O de le ga do Jeffrey Fur ta do, da Su pe rin ten dên cia de
Ho mi cí di os e Pro te ção à Pes soa-SHPP, que in ves ti ga o
ca so, dis se que o cri me foi pre me di ta do e mui to bem ar- 
ti cu la do pe los cri mi no sos, que ao to mar co nhe ci men to
da pre sen ça da ví ti ma em com pa nhia de ou tras pes so as
em um bar da Ave ni da Li to râ nea, se di ri gi ram pa ra o lo- 
cal. Qua tro en tra ram no bar, ocu pan do me sas di ver sas.
Em da do mo men to, os acom pa nhan tes da ví ti ma, ob- 
ser van do os mo vi men tos sus pei tos, tra ta ram de fu gir
da li en quan to a ví ti ma, per ma ne cia na cal ça da em fren- 
te ao bar.

Os cri mi no sos que ha vi am saí do do bar, pe ga ram um
au to mó vel e  saí ram, pa ran do em fren te  à ví ti ma, quan- 
do, en tão, dois des ce ram e  fi ze ram dez dis pa ros con tra a
ví ti ma e fu gi ram, no car ro em di re ção ao par qui nho da
Li to râ nea. Os dis pa ros cha ma ram a aten ção de mem- 
bros do Cor po de Bom bei ros que es ta vam no pos to de
ser vi ço lo ca li za do nas pro xi mi da des e guar ni ções da Po- 
lí cia Mi li tar che ga ram de ime di a to ao lo cal. Tes te mu- 
nhas ob ser va ram que o car ro com os cri mi no sos se
apro xi ma va, vin do no sen ti do con trá rio e os apon ta ram
pa ra os po li ci ais que fi ze ram a abor da gem, pren den do a
to dos.

In for ma o de le ga do Jeffrey Fur ta do, que to da ação
dos ban di dos, des de os mo men tos que an te ce de ram ao
as sas si na to, até à sua con su ma ção, e mo men to da pri- 
são dos sus pei tos, fo ram gra va dos pe lo sis te ma de ví de- 
o mo ni to ra men to do CI OPS, com per fei ta ni ti dez, pos si- 
bi li tan do a com ple ta elu ci da ção do cri me e su as cir- 
cuns tân ci as. Con for me o de le ga do Jeffrey, já fo ram reu- 
ni dos ele men tos in con tes tá veis so bre a ma te ri a li da de
do cri me, o su fi ci en te pa ra con clu são da pe ça in for ma ti- 
va, que se rá en ca mi nha da em tem po há bil ao Ju di ciá rio
pa ra a for ma ta ção do pro ces so-cri me, com o rol de in di- 
ci a dos e tes te mu nhas. Ele dis se ain da que, além dos au- 
to res dos dis pa ros, fo ram in di ci a dos e pre sos seus
acom pa nhan tes e mais ou tros que par ti ci pa ram de for- 
ma in di re ta no cri me, dan do apoio lo gís ti co aos exe cu- 
to res. O cri me foi o des fe cho de uma ri va li da de en tre os
fac ci o na dos do Co man do Ver me lho e do Bon de dos 40.

São Luís, sexta-feira, 2 de outubro de 2020
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Homem mata amigo, coloca corpo em mala, mas é flagrado por câmeras de
segurança. O crime aconteceu em Goiás, mas o suspeito foi preso no Maranhão

PRESO EM TIMON

Assassino do
“carrinho de mão” 

O cri me

U
m cri me bru tal e pre me di- 
ta do, na ci da de de Apa re ci- 
da de Goi â nia, re gião me- 
tro po li ta na da ca pi tal de 

Goiás, ter mi nou com a pri são do sus- 
pei to na ci da de de Ti mon, aqui no 
Ma ra nhão.

Vi tor de Oli vei ra Sil va Vi a na, de 21 
anos, é réu no pro ces so em que res- 
pon de pe la mor te do ami go Ale xan dre 
Mas ce na Vi ei ra, de 24 anos. Se gun do a 
de nún cia, ele tam bém ten tou es con- 
der o cor po da ví ti ma le van do-o em 
um car ri nho de mão.

O sus pei to não sa bia que es ta va 
sen do fil ma do du ran te o ca mi nho 
que fez pa ra ten tar ocul tar o ca dá ver. 
Ele foi fla gra do por câ me ras de se gu- 
ran ça de co mér ci os e re si dên ci as.

Vi tor foi pre so na ca sa de pa ren tes 
em Ti mon, em cum pri men to de um 
man da do de pri são pre ven ti va ser ex- 
pe di do pe la Jus ti ça de Goiás.

Uma das ti as da ví ti ma, que pre fe- 
riu não ter a iden ti da de di vul ga da, 
dis se que fi cou ali vi a da ao sa ber da 
pri são. Se gun do ela, é im por tan te pa- 
ra a fa mí lia sa ber que o au tor de ve ser 
pu ni do. “É um alí vio. Fi ca mos in dig- 
na dos de que ele re ce beu aju da, apoio 
pa ra con se guir fu gir, mas é bom sa ber 
que a po lí cia cum priu seu pa pel, cor- 
reu atrás. Sin to que es ta mos sen do 
jus ti ça dos, que es tá sen do fei ta a jus ti- 
ça”, afir mou.

