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CONTROLE DA COVID-19: Restaurantes são alvos de fiscalização sanitária

PÁGINA 7

Werverton diz
que já destinou
R$ 50 milhões
para o Maranhão

Leão Santos Neto,
ex-prefeito de
Arari morre
vítima de covid-19

Senador fez balanço do
mandato e apontou que
já destinou mais de R$
50 milhões em emendas
individuais e de bancada
para o Maranhão.
PÁGINA 3

O ex-prefeito Leão Santos Neto
estava internado há vários na UTI do
UDI Hospital, no bairro Jaracati,em São
Luís, mas acabou não resistindo durante
a noite e morreu da grave doença. Leão
deixa dois filhos. PÁGINA 7

Papódromo é
revitalizado
e vira Parque
João Paulo 2º

Quase 30 anos após abrigar a missa celebrada pelo Papa João Paulo 2º, o Aterro do Bacanga, em São Luís, passou por uma série
de obras para fazer mais uma homenagem ao pontífice. E também para levar mais lazer, cultura e esporte aos moradores. No local
foi construído o Parque João Paulo 2º revitalizando a área. O Parque João Paulo 2º foi aberto ao público neste domingo. PÁGINA 6

Festival reúne cantadores
de tambor de crioula
Encontro que acontece no Monte
Castelo vai reunir 35 mestres do tambor de crioula com suas toadas antigas
deixadas pelos antepassados e ouvir
também novas toadas. PÁGINA 10

TEMPO E TEMPERATURA

MAC elege novos
dirigentes hoje

Prefeitura de São Luís amplia serviços
de videomonitoramento no trânsito
Capital terá mais 11 equipamentos de segurança, totalizando 21 câmeras que farão o acompanhamento em tempo real
do trânsito nas principais vias da cidade; medida faz parte das
ações colocadas em prática pela gestão do preito Edivaldo visando mais segurança no trânsito. PÁGINA 5

Convocação é do Conselho Deliberativo, que reconduziu Carlos Mendes
(presidente) e França Dias (vice) no último dia 23. Robson Paz não continuará
no cargo após o dia 31. PÁGINA 9

Edivaldo,
justos aplaudem
A PARTE
APARTE
Transparentes
Muitos, com certeza, jamais acreditavam. Outros, jamais imaginavam. Alguns, principalmente políticos, jamais torceram a favor. Fato que o prefeito Edivaldo Holanda (PDT) encerra seu mandato registrando um legado
de competência e capacidade no superar os oito anos de crise nacional.
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Compasso de espera
para iniciar a reforma

PANDEMIA

MandettacriticaBolsonaro
pormortospelacovid-19

É grande a expectativa de mudança na equipe ministerial nos primeiros meses do ano.
Conjugação de forças políticas para 2022 também entra nos cálculos do Planalto

INGRID SOARES E LUIS CALCAGNO

N

a tentativa de aglutinar
apoio no Congresso e pavimentar o caminho para a
reeleição, o presidente Jair
Bolsonaro deverá mudar a cara da Esplanada. O presidente não conseguirá
fugir de, ao menos, uma minireforma
ministerial, já que é desejo do chefe
do Executivo emplacar nomes no comando das duas Casas legislativas a
partir de fevereiro de 2021, medida essencial para o governo levar à frente
sua agenda nos últimos anos de mandato.
Embora negue a prática de distribuição de cargos do governo em troca
de apoio político, Bolsonaro necessita
do apoio do Centrão, que também faturou nas eleições municipais. As
concessões de maior calibre e a questão da deﬁnição da base política do
governo poderão ocorrer no começo
de março, caso o candidato preferido
do governo ao pleito, Arthur Lira (PPAL), saia eleito na Câmara. Entre as
pastas cobiçadas, estão as que possuem maiores orçamentos, como o Ministério da Saúde, cheﬁado por Eduardo Pazuello; o da Cidadania, de
Onyx Lorenzoni e o da Educação, Milton Ribeiro.
Apesar de Bolsonaro já ter se adiantado, aﬁrmando que não abrirá mão
de Ernesto Araújo, no Itamaraty, e de
Ricardo Salles, no Meio Ambiente, as
pastas também estão na mira. A saída
deles é vista como um sinal de diálogo

MANDETTA : “PRESIDENTE TEM ATUAÇÃO DESASTROSA”

PRESIDENTE BOLSONARO É OBSERVADO POR MINISTROS NA POSSE DE BRAGA NETTO
à comunidade internacional, nas áreas ambientais e de política externa.
No mais alto escalão do governo,
ainda se ventila, nos bastidores, a
transferência do ministro da Secretaria de Governo, general Luiz Eduardo
Ramos, para o posto da SecretariaGeral da Presidência, com a ida de Jorge Oliveira para o TCU em janeiro. Já
os ministérios de Paulo Guedes, Tereza Cristina, Tarcísio Freitas, Fernando
Azevedo, General Augusto Heleno,
Braga Netto, Fábio Faria e Rogério
Marinho devem ﬁcar de fora da barganha.
O pontapé na mudança dos ministérios foi dado no último dia 9, com a
saída do ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio. Um desentendimento com Ramos adiantou sua partida. Apesar de Gilson Machado, expresidente da Agência Brasileira de

Promoção Internacional do Turismo
(Embratur), ter sido nomeado para
comandá-la, a pasta também pode
entrar na dança das cadeiras no começo do próximo ano.
Questão econômica
No Congresso, o tema da reforma
ministerial é levado em conta, mas
com ponderações. Deputados e senadores favoráveis ao presidente da República destacam os bons resultados
de Bolsonaro nas recentes pesquisas
de opinião. Para eles, isso mostra que
o chefe do Executivo ainda tem força
para monopolizar a composição do
governo. Com capacidade política de
manobra, a expectativa é de que o time não mude, ou que ocorram apenas alterações pontuais. O principal
problema é a incerteza econômica
provocada pela pandemia de coronavírus, que pode alterar o cenário.

O ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta deu
nota 3, de 0 a 10, para o governo Bolsonaro ao avaliar a
condução do Executivo no enfrentamento da pandemia
de covid-19. Em entrevista ao jornal O Globo, Mandetta
disse que o presidente tem atuação desastrosa na crise,
que demonstra mais apreço pela economia do que pela
vida das pessoas e parece ter raiva dos brasileiros que
perderam a vida para o vírus.
“O número de mortes fala por si. Ele (Bolsonaro) teve
uma condução desastrosa. A desautorização do ministro em público, ‘manda quem pode e obedece quem tem
juízo’; o ‘e daí?’; ‘não sou coveiro’; ‘gripezinha’; ‘está no ﬁnal’. Está no ﬁnal nada. Se teve alguma coisa digna de
nota eu não saberia te citar. Nós conseguimos ativar a
indústria brasileira de respiradores, foi uma coisa que
conseguimos fazer quando eu estava lá, conseguimos
abrir 15 mil leitos de UTI, que é uma coisa positiva. Agora, eles deixaram 7 milhões de kits no almoxarifado. O
governo federal deixou as pessoas à própria sorte. Não vi
nem sequer se solidarizar com quem perdeu um membro da família. É quase como se tivessem raiva das pessoas que morreram. Quem morreu é culpado.” Para
Mandetta, Bolsonaro militarizou o Ministério da Saúde
e abriu uma crise tripla: “de prevenção, atendimento e
vacina”. O ex-ministro considera que o titular da pasta,
o general Eduardo Pazuello, não conhece nada da área. “

REGULAMENTAÇÃO DE REPASSES

PRESIDÊNCIA DO SENADO

Bolsonaro sanciona lei do novo Fundeb

MDB busca união em
candidatura própria

. REUTERS / AMANDA PEROBELLI

PARTIDO SE ORGANIZA ENTRE QUATRO POTENCIAIS NOMES

PROFESSORA ELIANE CONCONI CONVERSA COM ALUNOS EM SALA DE AULA NO PRIMEIRO DIA DE RETORNO DAS ESCOLAS DO ESTADO
O presidente Jair Bolsonaro sancionou, sem vetos, o projeto de lei que regulamenta o novo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Proﬁssionais da Educação (Fundeb). O texto foi publicado em edição extra do Diário Oﬁcial da União, na noite de sexta-feira (25), feriado de natal.
Estabelecido pela Emenda Constitucional nº 108/20, promulgada em
agosto, o Fundeb dependia de uma lei
regulamentando a forma do repasse
dos recursos. Com as mudanças, o
fundo se torna permanente a partir de
2021 para ﬁnanciar a educação infantil e os ensinos fundamental e médio
nas redes públicas.
O Fundeb é composto de 20% da
receita de oito impostos estaduais e
municipais, como ICMS, ITR e IPVA, e
de valores transferidos de impostos
federais. Em 2019, o fundo custeou R$
156,3 bilhões para a rede pública.
Com o novo fundo, o Congresso aumentou a participação da União no ﬁnanciamento da educação básica. A

participação federal passa dos atuais
10% para 23%. O aumento é escalonado. No ano que vem, o percentual passa para 12%. Em 2022, 15%; em 2023,
17%; em 2024, 19%; em 2025, 21%; e a
partir de 2026, 23%.
“Essa emenda ampliou a complementação a ser feita pela União ao
Fundo, deu prioridade à educação infantil para aplicação dos recursos, fortaleceu os conselhos para maior ﬁscalização e controle, valorizou os proﬁssionais de educação ao reservar 70%
dos recursos do fundo para pagamento de sua remuneração, criou mecanismos para melhoria de gestão, entre
outros aprimoramentos”, informou
Secretaria Geral da Presidêcia da República, em nota.
O texto agora sancionado pelo presidente da República foi aprovado no
último dia 17 de dezembro pela Câmara dos Deputados. Os parlamentares chegaram a incluir uma emenda
que possibilitava a destinação de 10%
dos recursos do Fundeb para instituições ﬁlantrópicas comunitárias, con-

fessionais e para educação proﬁssionalizante, inclusive promovida por
entidades do Sistema S (Senai e Senac). O trecho, no entanto, acabou
sendo retirado durante a tramitação
no Senado, após pressão de entidades
em defesa da educação pública e partidos de oposição.
Os valores alocados pelo governo
federal serão distribuídos para os municípios que não alcançarem o valor
anual mínimo aplicado por aluno na
educação. O Fundeb permanente
adota referência de valor por aluno no
cálculo para distribuição de recursos
da complementação da União.
O texto também traz as ponderações, a relação com o número de matrículas e os indicadores a serem veriﬁcados para a distribuição de recursos, além de detalhar como se dará o
acompanhamento da avaliação, monitoramento, controle social, comprovação e ﬁscalização dos recursos a
serem empregados.

O MDB, que venceu dez das últimas 12 eleições para a
presidência do Senado, considera essencial vencer com
um nome próprio a próxima disputa, em fevereiro. Para
não repetir o que ocorreu na eleição, o partido se organiza entre quatro potenciais nomes para encabeçar a chapa – e tenta, até o ﬁnal de janeiro, articular a entrada de
mais dois parlamentares à legenda, ampliando a bancada dos 13 parlamentares que já possui em plenário para
15.
Hoje, ainda são quatro os nomes que disputam a
chance de concorrer: Simone Tebet, do Mato Grosso do
Sul; Fernando Bezerra Coelho, de Pernambuco; Eduardo Braga, do Amazonas; e Eduardo Gomes, do Tocantins. Apesar de o Democratas já ter deﬁnido que Rodrigo
Pacheco (MG) representará o partido para manter o legado de Davi Alcolumbre (DEM-AP) e Major Olímpio
(PSL-SP) ter apresentado seu nome, a escolha sobre
quem representará o MDB deve ser deﬁnida apenas na
segunda quinzena de janeiro, mais próximo das eleições. “Temos que levar essa”, sintetizou um interlocutor
do partido ligado ao processo de escolha do candidato.
“Primeiro, porque se trata de uma questão proporcional. Segundo que, se o nome do partido tiver força [entre
outras legendas], irá levar”.
Hoje com 13 senadores, o MDB busca expandir sua
base para 15 parlamentares até o mês que vem. Com isso, o partido ampliaria a vantagem contra a bancada do
PSD, que tem 12 senadores, e do Podemos, que tem 10.
O partido mantém segredo sobre quem poderia ser o
indicado, já que as indicações prosseguem. Um dos possíveis nomes é o do senador Veneziano Vital do Rego
(PB), que se desligou ontem (23) do PSB. Em um tweet
em abril deste ano, Eduardo Braga já indicava que o senador teria espaço no MDB, partido que já integrou anteriormente.
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2 ANOS DE MANDATO

R$50milhõesparao
Maranhão,dizWeverton Edivaldo,justosaplaudem
Senador fez balanço do mandato e apontou que já destinou mais de R$ 50 milhões em
emendas individuais e de bancada para o Maranhão.