No dia 22 de agos to des se ano, a ví- 
ti ma, Ale xan dre Vi ei ra, foi mor ta a fa- 
ca das, den tro da ca sa on de mo ra va, 
no bair ro Vei ga Jar dim, em Apa re ci da 
de Goi â nia.

O SUSPEITO FOI FLAGRADO PELAS CÂMERAS DE SEGURANÇA COM O CORPO DA VÍTIMA

Após ma tar o ami go, Vi tor co lo cou 
o cor po den tro de uma ma la, co briu 
com um len çol e ten tou ocul tá-lo, 
mas ima gens de câ me ra de se gu ran ça 
mos tram ele em pur ran do um car ri- 
nho de mão pe la Rua Co ro nel Jo sé Au- 
gus to Pe ril lo, lo ca li za da no mes mo 
bair ro. A fri e za do as sas si no foi tão 
gran de, que no meio do tra je to, ele 
ain da pa rou em um co mér cio pa ra 
com prar um ci gar ro.

Se gun do a Po lí cia Mi li tar re la tou à 
épo ca, uma mo ra do ra en trou em con- 
ta to in for man do que um ho mem ha- 
via pas sa do na por ta da ca sa de la em- 
pur ran do um car ri nho de mão com 

uma ma la e um len çol. As sim que ela 
li gou pa ra a po lí cia, ele fu giu e dei xou 
o cor po, que es ta va den tro da ma la, na 
rua. Da ca sa da ví ti ma até o lo cal on de 
o cor po foi acha do são cer ca de 2 km.

O de le ga do Ro gé rio Bi ca lho, que 
in ves ti ga o ca so re ve lou que o as sas si-
no e a ví ti ma eram ami gos, mas a mo- 
ti va ção do cri me ain da é des co nhe ci- 
da, em ra zão de o jo vem ter se des lo- 
ca do pa ra o Ma ra nhão lo go após o ho-
mi cí dio. “A mo ti va ção ain da não foi 
es cla re ci da por que ele foi pre so ago ra 
e ain da não foi in ter ro ga do, o que de- 
ve rá ocor rer quan do for re cam bi a do 
pa ra Goiás”, ex pli cou Bi ca lho.

OPERAÇÃO

Mais de 200 máquinas
caça-níquel apreendidas

RESULTADOS DA AÇÃO FORAM APRESENTADOS EM COLETIVA

Na tar de de on tem, quin ta-fei ra (1), a Po lí cia Ci vil di- 
vul gou os re sul ta dos da Ope ra ção Ca ça-Ní quel, de fla- 
gra da na Gran de Ilha de São Luís. 

De acor do com a po lí cia, du ran te a ação, mais de 200
má qui nas de ca ça-ní quel, fo ram apre en di das, além de
ou tros ele tro do més ti cos, no te bo oks, CPUs e mo ni to res.

Na ope ra ção fo ram cum pri dos 19 man da dos de bus- 
ca e apre en são em es ta be le ci men tos de jo gos de azar e
re si dên ci as de pro pri e tá ri os das má qui nas. Ao to tal, cin- 
co es ta be le ci men tos fo ram fe cha dos, sen do três no
Cen tro de São Luís, um na Cohab e ou tro Ma ra ca nã.

Na ca sa de um dos sus pei tos, qua se R$ 52 mil fo ram
re co lhi dos e três pes so as fo ram con du zi das pa ra de le ga- 
cia a fim de pres tar de poi men to. Além dis so,  tam bém
fo ram apre en di dos cin co car ros de lu xo, três de les eram
blin da dos.

De acor do com o de le ga do Ge ral da Po lí cia Ci vil do
Ma ra nhão, Ar man do Pa che co, a ope ra ção ti nham três
ob je ti vos in ter li ga dos:  a iden ti fi ca ção e de sa ti va ção de
es ta be le ci men tos de jo gos de azar, lo ca li za ção e bus ca
dos pro pri e tá ri os e in ves ti ga ção de pos sí veis agen tes
pú bli cos en vol vi dos nos es que mas de cor rup ção.

Se gun do o su pe rin ten den te Es ta du al de Com ba te à
Cor rup ção (Sec cor), Ro ber to Wag ner For tes, os da dos e
re sul ta dos des ta ope ra ção ser vi ram de ba se pa ra pró xi- 
mas in ves ti ga ções, já que há sus pei tas do en vol vi men to
de po li ci ais cor rup tos no es que ma.

SAU LO DU AI LI BE

PONTA DA ESPERA

Ferryboat colide em pilar de concreto

A COLISÃO ACONTECEU NA MANHÃ DE ONTEM E UMA PESSOA TEVE QUE SER DESEMBARCADA

Pas sa gei ros do ferryboat vi ve ram mo- 
men tos de ten são, na ma nhã de on tem,
quin ta-fei ra (1º), no ter mi nal da Pon ta da
Es pe ra, em São Luís.

A em bar ca ção, por vol ta das 10h, co li diu
em um dos pi la res da an ti ga es tru tu ra de
atra ca ção do ter mi nal, lo go após zar par da
ram pa que ope ra atu al men te.

De acor do com a Agên cia Es ta du al de
Mo bi li da de Ur ba na e Ser vi ços Pú bli cos
(MOB), o in ci den te foi cau sa do por ra ja das
de ven to que atin gi ram a em bar ca ção, du- 
ran te ma no bra de des lo ca men to do ferry
Baía de São Mar cos, em vi a gem de São Luís
pa ra o Cu ju pe.

A Agên cia Es ta du al de Mo bi li da de Ur ba- 
na e Ser vi ços Pú bli cos (MOB) in for mou
que a co li são foi com o ferryboat Baía de
São Mar cos, da em pre sa In ter na ci o nal Ma- 
rí ti ma.

Ne nhum pas sa gei ro fi cou fe ri do e os veí- 
cu los em bar ca dos não so fre ram ava ria,
mas um tri pu lan te da em bar ca ção te ve lu- 
xa ção no bra ço, e o ferry te ve que re tor nar
pa ra a ram pa, pois o pas sa gei ro re ce beu
aten di men to mé di co.

A MOB emi ti rá no ti fi ca ção à em pre sa
pa ra apu ra ção de res pon sa bi li da des, no
âm bi to de sua atri bui ção e acom pa nha rá o
pro ce di men to a ser ins tau ra do pe la Ca pi- 

ta nia dos Por tos.
Con fi ra no ta da MOB na ín te gra:
A Agên cia Es ta du al de Mo bi li da de Ur ba- 

na e Ser vi ços Pú bli cos (MOB) in for ma que o
ferry bo at Baía de São Mar cos, da em pre sa
In ter na ci o nal Ma rí ti ma, co li diu a la te ral
di rei ta da em bar ca ção nos pi la res da an ti ga
es tru tu ra de atra ca ção do ter mi nal, lo go
após zar par da atu al ram pa do Ter mi nal
da Pon ta da Es pe ra.

A em pre sa In ter na ci o nal Ma rí ti ma in-
for mou que o in ci den te te ve co mo cau sa ra- 
ja das de ven to que atin gi ram a em bar ca- 
ção, du ran te ma no bra de des lo ca men to do
ferry Baía de São Mar cos, em vi a gem de São
Luís pa ra o Cu ju pe.

De acor do com a con ces si o ná ria, ne- 
nhum pas sa gei ro fi cou fe ri do e os veí cu los
em bar ca dos não so fre ram ava ria.

Um tri pu lan te da em bar ca ção te ve lu xa- 
ção no bra ço e o ferry Baía de São Mar cos re- 
tor nou à ram pa pa ra de sem bar cá-lo e re ce- 
ber aten di men to mé di co.

Após o pro ce di men to, o ferry se guiu vi a- 
gem, fez o de sem bar que dos pas sa gei ros e
veí cu los no Ter mi nal do Cu ju pe e se en con- 
tra em ro ta Cu ju pe/São Luís.

A MOB emi ti rá no ti fi ca ção à em pre sa
pa ra apu ra ção de res pon sa bi li da des, no
âm bi to de sua atri bui ção e acom pa nha rá o
pro ce di men to a ser ins tau ra do pe la Ca pi ta- 
nia dos Por tos.

RIO BACANGA

Voluntários retiram 300kg de resíduos

ESSES RESÍDUOS, RETIRADOS DA MARGEM DO RIO BACANGA, SERÃO CONVERTIDOS EM BÔNUS

Em par ce ria com a As so ci a ção Co mu- 
ni tá ria Ita qui Ba can ga (ACIB), vo lun tá ri os
da Equa to ri al Ma ra nhão e da 3E En ge nha- 
ria re a li za ram uma ação às mar gens do
Rio Ba can ga, no úl ti mo fim de se ma na. Ao
to do fo ram re co lhi dos 300 kg de re sí du os
que es ta vam jo ga dos às mar gens do Rio
Ba can ga.

O ma te ri al ar re ca da do foi pe sa do pe lo
pro je to E+ Re ci cla gem e o bô nus se rá des- 
ti na do ao Clu be das Mães Nos sa Se nho ra
da Vi tó ria da Co mu ni da de do Sá Vi a na e
pa ra ou tra ins ti tui ção fi lan tró pi ca do
bair ro.

Se gun do Dayane de Ma tos, Su per vi so- 
ra do Pro gra ma E+ Re ci cla gem, “a ação foi
mui to po si ti va e re pre sen tou mui to pa ra
to dos os par ti ci pan tes. A co mu ni da de en- 
ten deu que é pre ci so cons ci en ti za ção de
to dos pa ra que se man te nha o Rio Ba can- 
ga lim po e há uma ne ces si da de de mais
ações na lo ca li da de. Além de fa zer o bem

re ti ran do li xo do meio am bi en te, es ses re- 
sí du os re ti ra dos da mar gem do rio se rão
con ver ti do em bô nus pa ra  con ta de ener- 
gia de du as ins ti tui ções do bair ro”, re la tou
Dayane.