E

m dois anos de mandato, o senador Weverton (PDT-MA)
destinou pouco mais de R$ 50
milhões em emendas individuais e de bancada para o Maranhão.
Os valores beneﬁciaram diretamente
a população maranhense.
Os recursos tiveram destino certo:
saúde, segurança, educação, turismo
e rodovias federais. Foram R$ 15,4 milhões em emendas individuais em
2019 para essas áreas e mais de R$
15,9 milhões em 2020. Já em emendas
de bancada, foram mais de R$ 18,7
milhões. A saúde foi a que recebeu a
maior parte dos recursos. Foram R$
15,7 milhões em emendas individuais. Já em emendas de bancada, foram
R$ 18,6 milhões.
“Foi uma forma que encontrei de
ajudar os municípios. É importante
garantir recursos para as cidades”,
ressaltou Weverton.
Na área de saúde, São Luís, Afonso
Cunha, Alto Alegre do Pindaré, Apicum-Açu, Arame, Axixá, Brejo, Barra
do Corda, Bernardo do Mearim, Balsas, Belágua, Coroatá, Formosa da
Serra Negra, João Lisboa, Lagoa do
Mato, Lagoa Grande do MA, Montes
Altos, Nova Iorque, Penalva, Presidente Dutra, Timon, Gonçalves Dias, Igarapé do Meio, Imperatriz, Maranhãozinho, Parnarama, Pertitoró, Pinheiro,
Ribamar Fiquenhe, Santa Filomena
do Maranhão, São Raimundo do Doca
Bezerra, Senador La Roque, Sítio Novo, São Bernardo, São João do Sóter,
Urbano Santos e Zé Doca receberam
os valores que variam de R$ 129 mil a
R$ 1 milhão.

cluindo consultas, exames, cirurgia e
procedimentos ambulatoriais.
“A destinação desses recursos vai
contribuir para a modernização do
hospital. Os pacientes serão os principais beneﬁciados porque terão um
atendimento com mais qualidade”,
ressaltou.
O parlamentar destinou ainda 2,3
milhões para o Hospital da Criança, e
R$ 1 milhão para a Unidade Mista do
São Bernardo, a pedido do vereador
Raimundo Penha (PDT). Os estão
sendo aplicados na manutenção dos
centros de saúde, reformas e custeio
dos serviços oferecidos.
“São recursos importantes para
melhorar o atendimento prestado para a população”, disse o senador.
O Hospital da Criança é uma unida“A destinação desses recursos con- de de urgência pediátrica que possui
tribuiu para um melhor funciona- 86 leitos. De acordo com informações
mento do sistema de saúde dessas ci- da Secretaria de Saúde do Estado, até
dades. A população foi e continua setembro de 2019, foram atendidas
sendo diretamente beneﬁciada. Esta é 49.657 crianças, uma média de 5.400
uma área prioritária e que sempre por mês. São atendidos moradores de
precisa de investimentos”, aﬁrmou.
São Luís e de mais de 200 cidades do
Em setembro de 2020, o Hospital Maranhão.
do Câncer Aldenora Bello recebeu R$
Já a Unidade Mista do São Bernar1 milhão em emenda parlamentar do do disponibiliza para a comunidade
senador. O recurso será utilizado para programas de atenção à saúde da muajudar no combate ao câncer e tam- lher e da criança, além de urgência e
bém para a manutenção do hospital.
emergência 24 horas. O centro de saúO Aldenora Bello é o único Centro de atende uma média de 51 mil pacide Alta Complexidade em Oncologia entes por ano. O local atende morado(CACON) no Maranhão e conta com res do bairro São Bernardo e também
equipe médica que atua em todas as de outras localidades.
áreas da oncologia, além de equipe
Com os recursos disponibilizados
multiproﬁssional completa para o pela emenda do senador, serão feitas
atendimento integral ao paciente on- também reformas na enfermaria, bacológico. No local, são realizados mais nheiros, pintura, troca da parte elétride 282 mil atendimentos por ano, in- ca e manutenção da parte hidráulica.

Encaminhamento das emendas em 2 anos
Educação

recursos para melhorar a qualidade
das estradas e oferecer mais segurança aos motoristas.
Em julho de 2020, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, assinou as ordens de serviço das
obras da BR-135 no trecho situado enEquipamentos agrícolas
O senador Weverton também desti- tre os municípios de Bacabeira e Sannou recursos de emenda de bancada ta Rita. As obras estão sendo executapara a aquisição de equipamentos das pelo Exército. Além deste trecho,
agrícolas. Foram pouco mais de R$ 3 também foi autorizada a adequação
milhões para a compra de carretas de 14 km da travessia urbana de Imagrícolas, caminhão basculante e car- peratriz, na BR-010.
“Parabéns aos parlamentares do
ros de mão com caçamba.
meu estado que lutaram muito e conseguiram viabilizar o maior aporte de
Banda Juvenil
Weverton (PDT-MA) destinou tam- recursos do Brasil, na área de infraesbém R$ 500 mil para a Banda Juvenil trura, segundo o ministro Tarcísio. Isda Guarda Municipal de São Luís, em so é o resultado do empenho de todos.
Coroadinho, em julho de 2019. O re- Acima de partidos ou de política, está
curso foi utilizado para a compra de a população”, aﬁrmou Weverton. “É
novos instrumentos e expansão do uma parceria que, com certeza, vai
projeto para os bairros Vila Palmeira, dar resultados. Minha homenagem à
Vila Conceição Alto do Calhau e Pri- bancada do Maranhão, que tanto baRodovias federais
talhou por este projeto”, disse o miA situação das rodovias no Mara- mavera do Coroadinho.
“Para muitos desses jovens estar nistro.
nhão é outra preocupação do senaTambém foi anunciado o planejador. As estradas estão em situação neste projeto representa a chance de
precária e Weverton destinou parte mudar um destino. Eles podem des- mento de outras como o contorno de
das emendas para a recuperação das cobrir novos rumos, onde a música Timon e a estrada do Baú. “As estradas
tem um papel fundamental”, ressal- do Maranhão precisam de recursos e
BRs que cruzam o estado.
investimentos para corrigir este gran“Foram R$ 3 milhões para as rodo- tou o parlamentar.
O projeto atende 40 crianças e ado- de atraso que nós temos hoje lá. Tevias. Também nos reunimos com o
ministro da Infraestrutura, Tarcísio lescentes entre 9 e 17 anos, residentes mos trabalhado para resolver o proFreitas, que elogiou a atuação comba- em Coroadinho. Foi criado em 2013 e blema”, ressaltou o parlamentar.
Wevertou explicou ainda que essas
tiva da bancada federal maranhense já atendeu 90 crianças. É desenvolvipara resolver o problema das estradas do pela Prefeitura de São Luís, por obras vão garantir uma rodovia mais
no estado. Precisamos de uma solu- meio da Secretaria de Segurança com segura para a população da região,
ção deﬁnitiva. O foco é a reconstrução Cidadania (Semusc), além de contar além de proporcionar melhores conda malha maranhense”, explicou We- com a parceria da 2ª Vara de Execu- dições para o transporte de serviços e
ções Penais e da Associação Comuni- produtos. “Vamos acompanhar o anverton.
damento das obras. Os moradores
tária do Bairro.
Bancada do MA fez o maior aporte precisam de uma rodovia com qualiSegurança pública
dade o mais rápido possível. Vamos
Weverton destinou ainda R$ 5,3 mi- de recursos na área de infraestrutura
lhões para aquisição de motos e viatu- Garantir mais recursos e melhorar as trabalhar pela recuperação de nossas
ras para forças especiais como o Cen- rodovias do Maranhão. Estes foram estradas”, declarou.
tro Tático Aéreo (CTA), Batalhão de alguns dos objetivos do senador WeOperações Especiais (BOPE), Grupo verton (PDT-MA) desde que assumiu Emendas para as rodovias
Preocupado com a situação das esde Resposta Tática (GRT) e Polícia Ci- o Senado. O parlamentar tem se emvil do Maranhão. São Luís, Imperatriz, penhado em trabalhar pela melhoria tradas do Maranhão, ao longo do seu
Bacabal, Presidente Dutra e Pinheiros das condições das estradas do Estado. mandato, o senador Weverton tem luforam algumas das cidades beneﬁcia- E e este ano, toda a bancada federal tado para levar recursos para a recumaranhense se uniu para conseguir peração das BRs que cruzam o estado.
das.
Destinar emendas para a educação
é prioridade para Weverton. No total,
foram R$ 2,3 milhões para a área. Trizidela do Vale, Igarapé Grande, Barra
do Corda e Caratupera foram os municípios beneﬁciados.
Em Barra do Corda, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA) vai receber
R$ 1 milhão. O IFMA atende centenas
de estudantes e é responsável direto
pelos avanços na educação da região
central do estado. Os investimentos
irão resultar na construção de salas de
aula e laboratórios para a instituição.
“A educação e tecnologia precisam
de recursos. Os estudantes maranhenses têm um grande potencial em
pesquisa e precisam de infraestrutura
para isso. Esses investimentos são importantes”, declarou.

“A segurança é uma área prioritária
para a população do nosso estado. Temos que dar estrutura para que as forças especiais tenham estrutura para
trabalhar”, disse o senador.

Muitos, com certeza, jamais acreditavam. Outros, jamais imaginavam. Alguns, principalmente políticos, jamais torceram a favor.
Fato que o prefeito Edivaldo Holanda (PDT) encerra
seu mandato registrando um legado de competência e
capacidade no superar os oito anos de crise nacional,
sem esquecer a cruel herança deixada pelo ex-prefeito
João Castelo (PSDB) de desmandos administrativos e ﬁnanceiros.
Cobravam milagres do Edivaldo, enquanto o gestor
Holanda manteve a máquina pública funcionando com
aperfeiçoamento de suas estruturas, salários pagos religiosamente, mesmo com greves montadas pelos opositores, obras acontecendo enquanto a imprensa criava a
sensação do nada sendo feito. Sem esquecer a cidade
limpa com a população sujando irresponsavelmente.
Nossa São Luís está ﬁcando bonita, belas praças para
a convivência e integração familiar em todos os bairros,
obras de profundidade encerrando os ciclos de enchentes nos bairros pobres. Frota de ônibus renovada no ar
condicionado, asfalto deslizando o ﬂuxo de ir e vir dos
trabalhadores e estudantes.
Verdade que falta muito a realizar na educação e saúde, gargalos permanentes das capitais que acabam sendo a referência de procura da população diante da incompetência e corrupção dos prefeitos no interior do
estado.
Nenhuma denúncia de desvio de conduta manchou o
histórico do prefeito, bem que investigaram e tentaram
envolver seu nome. Ficou para os malandros responderem os processos. Crises criadas pelos vereadores foram
sugadas pelo volume de ações do executivo municipal.
Todos os candidatos a prefeito reconheceram seu trabalho na eleição desse ano, mesmo com vontade de bater.
Sem propostas, calavam!
Curiosamente, Edivaldo Holanda foi o único prefeito
de dois mandatos seguidos que nunca respondeu com
ofensas as maldades diárias dos adversários. Sempre
utilizou o sorriso como forma de agregar. Santa paciência!
Logo a população vai estar comparando a gestão de
Edivaldo Holanda (PDT) com a de Eduardo Braide (Podemos) cobrando a equivalência ou o mais prometido.
Tem o tempo de espera para tentar superar.
Indiscutível que o rapaz de boa vontade e temente a
Deus está inserido na eleição de governador em 2022
com o índice de aprovação de quase 70%. Grande problema para os outros postulantes!
De resto, somente o direito de assistir os demais políticos fazerem melhor. Evidente, que curtindo a sua inseparável Camila e as duas ﬁlhas. Dever de marido e pai
apaixonado.
No mais, somente um obrigado de quem sabe olhar o
conjunto da dedicação de um servidor pela capital do
Maranhão.