De acor do com o Pro gra ma das Na ções
Uni das pa ra o Meio Am bi en te (Meio Am- 
bi en te da ONU), a ca da ano, oi to mi lhões
de to ne la das de plás ti co vão pa rar nas
águas dos oce a nos, le van do 100 mil ani- 
mais ma ri nhos à mor te, em mé dia. Ain da
se gun do a ONU – Meio Am bi en te, até
2050 po de ha ver mais plás ti co que pei xes
nos ma res. A si tu a ção po de au men tar ain- 
da mais a es cas sez de ali men to no mun do,
além de afe tar a eco no mia de re giões que
de pen dem da in dús tria da pes ca.

Nos úl ti mos anos os vo lun tá ri os do E+
Ener gia Vo lun tá ria, pro gra ma de vo lun ta- 
ri a do da Equa to ri al Ma ra nhão, re a li za ram
ações de lim pe za das prai as em São Luís e
de ri os em ou tros mu ni cí pi os.

São Luís, sexta-feira, 2 de outubro de 2020
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Entidade aponta que teste na Supercopa foi bem sucedido e anuncia volta gradativa de
torcedores aos estádios, ainda sem a presença de visitantes

MA RIA AS SUN ÇÃO MO RA ES
Es pe ci al pa ra O Im par ci al

EUROPA

Uefa permite retorno
de público em até 30%

N
o dia do sor teio da fa se de 
gru pos da Li ga dos Cam- 
peões da Eu ro pa 2020/21, a 
Ue fa anun ci ou uma no va 

de ter mi na ção a res pei to de pú bli co 
nos es tá di os. A en ti da de di vul gou que 
seus jo gos po de rão con tar com até 
30% da ca pa ci da de de tor ce do res, de- 
pen den do da apro va ção de au to ri da- 
des lo cais.

O tes te re a li za do na fi nal da Su per- 
co pa, en tre Bayern de Mu ni que e Se- 
vil la – com vi tó ria dos ale mães no úl ti- 
mo dia 24, em Bu da pes te, na Hun gria 
-, foi con si de ra do bem su ce di do. A de- 
ter mi na ção já va le pa ra os pró xi mos 
jo gos en tre se le ções – a Li ga das Na- 
ções tem ro da da a par tir do dia 10 de 
ou tu bro.

A ca pa ci da de de 30% só se rá atin gi- 
da ca so es te ja de acor do com os li mi- 
tes es ta be le ci dos pe lo país em que ca- 
da jo go for re a li za do. Tor ce do res vi si- 
tan tes ain da não es tão per mi ti dos.

No co mu ni ca do ofi ci al, a Ue fa ga- 
ran tiu que o dis tan ci a men to so ci al se- 
rá obri ga tó rio pa ra os tor ce do res, que 
te rão me di das de pre cau ção adi ci o- 
nais, co mo uso o de más ca ra nos es tá- 
di os. “A Su per co pa de mons trou que é 
pos sí vel as sis tir aos jo gos de fu te bol 
nas cir cuns tân ci as cer tas, co lo can do 
a saú de e a se gu ran ça em pri mei ro lu- 
gar com me di das ate nu an tes abran- 
gen tes. A par ti da tam bém de mons- 
trou a acei ta ção dos tor ce do res quan- 
to às me di das de pre cau ção sa ni tá ria 
e sua dis po si ção em se guí-las e se 
com por tar de acor do”, dis se a no ta.

Alek san der Ce fe rin, pre si den te da 
Ue fa, co men tou a no va de ci são. Ele 
ci tou que 27 paí ses já per mi tem tor ci- 
das até cer to pon to e des ta cou a im- 
por tân cia do re tor no gra da ti vo. “É um 
pri mei ro pas so sen sa to que co lo ca a

TORCEDORES DE BAYERN E SEVILLA ACOMPANHARAM A SUPERCOPA DA EUROPA

GETTY IMAGES

saú de dos tor ce do res em pri mei ro lu- 
gar e res pei ta as leis de ca da país”. 
“Em bo ra to dos nós en fren te mos um 
ini mi go co mum no Co vid, di fe ren tes 
paí ses têm di fe ren tes abor da gens e 
di fe ren tes de sa fi os a qual quer mo- 

men to. Es ta de ci são per mi te mui to 
mais fle xi bi li da de lo cal pa ra li dar com 
a ad mis são de tor ce do res do que an- 
te ri or men te, res pei tan do sem pre a 
ava li a ção das au to ri da des lo cais”, 
com ple tou.

NA EUROPA

Maranhense Iziane Castro integra delegação do COB

O PRIMEIRO COMPROMISSO DE IZIANE FOI PALESTRAR SOBRE A COMISSÃO DE ATLETAS DO COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO (CACOB)

A atle ta ma ra nhen se Izi a ne Cas tro,
ex-jo ga do ra da Se le ção Bra si lei ra de
Bas que te, de sem bar cou nes ta em
Por tu gal, in te gran do a Mis são Eu ro- 
pa, do Co mi tê Olím pi co do Bra sil
(COB), jun ta men te com ou tros con- 
sa gra dos atle tas bra si lei ros, de vá ri as
mo da li da des es por ti vas, pa ra con tri- 
buir dan do su por te na re to ma da dos
trei nos dos atle tas clas si fi ca dos, ou
com po ten ci al de clas si fi ca ção pa ra os
Jo gos Olím pi cos de Tó quio.

A de le ga ção re ce beu au to ri za ção
es pe ci al do go ver no por tu guês pa ra
de sem bar car em so lo eu ro peu, obe- 
de cen do pro to co los rí gi dos de con- 
tro le con tra a co vid-19. “Che guei dia
30, se guin do os pro to co los de se gu- 
ran ça con tra a co vid-19, re a li za mos os
exa mes rt-pcr e so ro lo gia e após con- 
fir ma ção do re sul ta do ne ga ti vo co me- 
ça re mos nos sas ati vi da des”, afir mou
Izi a ne. Por tu gal foi es co lhi do co mo
ba se do Ti me Bra sil na Eu ro pa, por ser
um país que se en con tra em um es tá- 

gio avan ça do da con tro le da pan de- 
mia, além do bom re la ci o na men to do
COB com o Co mi tê Olím pi co de Por- 
tu gal (COP). Qua tro ba ses se rão uti li- 
za das pa ra os trei na men tos: o Com- 
ple xo Des por ti vo de Rio Mai or, equi- 
pa men to pú bli co-pri va do si tu a do a
75km de Lis boa, que re ce be rá a mai or
par te da de le ga ção, e ins ta la ções em
Coim bra (judô), Cas cais (ve la) e San- 
ga lhos (gi nás ti ca ar tís ti ca e gi nás ti ca
rít mi ca). “Meu pri mei ro com pro mis- 
so aqui foi pa les trar so bre a Co mis são
de Atle tas do Co mi tê Olím pi co Bra si- 
lei ro (CA COB) e nos pró xi mos di as
acom pa nha rei os trei na men tos dos
atle tas, con tri buin do com a mi nha ex- 
pe ri ên cia olím pi ca na sua pre pa ra ção
pa ra Tó quio. Es pe ro ain da fa zer co- 
nhe ci da a Co mis são de Atle tas do
COB e su as res pec ti vas co mis sões, en- 
ga jan do es te se gui men to nas de ci sões
per ti nen tes à ca te go ria no ce ná rio es- 
por ti vo na ci o nal”, dis se Izi a ne Cas tro.
A atle ta além de ter jo ga do pe la Se le- 
ção Bra si lei ra, acu mu la ex pe ri ên ci as
em re no ma dos cu bes na ci o nais e in- 
ter na ci o nais.

Nos pró xi mos di as

acom pa nha rei os

trei na men tos dos

atle tas, con tri buin do

com a mi nha

ex pe ri ên cia olím pi ca na

sua pre pa ra ção pa ra

Tó quio

NE RES PIN TO

PAPÃO DO NORTE

Moto ainda em busca
de um treinador

DEJAIR E FÁBIO NOGUEIRA NÃO ESTÃO MAIS NO MOTO CLUB

O no vo téc ni co do Mo to Club po de ser anun ci a do ho- 
je. Após a saí da de De jair Fer rei ra, a di re to ria ru bro-ne- 
gra ini ci ou con ta tos com al guns no mes, mas até on tem,
no fi nal da tar de, ofi ci al men te não ha via fe cha do ne- 
nhu ma ne go ci a ção. O pri mei ro no me es pe cu la do foi de
Ader bal La na, do Ba ré-RR, mas o trei na dor in for mou
que não pre ten de dei xar o clu be ro rai men se, pois tem
um com pro mis so com a di re to ria na mon ta gem de um
pro je to que  já es tá em an da men to.

Ou tro pre pa ra dor que te ve seu no me ci ta do co mo
pos sí vel in te gran te da lis ta de pre fe ri dos foi Wal la ce Le- 
mos,  vi ce-cam peão pe lo Ru bro-Ne gro em 2019,  mas
es te tam bém dis se ser in viá vel es se re tor no, no mo men- 
to. O no vo téc ni co po de até ser do fu te bol ma ra nhen se, 
mas o clu be, po rém, pre ten de  acer tar com um pro fis si- 
o nal que par ti ci pe da in di ca ção de no vos  re for ços. As- 
sim, a si tu a ção fi ca ria mais di fí cil pa ra as si nar com um
trei na dor da qui mes mo.

Mais des fal ques
De pois de li be rar An cel mo, Síl vio Ta pa jós, Ama ral e

Je or ge Ha mil ton,  o Mo to tam bém não  te rá o za guei ro
Wal la ce ama nhã con tra os ri ve ri nos. O jo ga dor pe diu
res ci são con tra tu al on tem e foi aten di do. Sem trei na dor,
o pos to se rá ocu pa do por um in te gran te da co mis são
téc ni ca,  que po de ser Mo ra es Ne to ou o pre pa ra dor de
go lei ros Tião Scar pi no.

Tra ba lho de De jair
De pois de tra ba lhar co mo au xi li ar-téc ni co no Mo to

Club  nes ta tem po ra da, De jair Fer rei ra as su miu o co- 
man do do ti me em jo go  vá li do pe lo Mra nhen se, cu jo re- 
sul ta do foi fa vo rá vel pe lo pla car de 3 a 0 so bre o Cor di no.

Fo ram 11 jo gos com o co man do de De jair, com o re- 
gis tro de qua tro vi tó ri as, qua tro em pa tes e três der ro tas.
A equi pe não ga nha um jo go des de o dia 4 de agos to,
quan do ven ceu e re bai xou o MAC pe lo pla car de 2 a 1.