Lamentável – Quase duzentas mil mortes, sem contar os que foram jogados em valas coletivas sem nenhum teste. Sentimento ao próximo nunca existiu no
poder, todos sempre com o quero mais, nada para os demais. Hora atrasada para governadores e presidente
acordarem para o respeito à população. Quem sabe, tomar uma vacina para a raiva antes que contaminem o
país!
Contagem – Questão de dias para o novo prefeito
Eduardo Braide (Podemos) começar a ser apontado pelos problemas de São Luís. Nem deve existir o espaço para entender o que acontece no município. Chegou, tem
de resolver. Sabe que cada nome escolhido para secretário municipal está assinado com sua responsabilidade
pessoal e política. Dando certo todos querem ser padrinhos. Tem a força dos votos, a ﬁrmeza da palavra, resta a
capacidade de superar o imprevisível do acaso ou fabricado pelos adversários. Vale acompanhar!
GENEROSO ANO NOVO COM TODOS CUIDANDO
PARA SERMOS UM MUNDO MELHOR.
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Celio Sergio
E-mail: celiosergio@hotmail.com
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E 2021, como é que
fica?
» JOSÉ HORTA MANZANO
Empresário e blogueiro

Contagem regressiva
proteger nossas vidas. Uso da máscara, higienização das mãos, de roupas,
sapatos, alimentos. Idosos passaram a
ﬁcar mais tempo em casa. Nosso objeQuando este ano começou muitos tivo era ganhar tempo até um medicagostaram do simbolismo e beleza do mento ou vacina eﬁcaz. O que você
número ‘vinte vinte’. Ano de muitos fez com o tempo que lhe foi dado?
planos: negócios próprios, doutoraHá quem tenha passado a ligar
dos, transferência para novos empre- mais vezes para os pais ou receber
gos, casamentos ou um ﬁlho. Em me- mais chamadas deles. Nossos grupos
nos de 120 dias, tudo entrou em desa- de WhatsApp triplicaram. Passamos a
linho. Um ano de tantas expectativas usar mais redes sociais, mais salas virvirou, então, um agoniante desejo por tuais de reunião. Montamos grupos
seu ﬁm. Agora, restam apenas quatro de estudos, religião, encontros na indias.
ternet. Pais foram desaﬁados a ajudar
Com mais de 190 mil mortes no ﬁlhos com o ensino à distância. AlBrasil, a pandemia do novo coronaví- guns precisaram acelerar a graduação
rus não apenas mudou projetos, mas para entrar no mercado de trabalho –
desacelerou o nosso ritmo. Nunca an- direto para a linha de frente.
tes, na história recente, tivemos um
No entanto, nossa limitada capacisentindo tão coletivo da necessidade dade em encontrar uma maneira para
de sobreviver. Embora muitos te- continuar a vida em meio aos riscos
nham desejado com intensidade o do vírus não impediu outras tragédiﬁm de 2020, logo se percebeu que a as. A pandemia nos submeteu a tortucontagem regressiva não faria sentido rantes momentos de solidão e medo.
se a Covid-19 tirasse a vida – a nossa Os divórcios, entre maio e julho, auou daqueles que amamos. Cada se- mentaram em 54%, segundo levantagundo importa.
mento do Colégio Notarial do Brasil.
Rapidamente suspendemos os plaPara quem adoeceu em razão da
nos de progresso por um plano para Covid-19, talvez, não houvesse desejo
CARLOS LULA
Advogado, Secretário de Estado da Saúde

algum para que o tempo fosse mais
rápido, para o ano acabar, o dia acabar. Aquela chamada de vídeo com a
família para dizer um ‘oi’ ou ‘adeus’
poderia ter durado mais tempo. Os
que choram suas perdas desejariam
mais tempo e jamais uma contagem
regressiva.
Talvez seja isso, por chorarmos demais e por todas as radicais mudanças
provocadas pela pandemia, muitos
acreditaram na contagem regressiva,
desta vez para o ﬁm, e resolveram
agora, já no término do ano, viver com
avidez. Exageradamente.
Embora reste mais de 96 horas até
nos despedirmos deste ano, a guerra
contra a Covid-19 não acabou. O crescente número de óbitos por dia nos
mostra isso. A vacina virá, mas ainda
não chegou, sejamos cautelosos. Até
vacinarmos toda população, precisamos entrar em 2021 com os cuidados
redobrados dos meses de abril e maio.
A única contagem regressiva na
saúde é para que no mínimo tempo
possível possamos iniciar a vacinação
e vencermos a Covid-19. Este é melhor plano para o novo ano: começar
de novo.

O contexto das Finanças Públicas: 2021 é logo ali
MARCELLO A. DUAILIBE BARROS¹
JOÃO C. S. MARQUES²
¹ Economista (UFMA), Mestre em Administração Pública (FGV) e Conselheiro
Regional de Economia (CORECON-MA) ²
Economista e Mestre em Desenvolvimento Socioeconômico (UFMA) e Conselheiro Vice-Presidente Regional de
Economia (CORECON-MA)
A temática das ﬁnanças públicas é
lugar comum nos noticiários diariamente. De fato, é um tema que impacta a vida de todos, direta ou indiretamente. A partir de 2014, com a reversão do resultado primário do Governo
Geral, de superavitário para deﬁcitário pela primeira vez desde 1998, essa
discussão tornou-se o epicentro do
debate no âmbito do Ministério da Fazenda (hoje Ministério da Economia)
e, em especial, na Secretaria do Tesouro Nacional –STN.
Até 2019 discutia-se medidas de
ajuste ﬁscal aplicadas à União, estados e municípios. De um lado, o Governo Federal tinha como missão reverter o resultado primário e reduzir a
dívida pública e, de outro, os entes
subnacionais tinham como dever de
casa, sobretudo, controlar os gastos
com pessoal e aumentar a arrecadação própria visando abrir espaço no
orçamento para investimentos.

sito de reduzir o caos social e manter o
funcionamento da máquina pública
diante das perdas de arrecadação tributária e transferências constitucionais. Estas, fortemente dependentes
da atividade econômica – impactada
pela quarentena, lockdowns e exigências de segurança sanitária necessárias para contornar o contágio e atenuar o número óbitos.
Dentre as principais medidas adotadas, vale destacar o auxílio emergencial (Lei nº 13.982/2020) para a população vulnerável que, inicialmente,
deﬁniu pagamentos de R$ 600,00
mensais; os recursos destinados a estados e municípios para atenuar a
perda da arrecadação própria (Lei
Complementar nº 173) e; os repasses
direcionados, exclusivamente, para
ações de saúde (Lei Complementar nº
173), epicentro desta crise. Adicionalmente, os entes subnacionais também puderam suspender o pagamento do serviço da dívida (juros e amortizações) com efeitos até dezembro de
2020, além de postergar despesas com
encargos especiais (a exemplo do
INSS). Tudo isso teve um preço, com
consequências ainda não mensuráveis para os próximos anos.

o déﬁcit primário do governo central
atingiu R$ 681,0 bilhões entre janeiro
e outubro de 2020, enquanto que a dívida pública bruta, em relação ao Produto Interno Bruto – PIB, deve avançar de 75,8%, em 2019, para 93,1%, em
2020, e 96,2%, em 2021.
No âmbito dos estados e municípios, as preocupações em ﬁnanciar as
políticas anticíclicas e adotar todas as
medidas necessárias para o devido
enfrentamento da pandemia se intensiﬁcaram logo de início.
Sem dispor que instrumentos de
endividamento (emissão de moeda),
os entes subnacionais tiveram que,
diante da letargia do Governo central,
iniciar articulação política para aprovar as iniciativas colocadas no Congresso Nacional. Em um segundo momento, com as transferências oriundas dos auxílios e medidas de suspensão de pagamentos de algumas dívidas, foi possível fazer frente à necessária expansão da cobertura de saúde,
assistência social e, também, ao funcionamento da máquina pública (pagamento de salários, etc.).

Não obstante todas as diﬁculdades
de 2020, o ano de 2021 será ainda mais
Segundo o Ministro da Economia, desaﬁador para as ﬁnanças públicas.
Paulo Guedes, em entrevista recente, Três pontos merecem destaque: i) o
a pandemia já consumiu R$ 599,5 bi- retorno dos pagamentos de dívidas; ii)
A “pauta do ajuste” foi completa- lhões aos cofres públicos. Para ﬁnan- a pressão de gastos na saúde em demente abandonada quando um novo ciar tais despesas, o Governo Federal corrência da ampliação necessária da
e inesperado caos se instaurou no teve que “fabricar” dinheiro, ou seja, rede de atendimento e; iii) a provável
mundo: a pandemia do novo corona- imprimir papel moeda, faculdade que sanção do Projeto de Lei Complemenvírus. A doença exigiu que os gover- os entes subnacionais não gozam.
tar nº 101 que estabelece o Programa
nos abandonassem as preocupações Nesse contexto, o enfrentamento da de Acompanhamento e Transparênatinentes à gestão ﬁscal e atuassem pandemia produziu consequências cia Fiscal, o Plano de Promoção ao
rapidamente com políticas anticícli- diversas para cada ente.
Equilíbrio Fiscal e altera regras da Lei
cas. Uma das medidas foi a criação do
de Responsabilidade Fiscal – LRF, que
que se chamou de “auxílios emergenNo caso da União, houve forte ex- deverá imprimir um maior esforço de
ciais”, direcionados tanto à popula- pansão do déﬁcit primário e da dívida gestão com vistas a equilibrar e dar
ção vulnerável e setor privado quanto pública. Segundo dados extraídos da maior transparência às contas públiaos entes subnacionais com o propó- Instituição Fiscal Independente – IFI, cas. Vale a pena acompanhar.

Cinco anos atrás, quando 2015 estava para terminar,
escrevi um artigo aqui neste espaço. Falava das diﬁculdades que nos atormentavam. Eram tempos complicados. O Brasil atravessava período de turbulência braba,
daqueles que, fosse avião, as asas estariam ondeando.
Na economia, o ano tinha sido catastróﬁco, com inﬂação à solta e fuga de capitais. No Planalto, as coisas iam
de mal a pior, com a doutora enfrentando processo de
impeachment por gestão fraudulenta das ﬁnanças, subterfúgio contábil que ﬁcaria conhecido como o das “pedaladas ﬁscais” — uma quase ofensa aos amantes do ciclismo. Por seu lado, o então presidente da Câmara,
Eduardo Cunha, respondia por corrupção e lavagem de
capitais. Para coroar o trágico buquê, a taxa de desemprego corria em direção aos 10%.
Colei no ano de 2015 o rótulo de annus horribilis —
por sinal, o título do artigo. Lembrei que a expressão,
com seus ares latinos, tinha sido repaginada pela rainha
Elisabeth II, quando do Discurso do Trono de 1992. Com
sua série de querelas e escândalos, aquele ano tinha
marcado o reino e atormentado a real família. Até incêndio, num dos castelos da rainha, houve. A expressão, ﬁsgada no latim, arremedava annus mirabilis — ano maravilhoso, título de conhecido poema escrito 300 anos antes por autor inglês. A rainha (ou o cavalheiro encarregado de redigir seus discursos) foi feliz na referência. Certos anos, mais do que outros, marcam uma nação.
Para nós, o ano que se acaba foi um sufoco. Milhões
de brasileiros estão se arrastando, língua de fora, para
ver se alcançam, vivos e ilesos, a soleira da porta de
2021. O Brasil, que chega ao novo ano, é um país sofrido,
abalado pela perda de 200 mil cidadãos, atazanado pelas privações, martirizado pelo malquerer que o presidente da República dedica às mazelas da população. E,
como se fosse pouco, o brasileiro está angustiado diante
das perspectivas sombrias. O descaso cruel e repetido
com que o Planalto nos hostiliza só faz aumentar nossa
sensação de desamparo. Com quem contar? De quem
esperar bom senso?
Como 2015 parece longínquo! O desvario em que se
atolam nossos dirigentes nos traz saudades daquele
tempo. Desde que a pandemia se instalou entre nós, pulamos de incerteza em incerteza. A informação que valia
ontem periga já ter perdido validade. Fronteiras, escolas, lojas são fechadas e reabertas. Ponha a máscara, tire
a máscara, saia de casa, ﬁque em casa, vacina vem, vacina não vem — o cidadão comum está dilacerado entre
ordens e contraordens que se desdizem sem parar.
No meio desse pandemônio, uma voz clara e forte
continua a nos dar o norte: é a voz presidencial, saída da
garganta de um homem com histórico de atleta, segundo avaliação dele mesmo. Graças a essa voz, que nunca
vacila nem retrocede, sabemos que a covid não passa de
uma gripezinha. Temos a conﬁrmação de que vamos todos morrer um dia. Fomos informados, já no longínquo
10 de abril, que o vírus estava indo embora — informe
conﬁrmado oito meses depois, em dezembro, quando,
de novo, o presidente preveniu estarmos no ﬁnalzinho
da pandemia. Também por seu intermédio, estamos inteirados de que a Europa será bem mais atingida do que
nós. Fomos ainda avisados de que a hidroxicloroquina é
remédio supimpa. E recebemos a informação suprema,
o esclarecimento maior: de fonte oﬁcial, sabemos que
Sua Excelência não é coveiro.
Para infelicidade de todos os brasileiros, temos, na
Presidência, um buraco negro que, além de não emitir
luz, ainda engole o brilho e as luzes dos que se aproximam. Mas, deixemos metáforas astronômicas e voltemos ao plano terrestre. O presidente é caso de escola sobre egoísmo exacerbado que, reforçado pela ignorância,
resultou num indivíduo paralisado, que não faz nem
deixa fazer.
Como será, para os brasileiros, o ano de 2021? Annus
nefastus, annus mutandis, nefasto, cambiante? Não é
fácil encontrar boa deﬁnição. Se bem que — vejam só —
a resposta está às vezes bem à nossa frente, e basta abrir
os olhos para enxergar. A realizar-se a escura profecia
lançada por um presidente que tratou o próprio povo de
maricas, 2021 será o annus crocodili, o ano em que todos nos transformaremos em jacaré. E daí?

GERAL
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Prefeitura de São Luis amplia serviços
de videomonitoramento no trânsito
Capital terá mais 11 equipamentos de segurança, totalizando 21 câmeras que farão o
acompanhamento em tempo real do trânsito nas principais vias da cidade; medida faz parte das
ações colocadas em prática pela gestão do preito Edivaldo visando mais segurança no trânsito

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SEDES
EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
REFERÊNCIA: Processo Administrativo Nº 0039582/2020-SEDES. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE
PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE
EVENTOS, COMPREENDENDO A EXECUÇÃO, COM PLANEJAMENTO OPERACIONAL E
ACOMPANHAMENTO DO EVENTO E DEMAIS SERVIÇOS AUXILIARES DE PESSOAL, COM
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INFRAESTRUTURA NECESSÁRIOS, CONTENDO MOBILIÁRIOS
E EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DE FORTALECIMENTO DO SISAN –
SISTEMA NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, DESCRITOS NO PLANO DE
TRABALHO DO CONVÊNIO FEDERAL Nº 013/2016 – MC. AMPARO LEGAL: Lei nº 10.520/2002, Lei nº
8.666/1993, Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, Lei Complementar nº 123/2006 e
alterações posteriores, Lei Estadual nº 10.403/15 e demais normas que regulamentam a espécie. VALOR
TOTAL HOMOLOGADO: R$ 292.081,70 (duzentos e noventa e dois mil, oitenta e um reais e setenta
centavos). HOMOLOGO os atos praticados pelo Pregoeiro da Secretaria de Estado do Desenvolvimento
Social, designado pela Portaria nº 230/2020/GAB/SEDES, referente ao julgamento do Pregão Eletrônico
nº 04/2020-CSL/SEDES, conforme Termo de Adjudicação expedido em 15 de dezembro de 2020, em
favor da empresa abaixo discriminada, considerando a validade dos atos praticados a fim de que sejam
produzidos todos os efeitos legais.
EMPRESA: ORIENTA CONSULTORIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ Nº 11.709.184/0001-80
Endereço: Rua das Laranjeiras, nº 03, Quadra 57, Jardim Renascença
CEP 65.075-250 - São Luís – MA
Contato: (98) 3304-7997/99992-7358 /98879-0343

E-mail: orientaservicos@gmail.com

LOTE

ESPECIFICAÇÃO

VALOR TOTAL (R$)

01

EVENTOS EM BARREIRINHAS E SÃO LUÍS

124.236,00

02

APOIO LOGÍSTICO PARA O CONSEA-MA

167.845,70

VALOR TOTAL:

292.081,70

Determino o encaminhamento dos autos para que sejam adotadas, na forma da lei, medidas cabíveis
quanto à contratação da referida empresa.
São Luís-MA, 16 de dezembro de 2020
JOSÉ EDJAHILSON BEZERRA DE SOUZA
Secretário Adjunto de Administração e Finanças/SEDES

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 221/2020 - CSL/EMSERH
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 151.328/2020 – EMSERH
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

Prefeitura de São Luis amplia serviços de videomonitoramento no trânsito

A

Prefeitura de São Luís, por
meio da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes (SMTT), está ampliando
o número de câmeras de videomonitoramento do Centro de Controle de
Operações (CCO), ferramenta fundamental no auxílio do ordenamento e
controle do trânsito das vias de São
Luís. O anuncio foi feito durante visita do prefeito Edivaldo Holanda Junior à sede da Secretaria Municipal de
Trânsito e Transportes (SMTT), que
foi reformada e modernizada. Com
isso, São Luís ganhará mais 11 equipamentos de segurança, totalizando
21 câmeras que farão o acompanhamento em tempo real do trânsito nas
principais vias da cidade. A medida
faz parte das ações colocadas em prática pela gestão do prefeito Edivaldo
com o objetivo de garantir mais segurança para motoristas e pedestres.
As câmeras já estão sendo instaladas em alguns pontos. “O objetivo
é de garantir maior controle de trânsito da cidade, tornando-o mais seguro e organizado para condutores
e pedestres”, enfatizou o titular da
SMTT, Israel Pethrus acrescentando
que a iniciativa segue orientação do
prefeito Edivaldo. Dentre os pontos

que receberão os novos equipamentos estão a Praça D. Pedro II, as Avenidas Guajajaras, São Marçal, Daniel
de La Touche, Beira Mar, Avenidas dos
Franceses, Casemiro Júnior, além das
rotatórias da Cohama e da Cohab.
Os novos equipamentos de videomonitoramento são câmeras de segurança modernas, quando se trata de
visualização de grande capacidade.
Possuem dispositivo mecânico para
controlar posicionamento da câmera que permite ser movimentada em
todas as direções.

CENTRO
O monitoramento será realizado
pelo Centro de Controle de Operações (CCO) da SMTT, composto por
um painel de nove telas, por meio do
qual é observada toda a movimentação do trânsito, captada por câmeras
fixas instaladas em pontos estratégicos dos principais corredores urbanos da cidade.
O CCO engloba, ainda, a Central
de Rádio, para controle e repasse de
informações aos agentes de trânsito
em trabalho nas ruas da cidade, garantindo maior agilidade ao atendimento nas ocorrências de colisões,

congestionamentos e outras abordagens de competência da SMTT.
O sistema, considerado como um
pequeno complexo de comunicação
e logística viária, possibilita o acompanhamento, em tempo real, de corredores viários e do sistema de transporte da capital. Dentre as regiões já
monitoradas pelas câmeras de monitoramento do trânsito, estão aquelas com maior número de acidentes
e engarrafamentos. São elas, as avenidas Guajajaras, Jerônimo de Albuquerque, Guaxenduba, Beira-Mar, dos
Holandeses, Marechal Castelo Branco, Daniel de La Touche, Anel Viário,
entre outras.
O CCO ajuda a intervir com mais
rapidez em ocorrências de trânsito
e transporte coletivo. Casos de colisões e engarrafamentos são observados pelos operadores do Centro e comunicados às equipes de agentes de
trânsito em serviço nas ruas.
A ação permite mais agilidade na
busca de soluções para estas ocorrências ou para outras situações de
competência da SMTT. Também são
observados pelo CCO, os desvios realizados por linhas de ônibus do Sistema de Transporte da capital, neste
caso, a linha é autuada pelo descumprimento da rota.

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 222/2020 - CSL/EMSERH
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 83.961/2020 – EMSERH
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de CATÉTERES tais como KIT
CATÉTER DUPLO E TRIPLO LÚMEN, CATÉTER VENOSO CENTRAL UMBILICAL, dentre outros, para
atender às necessidades das Unidades Hospitalares administradas pela EMSERH.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM.
DATA DA ABERTURA: 06/01/2021, às 9h (horário de Brasília).
Local de Realização: Sistema Licitações-e www.licitacoes-e.com.br.
Edital e demais informações disponíveis em www.emserh.ma.gov.br e www.licitacoes-e.com.br.
Informações adicionais serão prestadas na CSL/EMSERH localizada na Av. Borborema, Qd-16, n° 25,
Bairro do Calhau, São Luís-MA, no horário de 8h às 12h e das 14h às 18h, de segunda a sexta-feira, pelo
e-mail csl@emserh.ma.govr.br e lauro.costa@emserh.ma.gov.br ou pelo telefone (98) 3235-7333.
São Luís-MA, 22 de dezembro de 2020
Lauro César Costa
Agente de Licitação da EMSERH

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 223/2020 - CSL/EMSERH
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 130.564/2020 – EMSERH
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento de materiais médicos hospitalares, para atender
às necessidades das Unidades Hospitalares administradas pela EMSERH.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM.
DATA DA ABERTURA: 07/01/2021, às 9h (horário de Brasília).
Local de Realização: Sistema Licitações-e www.licitacoes-e.com.br.
Edital e demais informações disponíveis em www.emserh.ma.gov.br e www.licitacoes-e.com.br.
Informações adicionais serão prestadas na CSL/EMSERH localizada na Av. Borborema, Qd-16, n° 25,
Bairro do Calhau, São Luís-MA, no horário de 8h às 12h e das 14h às 18h, de segunda a sexta-feira, pelo
e-mail csl@emserh.ma.govr.br e lauro.costa@emserh.ma.gov.br ou pelo telefone (98) 3235-7333.
São Luís-MA, 22 de dezembro de 2020
Lauro César Costa
Agente de Licitação da EMSERH

OBJETO: Contratação de empresa especializada para aquisição de suprimentos para servidor, com
suporte técnico, visando atender às necessidades da sede administrativa da EMSERH.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR LOTE.
DATA DA ABERTURA: 08/01/2021, às 9h (horário de Brasília).
Local de Realização: Sistema Licitações-e www.licitacoes-e.com.br.
Edital e demais informações disponíveis em www.emserh.ma.gov.br e www.licitacoes-e.com.br.
Informações adicionais serão prestadas na CSL/EMSERH localizada na Av. Borborema, Qd-16, n° 25,
Bairro do Calhau, São Luís-MA, no horário de 8h às 12h e das 14h às 18h, de segunda a sexta-feira, pelo
e-mail csl@emserh.ma.govr.br e lauro.costa@emserh.ma.gov.br ou pelo telefone (98) 3235-7333.

DO MARANHÃO

São Luís-MA, 22 de dezembro de 2020
Lauro César Costa
Agente de Licitação da EMSERH
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EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 121/2020 - CSL/EMSERH
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 96.070/2020 – EMSERH

São Luís-MA, 22 de dezembro de 2020
Lauro César Costa
Agente de Licitação da EMSERH

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 224/2020 - CSL/EMSERH
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 136.054/2020 – EMSERH
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

oimparcial.com.br
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MAIS
92 ANOS
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OBJETO: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de agulhas para biópsias com
disparadoras (instrumento de biópsia) em regime de comodato para atender o Hospital de Câncer do
Maranhão – Dr. Tarquínio Lopes Filho, administrado pela EMSERH.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM.
DATA DA ABERTURA: 05/01/2021, às 9h (horário de Brasília).
Local de Realização: Sistema Licitações-e www.licitacoes-e.com.br.
Edital e demais informações disponíveis em www.emserh.ma.gov.br e www.licitacoes-e.com.br.
Informações adicionais serão prestadas na CSL/EMSERH localizada na Av. Borborema, Qd-16, n° 25,
Bairro do Calhau, São Luís-MA, no horário de 8h às 12h e das 14h às 18h, de segunda a sexta-feira, pelo
e-mail csl@emserh.ma.govr.br e lauro.costa@emserh.ma.gov.br ou pelo telefone (98) 3235-7333.