ANIMADO

Tricolor não perde
há cinco partidas

CONDÉ DEVERÁ MANTER EQUIPE QUE EMPATOU EM CAMPINAS

Mes mo ten do fe cha do a 12ª ro da da da Sé rie B do Bra- 
si lei ro na 19ª co lo ca ção, o Sam paio es tá há cin co jo gos
sem uma der ro ta, in cluin do-se as dis pu tas do Es ta du al.
Ama nhã, quan do vai re ce ber o CSA, no Cas te lão, o Tri- 
co lor po de au men tar es sa in ven ci bi li da de,  e o cli ma é
pro pí cio, pois o ti me vi ve mo men to de mui ta ani ma ção
pe la boa sequên cia dos re sul ta dos.

A  equi pe co man da da por Léo Con dé vi nha de um
em pa te com o CRB (2 a 2) em Ma ceió e vi tó ria de 1 a 0
so bre o Amé ri ca-MG. En trou na fa se se mi fi nal do Ma ra- 
nhen se e apli cou uma go le a da no Ju ven tu de por 4 a 0.
Per deu pa ra o Ope rá rio-PR no dia 12 de se tem bro por 1
a 0 e es ta foi a úl ti ma der ro ta no Bra si lei ro. De vol ta ao
Es ta du al, em pa tou com o Ju ven tu de Sa mas (1 a 1),  go le- 
ou o Avaí por 5 a 2 no Bra si lei ro, em pa tou com o Mo to
(sem gols) no Ma ra nhen se e, na sequên cia, impôs o pla- 
car de 2 a 0 so bre o ad ver sá rio, con quis tan do o tí tu lo de
cam peão cen te ná rio. De vol ta à Se gun do na, na úl ti ma
ter ça-fei ra em pa tou com o Gua ra ni de Cam pi nas-SP, no
Brin co de Ou ro,  por 1 a 1.

Re tros pec to
No con fron to com o CSA, o Sam paio es tá em  des van- 

ta gem. As equi pe se en fren ta ram  no ve ve zes, com du as
vi tó ri as ma ra nhen ses, três em pa tes e qua tro triun fos
ala go a nos. A mai or go le a da apli ca da pe lo Tri co lor no
ad ver sá rio de ama nhã te ve o pla car de 5 a 0, no dia 5 de
ou tu bro de 2000.  O ti me de Ala go as nun ca go le ou o do
Ma ra nhão. No en tan to, nas du as úl ti mas par ti das o CSA
ven ceu por 1 a 0, no dia 13 de ju lho de 2000, e  3 a 2 no dia
2 de no vem bro do mes mo ano.

Ti me se rá man ti do
O téc ni co Léo Con dé con fir mou, após o de sem bar- 

que da de le ga ção,  que  pre ten de man ter a mes ma for- 
ma ção do úl ti mo jo go em  Cam pi nas, quan do a equi pe
em pa tou na noi te da úl ti ma ter ça-fei ra. (NP)

São Luís, sexta-feira, 2 de outubro de 2020
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Apresentação da comédia estrelada por Clarice e Dijé será realizada em São Luís todas
as quartas-feiras de outubro, após sete meses sem temporada aberta ao público

Mar co ini ci al

TEATRO

Pão com Ovo de volta
aos palcos de São Luís

C
om o efei to da pan de mia, di- 
ver sos se to res cul tu rais fo- 
ram pa ra li sa dos e con ti nu am 
de al gu ma for ma, in fe liz- 

men te pa ra dos. Mas a ir re ve rên cia e 
cri a ti vi da de da San ta Ig no rân cia Cia e 
Ar tes, mos trou que é ne ces sá rio se 
rein ven tar con ci li an do com as ações, 
ne ces si da des e cui da dos dos mo men- 
tos atu ais. De pois de se te me ses sem 
tem po ra da aber ta ao pú bli co, a co mé- 
dia Pão com Ovo – A con ven ção vol ta 
em uma cur ta tem po ra da em São Luís 
em um no vo for ma to, ago ra adap ta do 
pa ra um pal co em um bar, o Oi to Bar 
no Jar dins do Ho tel Blue Tree São Luís.

In do pa ra  no ve  anos de su ces so e 
vis to por mais de um mi lhão de es pec- 
ta do res  a co mé dia Pão com Ovo, que 
sem pre se re no va, vem ago ra com no- 
vos qua dros e uma no va his tó ria,  Car- 
los Al ber to ma ri do de Cla ris se Mi lho- 
mem lan ça sua can di da tu ra  à pre fei- 
tu ra de São Luís, e a so ci a li te quer ser a 
pri mei ra da ma da ca pi tal. O es pe tá- 
cu lo con ta sem pre com a par ti ci pa ção 
es pe ci al de um con vi da do.