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 225/2020 - CSL/EMSERH
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 106.460/2020 – EMSERH
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coleta, transporte,
tratamento e disposição final de resíduos de serviços de saúde de classificação A, B e E, com
fornecimento de bombonas, em regime de comodato, para atender à demanda das unidades da
Regional Caxias (HEMONÚCLEO DE CAXIAS, HOSPITAL DE CAXIAS, MACRORREGIONAL
COROATÁ, UPA COROATÁ, ALARICO PACHECO-TIMON, UPA TIMON, PERITORÓ, ALTO ALEGRE,
TIMBIRAS, HEMONÚCLEO DE CODÓ, UPA CODÓ E LAGO DA PEDRA), unidades administradas pela
EMSERH.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço por Lote.
MOTIVO: Adiamento até ulterior deliberação motivada pela decisão proferida no Mandado de Segurança
Nº 0810106-37.2020.8.10.0000 - PJE.
Local de Realização: Sistema Licitações-e: www.licitacoes-e.com.br
O Edital e demais informações estão disponíveis em www.emserh.ma.gov.br e www.licitacoes-e.com.br.
Informações adicionais serão prestadas na CSL/EMSERH localizada na Av. Borborema, Qd-16, n° 25,
Bairro do Calhau, São Luís-MA, no horário de 8h às 12h e das 14h às 18h, de segunda a sexta, pelos
e-mails csl@emserh.ma.gov.br e/ou lauro.costa@emserh.ma.gov.br ou pelo telefone (98) 3235-7333.

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada na PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE
VEÍCULO TIPO FURGÃO, SEM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE,
SEGURO TOTAL, INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SÉRIE EXIGIDOS POR LEI, para
suporte às atividades institucionais da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH, no
município de Imperatriz-MA.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR LOTE.
DATA DA ABERTURA: 14/01/2021, às 9h (horário de Brasília).
Local de Realização: Sistema Licitações-e www.licitacoes-e.com.br.
Edital e demais informações disponíveis em www.emserh.ma.gov.br e www.licitacoes-e.com.br.
Informações adicionais serão prestadas na CSL/EMSERH localizada na Av. Borborema, Qd-16, n° 25,
Bairro do Calhau, São Luís-MA, no horário de 8h às 12h e das 14h às 18h, de segunda a sexta-feira, pelo
e-mail csl@emserh.ma.govr.br e lauro.costa@emserh.ma.gov.br ou pelo telefone (98) 3235-7333.

São Luís-MA, 22 de dezembro de 2020
Lauro César Costa
Agente de Licitação da EMSERH

São Luís-MA, 22 de dezembro de 2020
Lauro César Costa
Agente de Licitação da EMSERH

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA FAMILIAR - SAF
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO- CSL
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020 – SAF
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 163.457/2020– SAF
O PRESIDENTE DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DA
AGRICULTURA FAMILIAR – SAF realizará, às 14h30, do dia 18 de janeiro de 2021, na Sala de
Reuniões desta Secretaria, localizada na Avenida São Luís Rei de França, Lote E1-C, bairro Turu, nesta
Capital, licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, objetivando a contratação de empresa de
engenharia para execução dos serviços de reforma e adaptação do Abatedouro de Aves,
localizado no povoado Capoeira, no município de Viana-MA, na forma da Lei nº 8.663/1993. Esse
Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço supracitado, de 2ª a 6ª feira, no
horário de 13h às 18h, onde poderão ser obtidos mediante a apresentação de dispositivo de
armazenamento de dados. Esse Edital também se encontra à disposição dos interessados no site oficial
da SAF (www.saf.ma.gov.br).
São Luís-Ma, 22 de dezembro de 2020
JOÃO RODRIGO LISBOA SILVA
Presidente em exercício da CSL/SAF
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SÃO LUÍS

REVITALIZAÇÃO

Papódromo vira
Parque João Paulo 2º
Aterro do Bacanga recebe obras de revitalização quase 30 anos após receber o Papa
João Paulo 2º que celebrou missa no local. O parque foi aberto neste domingo

Quatro lugares para
passear no fim de ano
WALBER OLIVEIRA
Há quem diga que o ano de 2020 não foi aproveitado,
com a pandemia, quarentena e diversos outros problemas, é até aceitável reconhecer que foi um ano de pouca
exploração. Apesar disso, ainda dá para curtir o ﬁm de
ano respeitando as normas sanitárias, ainda mais neste
período natalino. Veja a seguir quatro lugares para passear no ﬁm de 2020 em São Luís.
Neste período em que nem sempre é possível fazer viagens mais extensas, opções mais próximas podem ser a
melhor escolha no momento, então peguem suas máscaras, mantenham o distanciamento, e simbora!

1 – Centro Histórico de São Luís

Apesar das festas públicas de ﬁm de ano terem sido
canceladas em 2020, devido à pandemia, a região do
Centro Histórico de São Luís ainda é um local incrível
para passear com a família e conhecer novos pontos, como a Praça dos Poetas, tanto de dia quanto de noite, onde há as luzes e vídeo mappings (atrações animadas reprojetadas nas paredes dos locais) por todos os lados.

Quase 30 anos após abrigar a missa
celebrada pelo Papa João Paulo 2º, o
Aterro do Bacanga, em São Luís, passou por uma série de obras para fazer
mais uma homenagem ao pontíﬁce. E
também para levar mais lazer, cultura
e esporte aos moradores. No local foi
construído o Parque João Paulo 2º revitalizando a área.
O Parque João Paulo 2º foi aberto ao
público neste domingo, perto do CEPRAMA. O governador Flavio Dino,
explico a importância do Parque, que

conta com praças, fontes, campos,
quadras e brinquedos. População do
Centro, Madre Deus e bairros vizinhos
passa a contar com ótimo espaço público. “É um espaço de cultura, esporte e convivência comunitária, sobretudo para grandes bairros próximos”,
disse o governador Flávio Dino
O espaço faz parte da política de abrir
e expandir parques em todas as regiões do Maranhão. Desde 2015, São
Luís já recebeu dois grandes deles: o
Itapiracó e o Rangedor. O João Paulo

2º será o mais novo parque.
As obras feitas em parceria com a Secretaria da Administração Penitenciária (SEAP) onde presos trabalharam
na obra, o que trouxe economia para
os cofres públicos e ressocialização
para os detentos.

Variação de até 111% em itens da ceia do fim do ano

FORAM PESQUISADOS 139 PRODUTOS QUE COMPÕEM A CEIA QUE APARECEM COM MAIS FREQUÊNCIA NA MESA DO BRASILEIRO
consumidores na hora de ir às compras dos itens da ceia para as festas de
ﬁm de ano.
Dessa forma, é possível organizar
melhor o orçamento e consumir de
forma consciente, no período em que
geralmente surgem diversos gastos
extras”, destacou a presidente do Procon/MA, Adaltina Queiroga.
Os itens estão divididos entre carnes congeladas, panetone, azeites,
além de bebidas alcoólicas como espumante, vinho e whisky. Cereais, farofas prontas, conservas, bombons e
frutas em calda também foram alguns
dos itens pesquisados.

Itens tradicionais

Dentre as opções de carnes congeladas, o Peito de Peru desossado temperado Sadia alcançou a variação de
19,03%, custando R$ 41,99 em um supermercado e R$ 49,98 em outra rede.

A extensão urbana localizada na Ponta d’Areia é um
local ideal para o passeio em família, além da vista para
o mar e um pôr do sol magníﬁco, há também lanchonetes, como exemplo o Café do Forte.

“O projeto contempla revitalização
do Papódromo, entretenimento e uso
para todas as idades, atrativos religiosos.”, aﬁrma a arquiteta Gabi Braga,
responsável pelas obras.

PREÇO SALGADO

Visando auxiliar os consumidores
na hora de montar a ceia das festas de
ﬁm de ano, o Instituto de Promoção e
Defesa do Cidadão e Consumidor do
Maranhão (Procon/MA) divulgou a
pesquisa comparativa de preços dos
itens mais procurados durante esse
período.
O levantamento dos preços foi realizado entre os dias 11 e 15 de dezembro e veriﬁcou os valores cobrados em
quatro grandes redes de supermercados da região metropolitana de São
Luís.
Ao todo, foram pesquisados 139
produtos que compõem a ceia de ﬁm
de ano, encontrando variação máxima no preço do espumante Salton
Brut (750ml), que custa R$ 41,99 em
um supermercado e R$ 19,90 no concorrente. “A pesquisa de preços faz
parte das nossas ações de ﬁscalização,
que tem como objetivo auxiliar os

2 – Espigão Costeiro

Entre os panetones, o Chocotone
Bauducco Gotas (400g) atingiu a variação de 81,07%, sendo comercializado a R$ 10,99 em um supermercado e
R$ 19,90 na concorrência.

A pesquisa de preços faz
parte das nossas ações de
fiscalização, que tem
como objetivo auxiliar
os consumidores na hora
de ir às compras dos
itens da ceia

3 – Avenida Litorânea

É claro que a avenida mais conhecida da Capital Maranhense não poderia ﬁcar de fora… A Avenida Litorânea possui diversas alternativas para você que pretende
dar uma volta, desde uma caminhada ao ar livre, à um
jantar ou almoço em família.

São 4,1 Km de extensão onde é possível encontrar
barracas de água de coco, bares, restaurantes, lanchonetes, praças e até mesmo a boa e velha calçada para correr. Dependendo do horário, de manhã, tarde ou noite,
você pode ter diferentes rolês.

4 – RFFSA

O prédio recém reinaugurado da Rede Ferroviária Federal – RFFSA, além de ser um ótimo passeio, é o novo
cartão postal da cidade de São Luís. Ele possui uma arquitetura moderna e ao mesmo tempo clássica, onde teve sua estrutura principal preservada. O local também
possui o museu ferroviário e portuário do Maranhão, e o
prédio sedia um dos vídeo mappings de São Luís.

VIDA

oimparcial.com.br

Samartony Martins
E-mail: samartonymartins@gmail.com
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SEGURANÇA

PREVENÇÃO

Restaurantessãoalvos
deprotocolossanitários

Operações reforçam
segurança na ilha

Fiscalização teve como objetivo prevenir a exposição aos riscos de contaminação pela
covid-19, tanto para trabalhadores, como também consumidores dos estabelecimentos.

O

s agentes da Superintendência de Vigilância Sanitária (Suvisa) visitaram restaurantes, bares e casas de
eventos localizados nos bairros do
Calhau e Avenida Litorânea, em São
Luís, na última quarta-feira (23). A
ação busca esclarecer e direcionar gerentes dos estabelecimentos quanto
ao cumprimento de decretos e portarias publicadas pela Casa Civil, que
determinam medidas sanitárias segmentadas para a realização de eventos.
De acordo com o ﬁscal da Suvisa,
Cláudio Bogéa, durante as abordagens são ratiﬁcadas as condutas sanitárias vigentes no estado. “Nas vistorias buscamos observar aquilo que precisa ser mantido ou adicionado. O objetivo é prevenir a exposição aos riscos de contaminação pela covid-19,
tanto por parte dos que trabalham,
como também daqueles que frequentam esses lugares”, destacou.
Até o ﬁm desta semana, cerca de 15
estabelecimentos foram visitados na
capital maranhense. As ações são orientadas pela Portaria nº 42 e pelo Decreto nº 36.203, que são regidos pela
Portaria nº 34 da Casa Civil, responsável por estabelecer os dispositivos legais relativos à prevenção e diminuição da contaminação pela Covid-19
no Maranhão.
Segundo Leonilza Menezes, membro do grupo administrativo de um
dos restaurantes visitados, as recomendações estão sendo adotadas
desde a área do estacionamento para

COMBATE A CRIMES NO PERÍODO FESTIVO VAI ATE P DIA 1º

AO TODO QUINZE RESTAURANTES FORAM VISTORIADOS EM SÃO LUÍS DESDE O DIA 23
clientes. “Quando reabrimos nossas
unidades, recebemos a visita dos
agentes sanitários e eles nos ajudaram. Não de forma punitiva, mas de
orientação. Se não tivermos saúde,
não temos nada, tanto que a orientação dada aos nossos clientes começam desde a entrada, pois ao entrar
no estabelecimento eles se tornam

nossa responsabilidade”, ressaltou.
Ao ﬁnal de cada visita, os agentes
sanitários deixaram em posse dos gerentes um Termo de Fiscalização descrevendo as medidas a serem adotadas, bem como as responsabilidades
do estabelecimento quanto ao cumprimento de todos os protocolos.

VIRADA CULTURAL

O sistema de Segurança Pública prossegue com ações
estratégicas para as festas de ﬁm de ano, na Região Metropolitana de São Luís. Operações de controle da criminalidade foram reforçadas, pontos de atrações festivas
estão mapeados como prioridade e o policiamento foi
mobilizado para garantir a tranquilidade do cidadão. O
trabalho é executado pela Polícia Militar com apoio da
Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão,
órgãos estaduais e municipais. A operação mobiliza cerca de 1 mil policiais e se estende até dia 1º de janeiro.
O policiamento está mobilizado em pontos do Centro, Praia Grande, no Parque do Rangedor (Calhau) e no
Forte Santo Antônio (Ponta d’Areia), onde há decoração
natalina e programação de videomapping. Operações
direcionadas ao controle da criminalidade foram intensiﬁcadas, a exemplo do monitoramento em coletivos,
terminais de integração e outros pontos de parada.
Houve reforço do policiamento ostensivo nos principais centros comerciais (Centro-Rua Grande, CohabCohatrac, João Paulo, Cidade Operária) e monitoramento ostensivo em áreas com denúncia de tráﬁco de drogas.
“A Polícia Militar executa o plano de operação para
este período natalino, que historicamente é mais familiar. Dessa forma, o foco se mantém na orientação das
pessoas às normas sanitárias por conta do novo coronavírus, na atenção com pertences pessoais e na contenção de algum delito. O plano será reforçado nas festas de
Ano Novo. Trabalhamos para ter mais uma festa de Natal e Reveillon de paz e segurança”, destaca o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Pedro Ribeiro.
As praias da capital e região, que no período são bastante frequentadas pelos cidadãos, também recebem

LUTO

Imperatriz divulga atrações do réveillon 2021 Ex-prefeitodeArari
morrevítimadecovid-19

VIRADA CULTURAL DE IMPERATRIZ CONTARÁ COM A PARTICIPAÇÃO DE VÁRIOS ARTISTAS DA REGIÃO NOS DIAS 29, 30 E 31 DE DEZEMBRO
A Prefeitura de Imperatriz divulgou
a programação oﬁcial para o réveillon
2021 da Virada Cultural. Evento que
ocorre nos dias 29, 30 e 31 de dezembro, será realizado na Concha Acústica da Beira Rio, a partir das 19h.
Os shows fazem parte da programação elaborada pela Fundação Cultural, FCI, para descentralizar as comemorações de ﬁm de ano, como forma de minimizar possíveis aglomerações, além de fomentar o setor cultural durante o período de pandemia.
Todas as atrações que irão se apresentar, foram contempladas pelo edital
de premiação cultural Neném Bragança de Música.
O encerramento do ano e das apresentações será realizado pela banda
Forró de Elite, Thiago e Luan e Bárbara D’lux no dia 29. Já a Banda Assalto
Oﬁcial, Rodrigo Mendes e Bruno Sam-

paio e Josué animam o dia 30. E, para
realizar a festa da virada de ano, no dia
31, Welligton Tigrão, Breno & ATT, Resistência e Náguia Brasil, na Concha
Acústica da Beira Rio. A iniciativa teve
como porto de partida as apresentações no Calçadão da cidade, e contou
com os artistas Jean Rios & Aziz Baury
e Washington Brasil, 21, Marcelo Rios
e Iago Fontinele, 22, e João Neres e
Karleyby Allanda, no dia 23.
O presidente da Fundação Cultural,
Olímpio Marinho Pereira Filho, Gury,
destaca que ”o evento contará com
infraestrutura completa, com som e
iluminação, mantidos com recursos
do município, sendo encerrado com a
tradicional queima de fogos de artifício”. Apesar de ser realizado como alternativa à tradicional virada de ano, o
projeto prossegue em 2021, contando
com edições itinerantes, favorecendo

mais artistas classiﬁcados pelo Prêmio Neném Bragança de Música.
Todos os beneﬁciados pelo edital
terão que realizar em contrapartida
shows gratuitos, em espaços públicos,
para a população. O edital de prêmio
Neném Bragança de Música, nº
005/2020, com um investimento total
de R$ 395. 000,00 (trezentos e noventa
e cinco mil reais), contemplou treze
artistas solo, cinco duplas, dez trios,
vinte e dois grupos e trinta bandas. O
edital de fomento cultural faz parte do
pacote de ações organizado pelo município para auxiliar o setor cultural
durante a pandemia do Novo Coronavírus, Covid-19. A premiação é custeada através do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura, FUMIC, com verba
Federal, advinda por meio da Lei de
Emergência Cultural Aldir Blanc.

LEÃO SANTOS ESTAVA INTERNADO NA UTI DO UDI HOSPITAL
Morreu na última quinta-feira (24) o ex-prefeito de
Arari, Leão Santos Neto, vítima de complicações da covid-19. A informação foi conﬁrmada pelos próprios familiares do ex-gestor. Leão era muito amigo do ex-presidente da Assembleia Legislativa, Manoel Ribeiro.
O ex-prefeito Leão Santos Neto estava internado há
vários na UTI do UDI Hospital, no bairro Jaracati,em
São Luís, mas acabou não resistindo durante a noite e
morreu da grave doença. Leão tinha dois ﬁlhos, Leane e
Leãozinho e morava com Celeste Prazeres. Tinha 78
anos e foi prefeito da cidade por quatro vezes, sendo um
dos maiores políticos da Baixada Maranhense.
Quem também faleceu na noite de sexta-feira por
complicações da covid-19 (25) foi o empresário Jorge
Mendes, proprietário da “Cia do Carro”, estabelecida na
Curva do Noventa, em São Luís. Jorge Mendes foi hospitalizado na quarta-feira (24), véspera de Natal, na UTI
do UDI Hospital, no bairro Jaracati, em São Luís, onde
acabou sendo vencido pela grave doença. O irmão de
Jorge Mendes, empresário Roberto Mendes, também
contraiu a Covid-19, venceu a grave doença e recebeu
alta médica. A família nâo informou sobre o local do sepultamento.
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VEJA O QUE DIZ A LEI

CONCURSO IBAMA 2021

Editalcom2.311vagase
saláriosdeatéR$7,7mil

Quantotempodemora
paraonomesairdoSerasa

MPF enviou, em 2019, uma recomendação ao Governo Federal para que o concurso
público do Ibama fosse autorizado, os últimos foram abertos nos anos de 2012 e 2013

O

Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos
Naturais e Renováveis (Ibama) enviou ao Ministério da
Economia uma solicitação para abertura de um novo edital de concurso
público (Concurso Ibama 2021). O pedido foi protocolado no dia 29 de
maio. O novo edital do concurso foi
solicitado para preencher 2.311 vagas,
divididas entre os cargos de técnico
administrativo (1.005 vagas), analista
administrativo (336 vagas) e analista
ambiental (970 vagas). O salário inicial chega a R$ 3.712,72 para técnico e a
R$ 7.760,45 para analista. Os valores já
incluem o auxílio-alimentação de R$
458.

Recomendação do MPF
O Ministério Público Federal (MPF)
enviou, no segundo semestre de 2019,
uma recomendação ao Governo Federal para que o concurso público do
Ibama fosse autorizado. Porém, o certame ainda não recebeu o aval do Ministério da Economia. Caso a expectativa se conﬁrme e o concurso seja
judicializado, a Justiça vai poder determinar abertura do mesmo.
Enquanto isso não acontece, o
inquérito civil mencionando a recomendação segue em trâmite. O processo investiga o grave déﬁcit pessoal
no Ibama e as diﬁculdades no desempenho regular das atribuições, principalmente no que diz respeito à ﬁscalização no estado do Acre. O processo

foi aberto em 2016. A última movimentação do inquérito aconteceu no
dia 2 de dezembro, embora sem indicar ação judicial. O processo referente
à Recomendação nº 7 de 2019, que solicita abertura de um novo concurso
do Ibama, está parado desde outubro.
Através do Ministério da Economia, o
Governo Federal respondeu o documento de recomendação do Ministério Público Federal (MPF) para um
novo certame do órgão.
Segundo informações da assessoria de imprensa, o Ministério encaminhou ao MPF um documento em que
alega limitações ﬁscais e orçamentárias por parte do governo. Dessa forma, ainda não existe previsão para autorização do concurso.
O órgão ainda frisou que a análise
anual de pedidos para novos concursos obedece aos critérios técnicos estabelecidos no Decreto 9.739, publicado em março de 2019. Além disso, a
pasta informou que todos os órgãos
federais devem seguir tais regras.
Em 16 de outubro, o MPF conﬁrmou que o Ministério da Economia
havia respondido a recomendação,
que foi protocolada no dia 5 de setembro. Na ocasião, o teor não havia sido
divulgado. A recomendação do MPF
pedia que a União, através do Ministério da Economia, autorizasse o concurso em prazo de 30 dias para reposição da força de trabalho, em quantitativo não inferior às vagas e cargos

abertos, bem como para a construção
do cadastro de reservas.
Além disso, o texto pedia que o Ibama promovesse adequações necessárias, visando permitir a regular autorização do concurso e, uma vez autorizado, instituísse a comissão organizadora e elaborasse o cronograma da seleção de modo que a tramitação até a
posse dos aprovados não ultrapassasse 180 dias.
Do mesmo modo, solicitava que o
Ministério da Economia e o Ibama realizassem estudos necessários para
quantiﬁcar o mínimo ideal de cargos e
adotassem todas as medidas necessárias em caráter de urgência.

Últimos concursos do Ibama
Os últimos editais do Ibama
foram abertos em 2012 e
2013 para os cargos de técnico administrativo, analista
ambiental e analista administrativo. Na ocasião, o
Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e
de Promoção de Eventos (Cebraspe) organizou o certame. O concurso contou com
prova objetiva composta por
50 questões de conhecimentos básicos e 70 de conhecimentos especíﬁcos. Além
disso, para o cargo de analista, havia uma prova de redação.

DEVEDORES DEVEM FICAR ATENTOS COM RELAÇÃO AO PRAZO
A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
ordenou que o nome de devedores sejam excluídos dos
cadastros negativos, logo depois que o vencimento da
dívida completar cinco anos. Contudo, essa orientação
é válida para dívidas cobradas em cartório. Já em caso de
ações judiciais, o prazo para de contar tão logo o consumidor é acionado pelo tribunal.
Sendo assim, o STJ condenou a Serasa Experian e o
SPC a indenizar, por danos morais e materiais, todos os
consumidores que tiverem os dados divulgados contrariando esse novo entendimento. A entidade, no entanto,
de acordo com a ação, mantinha o nome dos consumidores inadimplentes por prazo superior a cinco anos,
sem que tivesse qualquer controle do prazo prescricional. Portanto, as dívidas com os bancos, cartões de crédito ou empréstimos que não foram pagos, prescrevem
em cinco anos. Além disso, o prazo máximo que o CPF e
o nome do devedor ﬁca negativado é de cinco anos, segundo o Código de Defesa do Consumidor e o Código
Civil.
Retirar negativação, significa que as dívidas deixam
de existir?
Embora o nome volte a ﬁcar limpo e as consequências legais sejam outras, a dívida não deixa de existir e a vida ﬁnanceira segue sendo prejudicada. Ou seja, os juros
continuam correndo e o banco continua podendo cobrar do consumidor pelo resto de sua dívida. Além disso,
o seu nome, mesmo já limpo, poderá também ﬁcar marcado para sempre e diﬁcultar ou impedir tentativas futuras de crédito.
Dívida não pode mais ser cobrada na justiça?
Por ﬁm, com o nome limpo e a dívida prescrita, a dívida não pode mais ser cobrada na justiça. O nome do
consumidor também não pode mais ser levado aos serviços de proteção ao crédito devido àquela dívida.