A co mé dia que es tre ou na úl ti ma 
quar ta-fei ra es tá cheia de crí ti cas so- 
ci ais sem per der a iden ti da de do hu- 
mor tí pi co da tru pe. O gru po vem com 
no vi da des nes ta cur ta tem po ra da e fi- 
ca rá em car taz to das as quar tas fei ras 
à 21h du ran te um mês. O elen co con ta 
com a es treia do ator Ric co Li ma fa- 
zen do Car los Al ber to, e de um no vo 
per so na gem na tru pe, a can to ra gos- 
pel Ti na Wal ker, in ter pre ta do pe lo 
ator Mag no Vi las Bo as. An tes e de pois 
do es pe tá cu lo te rá a voz da can to ra

           Ser vi ço

O REENCONTRO DAS AMIGAS PROMETE SER EMOCIONANTE NESTA NOVA TEMPORADA

Lu ci a na Pi nhei ro ani man do a noi te. 
Uma op ção di fe ren te pa ra as quar tas 
fei ras de São Luís, hu mor e mú si ca em 
um am bi en te mui to agra dá vel.

Pão com Ovo
To das as quar tas-fei ras
Di as:O7, 14, 21, ou tu bro
Ho rá rio: 19:30 aber tu ra da ca sa 

com a can to ra Lu ci a na Pi nhei ro
21h-  iní cio do es pe tá cu lo Pão com 

Ovo
Lo cal: Oi to Bar nos jar dins do Ho tel 

Blue Tree São Luís
Cou vert ar tís ti co de me sa:
Me sa 2 lu ga res – R$ 50,00
Me sa 4 lu ga res – R$ 100,00
Ban galô com oi to lu ga res, Cou vert 

ar tís ti co in di vi du al de R$ 25,00 mais 
R$ 200,00 de con su ma ção

Pro du ção: San ta Ig no rân cia Cia de 
Ar tes e 4Mãos En tre te ni men to

In for ma ções e re ser vas – (98) 
99235-5124

"EM CASA PELA CAUSA"

Projeto reúne artistas sem sair de casa

GABRIEL DE GOES GABRIEL, RENATO WERTHEIMER, RENATO LELLIS E ENRICO MANZANO DURANTE UMA APRESENTAÇÃO DO PROJETO

Há mais de se te me ses do iní cio da
ado ção das me di das de iso la men to
so ci al, o se tor ar tís ti co se gue sen do
um dos mais afe ta dos. Nes se con tex to
nas ce o pro je to “Em Ca sa Pe la Cau sa”,
co mo uma ini ci a ti va pa ra fo men tar o
se tor cul tu ral, reu nin do pro fis si o nais
da ar te em ví de os mul ti ar tís ti cos.

Com a mis são de ex pres sar li vre- 
men te to das as for mas de pro du ção
ar tís ti ca, de fen den do cau sas de in te- 
res se so ci al, o pro je to foi ide a li za do
pe los mú si cos e pro du to res au di o vi- 
su ais Luiz Tris tão (Tris to) e Re na to
Werthei mer, e vis lum bra en vol ver ar- 
tis tas de to do o Bra sil, pa ra pro du zir
ar te de ma nei ra co la bo ra ti va e re mo- 
ta. “A ideia é cri ar uma am pla re de de
ar tis tas e, com is so, con se guir al can- 
çar os mais di ver sos pú bli cos, enal te- 
cen do o tra ba lho dos ar tis tas das mais
di ver sas áre as, co mo mú si ca, dan ça,
te a tro, ar tes vi su ais, di gi tais e per for- 
má ti cas, tam bém de fen den do cau sas
re le van tes pa ra a nos sa so ci e da de”,
con ta Tris to.

A ini ci a ti va ofe re ce uma con tra par- 
ti da iné di ta, que con fe re aos ar tis tas
vi su ais di rei tos so bre a re pro du ção da
mú si ca em pla ta for mas co mo o
YouTube e o Spotify: “Nor mal men te,
as mú si cas pos su em um re gis tro de
obra, que é a com po si ção da mú si ca, e
um re gis tro de fo no gra ma, que é o re- 
gis tro da gra va ção da mú si ca, e in clui
as in for ma ções de to dos os mú si cos,
in tér pre tes, pro du to res e au to res que
par ti ci pa ram da que la gra va ção. Es ses
re gis tros pro te gem os di rei tos au to- 
rais dos ar tis tas e, atra vés do re co lhi- 
men to fei to pe lo ECAD, ser ve co mo
uma es pé cie de pa trimô nio que aju da
mui to, ain da mais nes se mo men to.
Nos sa pro pos ta é in cluir os ar tis tas
que não par ti ci pa ram da gra va ção do
áu dio, mas que pro du zi ram su as ar tes
pa ra o ví deo, co mo in tér pre tes no re- 
gis tro do fo no gra ma, de for ma que, se
aque le fo no gra ma atin gir um nú me ro
re le van te de re pro du ções, os ar tis tas
po de ri am re co lher ver ba vin da dos di- 
rei tos de re pro du ção”, ex pli ca Re na to.

O pro je to tem co mo mar co ini ci al
o lan ça men to da can ção “Em Cau sa”,
com pos ta pe los ide a li za do res do
pro je to no iní cio da qua ren te na e
que vi sa pro mo ver uma re fle xão so-
bre a pan de mia, as in cer te zas e opor- 
tu ni da des que ela trou xe, enal te cen- 
do a im por tân cia de não bai xar a
guar da no que tan ge às me di das de
pre ven ção e iso la men to so ci al, em
um mo men to no qual as pes so as es- 
tão vol tan do a re to mar su as ro ti nas
e, mui tas ve zes, se es que cen do de to- 
mar os de vi dos cui da dos pa ra evi tar
uma no va on da de con tá gio pe lo co- 
ro na ví rus.  “To do mun do en to ca do,
to do mun do quer sair e ver. Is so agu- 
ça a se de de vi ver. Mas vai pas sar es sa
on da der ra dei ra e a gen te vai po der
se abra çar e ce le brar. Mas por en- 
quan to ta mo em ca sa. Fi ca em ca sa”.