FIQUE POR DENTRO

FIQUE POR DENTRO

22 benefícios pra você receber no CadÚnico

Regra paraaposentadoria
especialmudaem2021

É PRECISO DEIXAR CLARO QUE INSCRIÇÃO NO CADASTRO ÚNICO NÃO É DIREITO DE TODO CIDADÃO POR ISSO SAIBA COMO TER ACESSO
O Cadastro Único, popularmente
conhecido como CadÚnico, nada
mais é do que uma ferramenta utilizada pelo governo para que seja possível
identiﬁcar as famílias brasileiras de
baixa renda, além de suas características. Através do CadÚnico o governo
tem acesso as principais informações
dos membros de sua família, como
por exemplo a escolaridade, trabalho,
renda além de características da residência. Através das informações coletadas pelo CadÚnico, tanto a União
quanto os estados e municípios tem a
facilidade de implementar políticas
assistenciais que serem de apoio aos
brasileiros em situação desfavorável. A inscrição no CadÚnico pode liberar aos cidadãos mais vulneráveis
benefícios como: Bolsa Família; Casa
Verde e Amarela substituto do Minha
Casa Minha Vida e Tarifa Social de
Energia
É preciso deixar claro que a inscrição no Cadastro Único não é direito
de todo cidadão, para conseguir se cadastrar é necessário atender alguns
requisitos, como por exemplo: Ter
renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa (R$ 522,50); ou ter
renda mensal familiar total de até três
salários mínimos (R$ 3.135,00); ou
possuir renda maior que três salários
mínimos, desde que o cadastramento

esteja vinculado à inclusão em programas sociais nas três esferas do governo. Atenção! Se você deseja receber algum programa social do governo é extremamente importante se inscrever no CadÚnico, tendo em vista
que o governo utiliza-se da base de
dados do CadÚnico para selecionar
quais famílias podem receber os programas sociais.
22 benefícios para receber ao se increver no CadÚnico
Aposentadoria para Pessoas de Baixa Renda; Tarifa Social de Energia Elétrica; Benefício de Prestação Continuada (BPC); Casa Verde e Amarela substituto do Minha Casa Minha Vida;
Carteira do Idoso; Bolsa Família; Telefone Popular; Isenção de Pagamento
de Taxa de Inscrição em Concursos
Públicos; Programas Cisternas; Água
para Todos; Bolsa Verde (Programa de
Apoio à Conservação Ambiental); Bolsa Estiagem; Fomento às Atividades
Produtivas Rurais/ Assistência Técnica e Extensão Rural; Programa Nacional de Reforma Agrária; Programa Nacional de Crédito Fundiário; Crédito
Instalação; ENEM; Serviços Assistenciais; Programa Brasil Alfabetizado;
Programa de Erradicação do Trabalho
Infantil (Peti); Identidade Jovem (ID
Jovem); Carta Social.

Inscrição no CadÚnico

Comumente os municípios organizam visitas às famílias de baixa renda
para que assim possam incluí-las no
CadÚnico. Porém caso sua família se
encaixe neste perﬁl e você não está cadastrado na plataforma, você deverá
se dirigir ao Centro de Referência em
Assistência Social (CRAS) do seu município. Além disso para que seja possível cadastrar a família toda, é necessário que uma pessoa se responsabilize por informar os dados de todos os
membros. Essa pessoa, chamada de
Responsável pela Unidade Familiar
(RF), precisa:
Fazer parte da família, morar na
mesma casa, ter pelo menos 16 anos
de idade e ser, preferencialmente,
mulher; Apresentar seu CPF ou Título
de Eleitor (exceto em casos de famílias indígenas e quilombolas, que podem apresentar qualquer um dos documentos abaixo); Mostrar pelo menos um documento de cada membro
da família (pode ser certidão de nascimento ou casamento; CPF; RG; certidão administrativa de nascimento do
indígena, RANI; carteira de trabalho;
ou título de eleitor); Não é obrigatório
apresentar um comprovante de endereço, mas, se tiver, ajuda no preenchimento do cadastro.

PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTÁ ORIENTANDO CONTRIBUINTES
A aposentadoria especial é concedida a quem trabalha exposto a agentes prejudiciais à saúde, como calor
ou ruído, de forma contínua, em níveis de exposição acima dos limites estabelecidos em legislação própria. Essa
categoria também foi incluída nas mudanças feitas com
a reforma da Previdência, promulgada em novembro de
2019, e transformada na Emenda Constitucional 103.
Para os trabalhadores que já estavam no mercado, foi
criada uma regra de transição, que muda a cada ano. Veja como será em 2021.
Há três categorias de atividades, de acordo com a periculosidade. Para cada uma, a regra é diferente. A periculosidade mais alta, para as atividades no subsolo de
minerações subterrâneas, por exemplo, exige 15 anos de
contribuição. O segundo nível, para atividades de mineração fora da frente de produção, exige 20 anos de recolhimento.
Já a categoria mais abrangente, que inclui enfermeiros, técnicos em raios-X e metalúrgicos, entre outros,
exige 25 anos de contribuição. Além disso, esses trabalhadores precisam cumprir uma pontuação mínima,
que é a soma da idade com o tempo de contribuição. Os
pontos exigidos aumentam a cada ano. Em 2020, eram
66 pontos para o trabalhador com 15 anos de recolhimento; 76 pontos para a categoria de 20 anos de recolhimento; e 86 pontos para o nível que exige 25 anos de
contribuição. Em 2021, a pontuação sobe para 67, 77 e
87, respectivamente.
Para os servidores públicos federais, as regras são as
mesmas. A diferença é que existe apenas uma categoria
de periculosidade, que é a que exige 25 anos de contribuição. Além disso, é necessário cumprir 20 anos no serviço público e 5 anos no cargo.
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EXPECTATIVA

ESCOLHA

MAC elege, hoje,
novos dirigentes

Miguel Ramirez
comandará o Inter

Convocação é do Conselho Deliberativo, que reconduziu Carlos Mendes (presidente) e
França Dias (vice) no último dia 23. Robson Paz não continuará no cargo após o dia 31
NERES PINTO

O

Maranhão Atlético Clube
deverá ter nesta segundafeira uma nova diretoria para administrar o clube no biênio 2021/2022. A escolha deverá ser
feita durante sessão marcada para as
20h, na sede social do Parque Valério
Monteiro, bairro Cohaserma, convocada pelo Conselho Deliberativo, que
reconduziu no último dia 23, Carlos
Mendes (presidente) e França Dias
(vice-presidente). Erivelton Queiroz é
o secretário-geral.
Conforme determina o estatuto, os
novos dirigentes do Conselho Diretor
são escolhidos pelo Deliberativo. O
atual presidente, Robson Paz, não deverá permanecer no cargo. Assim, sua
administração se encerra no dia 31,
junto com Roberto Brandão, vice, e
Robson Vasconcelos, diretor administrativo e ﬁnanceiro. Até o fechamento desta página, nenhum conselheiro
havia manifestado interesse de assumir a presidência do clube quadricolor. França Dias, ex-presidente, que
conquistou o último tricampeonato
maqueano (93,94 e 95), ﬁgura como
um dos mais cotados para voltar ao
cargo. No entanto, em conversa com a
reportagem de O Imparcial, aﬁrmou:
“Realmente, minha vontade era um
dia ser novamente presidente do Maranhão, mas hoje não tenho condição
ﬁnanceira para assumir tamanha responsabilidade. Por isso, se ninguém
aceitar a presidência, minha sugestão

MARANHÃO DEVERÁ TER NOVA DIRETORIA HOJE APÓS REUNIÃO DO CONSELHO
é para que uma junta governativa assuma nesse primeiro momento e
mais tarde seja eleita a diretoria”, comentou.
França sabe da realidade ﬁnanceira
do clube e das despesas existentes,
mas tem ideias que podem resultar
em bons frutos e gerar uma estabilidade administrativa, bem como o restabelecimento do futebol. Suas propostas serão apresentadas aos conselheiros.
Balanço
O atual presidente maqueano Robson Paz, disse a O Imparcial, que vai
entregar o clube sem dívidas trabalhistas e com salários em dia. Os débitos que foram encontrados da administração anterior foram pagos em
sua grande maioria. Entende que seu
maior legado na área administrativa
foi a implantação do projeto de uso da
energia solar, que vai gerar valiosa
economia nas ﬁnanças nos próximos
25 anos.

Robson lamenta entregar o clube
na Série B do Maranhense, mas aﬁrma que fez o possível para montar
uma equipe competitiva, apesar da
crise ﬁnanceira. “Conseguimos montar uma equipe de bons atletas, três
dos quais estão hoje no Altos-PI, um
dos melhores da Série D. Infelizmente, faltou tempo suﬁciente para entrosar o grupo que foi montado na reta ﬁnal. Mas, por outro lado, o investimento feito nas divisões de base rendeu bons frutos, com a conquista do
maranhense Sub-17 e da ida do Sub19 às ﬁnais da Copa Maranhão”, analisou.
Robson Paz ﬁnalizou aﬁrmando ter
sido válida a experiência de presidir o
terceiro clube de maior torcida da capital. “Valeu o aprendizado, tentei fazer o máximo num cenário muito difícil para todos os clubes, mas só tenho
que agradecer àqueles que colaboraram com nossa administração e desejar sucesso à nova diretoria que vem
aí”.

O ESPANHOL MIGUEL RAMIREZ VAI TREINAR O INTERNACIONAL
Apalavrado com Alessandro Barcellos, presidente
eleito do Internacional, o espanhol Miguel Ángel Ramírez pinta como o principal favorito para dirigir o Colorado em 2021. Em entrevista para a mídia de seu país, o
treinador já comenta a expectativa que vive antes mesmo de ser anunciado oﬁcialmente.
“Tem essas borboletas no estômago pela incerteza,
mas vejo esse salto mais como uma oportunidade do
que como uma ameaça, para seguir explorando os meus
limites. Se o futebol proﬁssional me diz que não estou
preparado, vou atrás de outra coisa. Não tenho medo do
fracasso. Sempre penso que venho de uma ilha muito
bonita, e o pior que pode acontecer é voltar e viver nesse
paraíso”, disse Ramírez ao jornal El País, da Espanha.
depois de encerrar o seu contrato com o Independiente del Valle, de onde saiu com status de ídolo, Ramírez
passa o período de festas em seu país. Junto com sua comissão técnica, o treinador deve embarcar ao Brasil em
janeiro. Ele assume o clube no lugar de Abel Braga, que
foi chamado para assumir a equipe após a saída de Eduardo Coudet.
Com o trabalho de destaque realizado na equipe
equatoriana, Miguel Ángel Ramírez foi especulado por
Flamengo e Palmeiras, mas decidiu não interromper o
trabalho em seu antigo clube. Pelo Independiente del
Valle, o jovem treinador de 36 anos conquistou a Copa
Sul-Americana de 2019.