ARTES PLÁSTICAS

Bazar com a arte de
Marina Moraes Gondim

MARINA MORAES GONDIM VAI MOSTRAR SUA “ARTE INCLUSIVA”

Nos pró xi mos di as 2 e 3 de ou tu bro (sex ta e sá ba do)
acon te ce no Ed. Mo nu men tal (ane xo ao Tro pi cal Shop- 
ping) no Re nas cen ça II a Mos tra e Ba zar com tra ba lhos
da ar tis ta plás ti ca Ma ri na Mo ra es Gon dim.
Ma ri na Mo ra es Gon dim é uma jo vem do ce e es pe ci al, de
37 anos e com mui tos ta len tos. Ela co me çou a pin tar em
1996 co mo in te gran te da ofi ci na de ar te do se tor de pa- 
ra li sia ce re bral do Hos pi tal Sa rah Ku bits chek, con du zi- 
da pe la gran de ar tis ta plás ti ca ma ra nhen se e pro fes so ra
Mar le ne Bor ges.
Ma ri na não pa rou mais de pin tar e em sua “ar te in clu si- 
va” ela faz pin tu ras fi gu ra ti vas e abs tra tas, com re-lei tu ra
de pin to res fa mo sos. O re sul ta do é uma pro du ção sol ta,
aber ta, mui to le ve e bas tan te co lo ri da. À par tir das te las
pin ta das por Ma ri a na, sur gi ram tam bém as ca ne cas de
po lí me ro e por ce la na, fei tas atra vés da téc ni ca da su bli- 
ma ção.
Se gun do a pes qui sa do ra Ze lin da Li ma, a ar te de Ma ri na
é um exem plo ins pi ra dor de co mo, à par tir das li mi ta- 
ções que a vi da lhe impôs, ela con se guiu su pe rar li mi tes
e ins pi rar ou tras vi das com a sua ar te. Fi ca por tan to a di- 
ca, va le a pe na con fe rir o Ba zar de Ma ri na.

MÚSICA

Maia Reficco estreia
como artista solo

CANTORA E ATRIZ LANÇOU  SEU PRIMEIRO SINGLE “TUYA”

Com mais de 167 mi lhões de stre ams em to do o mun- 
do, se guin do o su ces so da po pu lar sé rie ado les cen te da
Nic ke lo de on “Kally’s Mashup” no pa pel de Kally Pon ce,
e além de seu tra ba lho no mu si cal da Broadway “Evi ta”,
Maia Re fic co, atriz, can to ra e com po si to ra ar gen ti no-
ame ri ca na, apre sen ta seu pri mei ro e aguar da do sin gle
“Tuya”, es tre an do co mo ar tis ta so lo.

A mú si ca co-es cri ta por Re fic co com Ibe rê For tes e
Lu cas Bi ren, tem to do o sa bor e cor dos rit mos la ti nos
atu ais, an co ran do-se em me lo di as hip nó ti cas e vo zes
se du to ras, com a en tra da de Mosty na mis tu ra (Ju a nes, J
Bal vin, Ka rol G e Xi me na Sa riñana, en tre ou tros) e sob a
pro du ção de Man go & Na ba lez, du pla co lom bi a na re co- 
nhe ci da por cri ar su ces sos co mo In de ci so (Reik, J Bal vin
e La lo Ebratt) e Dé ja te Que rer (Se bas tián Yatra, La lo
Ebratt e Yera). “Tuya” vem acom pa nha do de um gran de
vi de o cli pe que es treia ofi ci al men te na úl ti ma quar ta-
fei ra (30) em  Por tu gal, Mé xi co e Ar gen ti na, on de a can- 
to ra se jun ta a um ti me de des ta ca dos pro du to res ar gen- 
ti nos. Di ri gi do por PO GO, Cre a ti ve Co, o vi de o cli pe é
uma ode à au to ex pres são e li ber da de. “Tuya” se rá o pri- 
mei ro lan ça men to de Maia Re fic co pe la De ep Well Re- 
cords dos Es ta dos Uni dos, sob o co man do do re no ma do
pro du tor mu si cal Adam An ders (“Glee” e “The Prom”).

Maia Re fic co é uma can to ra, com po si to ra e atriz ar- 
gen ti no-ame ri ca na. Ela é mais co nhe ci da por seu pa pel
co mo “Kally” na sé rie da Nic ke lo de on “Kally’s Mashup”,
cri a da por Adam An ders (Glee), pe lo qual foi in di ca da a
vá ri os prê mi os. No pal co, ela re cen te men te es tre lou co- 
mo Na ta lie no mu si cal “Next to Nor mal” do Kennedy
Cen ter e co mo “Young Eva” no En co res! pro du ção de
EVI TA no New York City Cen ter.
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