PRÉ-COPA DO NORDESTE

EMPRÉSTIMO

Moto pede novo adiamento à CBF

Arsenal cogita Vinícius
Júnior em seu elenco

A CBF DECIDIU ANTECIPAR PARA O DIA 5 DO MESMO MÊS, NO ESTÁDIO NHOZINHO SANTOS, LOCAL DO PRIMEIRO JOGO DO MOTO CLUB.
O primeiro jogo entre Moto e CSA,
válido pela Pré-Copa do Nordeste, poderá ser disputado somente no dia 15
de janeiro de 2021, se a Confederação
Brasileira de Futebol (CBF) atender ao
pedido do clube maranhense. A proposta está sendo encaminhada via
FMF.
O Moto justiﬁca sua sugestão em
face do longo período distante entre a
data da primeira partida e a segunda,
de acordo com tabela divulgada pela
entidade nacional. O intervalo seria
inviável tanto técnica como ﬁnanceiramente. Motivo: o Rubro-Negro encerrou sua participação na Série D do
Brasileiro ainda na primeira quinzena
de dezembro, vai ter que renovar o
grupo e terá pouco tempo para os
treinamentos.
Inicialmente, o primeiro confronto
entre os representantes maranhenses
e alagoanos foi marcado para o dia 8
de janeiro, mas para atender ao CSA,
que disputa a Série B do Campeonato
Brasileiro, a CBF decidiu antecipar

para o dia 5 do mesmo mês, no Estádio Nhozinho Santos, e o segundo para 26 de janeiro, no Rei Pelé, em Maceió-AL.
Com a antecipação da partida
anunciada pela Confederação Brasileira de Futebol no último dia 24, o Papão teria apenas uma semana de preparação para enfrentar o Centro Sportivo Alagoano (CSA-AL). Dono do
mando de campo, o Moto considerase mais prejudicado ainda, porque já
liberou vários jogadores que pediram
para deixar o clube e terá que contratar outros proﬁssionais.
Contando com a ajuda do técnico
Marcinho, a diretoria vai contratar
novos jogadores, mas estes só deverão
começar a chegar no início do mês
que vem, e ﬁcariam com pouco tempo para treinar. Como se sabe, do grupo que vinha disputando a Série D já
não fazem parte Flamel (meia), Ferron, Mardony e Wesley (defensores);
Elder Ribeiro (volante) e Wállace Lima
(atacante). Jeff Silva, no entanto, por

ser um atleta que atua em várias posições, será convidado a permanecer e
deverá aceitar.
Um dos maiores desaﬁos do Moto
nesta época do ano é a diﬁculdade ﬁnanceira. O clube encerrou a temporada com a maior parte dos salários
dos jogadores em dia, mas necessita
de recursos para montagem de um time capaz de encarar o CSA, uma equipe que vem se destacando na Segundona, inclusive disputando uma das
quatro vagas à divisão de elite do futebol brasileiro no próximo ano.

Reapresentação

Após a participação na Série D, o
Moto tem volta aos treinos programada para esta segunda-feira, quando
iniciará o período de preparação para
o primeiro jogo contra o CSA-AL. A
comissão técnica comandada por
Marcinho Guerreiro vai começar as
atividades com treinos físicos, técnicos e táticos, visando, encontrar, em
seguida, uma formação titular.

VINICÍUS JUNIOR NA MIRA DO ARSENAL EM JANEIRO DE 2021.
Depois de um início de temporada decepcionante, o
Arsenal busca reforçar o seu ataque. De acordo com o
jornal inglês The Sun, os Gunners desejam contar com
Vinicius Jr, do Real Madrid, por empréstimo ainda em
janeiro de 2021.
Até o momento, o Arsenal tem apenas 12 gols marcados em 14 jogos do Campeonato Inglês, amargando a
15ª colocação. Vinicius Jr é bem avaliado internamente
desde a temporada passada, quando a equipe ainda era
comandada por Unai Emery. No entanto, o Real Madrid
sempre brecou negociações.
Vinicius Jr viveu ótimos momentos pelos merengues,
porém ainda não é considerado titular absoluto por Zidane. Até o momento, o brasileiro soma 19 partidas na
temporada, com três gols marcados.

Ozil de saída

Por outro lado, quem está prestes a deixar o Arsenal é
Mesut Ozil. O meia, que não atua desde março, não faz
parte dos planos de Mikel Arteta e tem apenas mais seis
meses de contrato junto aos ingleses. De acordo com o
jornal alemão Bild, o jogador já se reuniu com o Fenerbache, da Turquia, e está próximo de assinar o pré-contrato.
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FOTOGRAFIA

CULTURA POPULAR

Festivalreúnecantadores
detambordecrioula

SEMA lança concurso
de fotografia ambiental

Encontro que acontece no Monte Castelo vai reunir 35 mestres do tambor de crioula
com suas toadas antigas deixadas pelos antepassados e ouvir também novas toadas

O

canto e a batida do tambor
vão ecoar na ilha de São Luís
na última semana do ano.
Nesta terça-feira, 29/12, será realizado o Festival de Cantadores
de Tambor de Crioula de São Luís. O
evento foi contemplado pela lei Aldir
Blanc, por meio da Secretaria de Estado da Cultura do Maranhão. A realização é do Instituto de Desenvolvimento Humano e de Proteção Ambiental
(IDHPA) com o apoio da Federação de
Tambor de Crioula do Maranhão (Fetacma). A coordenação e direção artística é do poeta, compositor e presidente da Fetacma, Paulinho Dimaré.
O encontro dos cantadores será na
quadra poliesportiva do Centro de
Ensino Barbosa de Godois, no bairro
Monte Castelo, adotando todos procedimentos de segurança como o uso
de máscaras, distanciamento e limitação de pessoas em razão do período
pandêmico da covid-19. Por isso, o
festival será “on-line”, com transmissão a partir das 19h, pelo canal do projeto ‘Inspire e Comunique’ no
YouTube. O canal foi criado pela Inspirar Inovação e Comunicação para
compartilhar experiências, conhecimentos e ações inspiradoras, a exemplo do Festival de Cantadores de Tambor de Crioula, que visa a valorização,
a preservação e a difusão de uma das
maiores manifestações da cultura popular maranhense.
E que iniciativa inspiradora! O festival vai reunir em São Luís, pela primeira vez, 35 cantadores, os mestres
da cantoria, além de coreiros e corei-

INSCRIÇÕES DO CONCURSO SEGUEM ATÉ 15 DE JANEIRO DE 2021

FESTIVAL DE CANTADORES DE TAMBOR DE CRIOULA CONTEMPLADO PELA ALDIR BLANC
ras do Tambor de Crioula do Maranhão, manifestação considerada Patrimônio Imaterial da Cultura Brasileira. De acordo com Paulinho Dimaré, que também é presidente da Fetacma e fundador do Tambor de Crioula
Um Degrau de Santa Luzia, o mapeamento e registro dos cantadores de
São Luís é muito importante não só
pelo seu valor histórico, mas também
pela aprendizagem e produção de conhecimentos desenvolvidos e repassados de geração em geração ao longo
do tempo, bem como pelos seus elementos tradicionais que se perpetuaram na formação da nossa identidade
cultural maranhense. “Um festival como este é muito enriquecedor e deixa
um acervo para as atuais e futuras gerações. Vamos fazer o encontro de 35

mestres do tambor de crioula com suas toadas antigas deixadas por nossos
antepassados e ouvir também novas
toadas. Por isso o festival tem um valor histórico e proporciona a transmissão de conhecimentos e perpetuação da identidade cultural maranhense”, destaca o coordenador e diretor artístico do evento.

Serviço:

O Quê: Festival de Cantadores de
Tambor de Crioula do Maranhão
Quando: 29 de dezembro, às 19h
Onde: Quadra Poliesportiva do
Centro de Ensino Barbosa de Godóis
(Monte Castelo)
Transmissão: ao vivo pelo You Tube
no canal Inspire e Comunique

O edital do I Concurso de Fotograﬁa Ambiental com a
temática “Águas do Maranhão – Recursos e Uso” foi lançado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais (SEMA). As inscrições iniciaram no dia
15 de dezembro deste ano e seguem até 15 de janeiro de
2021, de forma gratuita, através do site da SEMA.
O concurso é aberto à população residente no Maranhão e tem como objetivo a garantia de envolvimento
social nos esforços em prol da consolidação do Plano
Estadual de Recursos Hídricos do Maranhão
(PERH/MA), ferramenta importante para a deﬁnição de
políticas públicas de gestão diante do reconhecimento
de diferentes olhares sobre este recurso natural.
Cada participante poderá enviar até duas fotograﬁas
de sua autoria, considerando todos os subtemas presentes no edital. O concurso está aberto tanto para fotógrafos proﬁssionais quanto amadores, com fotograﬁas feitas em qualquer tipo de equipamento. Os prêmios serão
destinados aos vencedores dos três primeiros lugares.
O 1° colocado ganhará uma GoPro Hero 7 Black – a
Prova d’Água com Bateria; o 2° uma Smart TV LED 32″
LG e o 3° lugar um Tablet Samsung Galaxy Tab A. A divulgação dos resultados será no dia 22 de janeiro. Já a premiação, acontecerá no dia 30 de janeiro, no Parque Estadual Sítio do Rangedor, às 17h. As fotograﬁas premiadas
poderão fazer parte de uma exposição itinerante, que
percorrerá eventos promovidos pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais (SEMA) no
Estado do Maranhão, além de outros locais escolhidos a
critério da SEMA.

Sítios foram escavados
Pesquisa sobre sambaquis é publicada em guia ao longo de 15 anos
HISTÓRIA

PEDRAS ENCONTRADAS NO SAMBAQUI FORAM ESTUDADAS

SAMBAQUI DE PANAQUATIRA COMPÕE O E-BOOK LANÇADO PELA SOCIEDADE BRASILEIRA DE CIÊNCIA DO SOLO.
“Caracterização de um perﬁl de solo e de cerâmicas arqueológicas do
Sambaqui de Panaquatira, município
de São José de Ribamar, MA” é o título
do capítulo que compõe o e-book
“Guia de campo da XIII Reunião Brasileira de Classiﬁcação e Correlação
de Solos: RCC do Maranhão”, desenvolvido por Arkley Marques Bandeira,
professor do Departamento de Oceanograﬁa e Limnologia da Universidade Federal do Maranhão; Renato Akio
Ikeoka e Carlos Roberto Appoloni, docentes da Universidade Estadual de
Londrina (UEL); e Wenceslau Geraldes Teixeira, pesquisador da Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária
(Embrapa) Solos. O guia foi lançado pela Sociedade Brasileira de Ciência do Solo (SBCS) no dia 4 de dezembro, em comemoração ao Dia Mundial dos Solos, e está dividido em 23 capítulos que apresentam a caracterização geoambiental do Maranhão, partindo da descrição dos perﬁs de solo,
bem como o resultado de diversas

pesquisas coligadas realizadas nos solos avaliados.
Vale destacar que este material é
fruto da XIII Reunião Brasileira de
Classiﬁcação e Correlação de Solos
(RCC), que ocorreu em outubro de
2019, no Maranhão, que teve o intuito
de contribuir para o aprimoramento
do Sistema Brasileiro de Classiﬁcação
de Solos (SiBCS), como também a ampliação de conhecimento sobre os solos do Maranhão, representado por
três biomas — Amazônia, Cerrado e
Caatinga — e diversos ambientes de
transição, além de campos inundáveis, restingas e manguezais. Conﬁra
a entrevista concedida pelo pesquisador Arkley Marques Bandeira, coordenador do Observatório Cultural do
Maranhão, à Diretoria de Comunicação (DCom) da Superintendência de
Comunicação e Eventos (SCE) da UFMA para falar sobre sua pesquisa. Ele
também é professor dos Programas
de Pós-Graduação em Cultura e Sociedade (PGCult) UFMA e em Desen-

volvimento e Meio Ambiente (Prodema) da UFMA, integrante da Sociedade de Arqueologia Brasileira (SAB) e
membro fundador da Casa da Memória do Instituto do Ecomuseu do Sítio
do Físico, em São Luís. O convite para
participar do Guia veio dos próprios
organizadores da XIII Reunião Brasileira de Classiﬁcação e Correlação de
solos, que ocorreu no Maranhão em
outubro de 2019. Naquele contexto, a
ideia era analisar a possibilidade de
inclusão das terras pretas existentes
em sítios arqueológicos denominados de Sambaquis — antigas áreas
ocupadas por populações que viviam
próximas às praias e estuários, que se
caracteriza por um amontoado de carapaças de conchas de moluscos e outros vestígios arqueológicos — como
um solo antrópico, ou seja, um solo
que foi formado pela atividade humana em longa duração, como o manejo
de áreas vegetadas, roças, cultivos,
queimadas, descartes de matérias orgânicas, entre outras ações.

Solos antrópicos já eram conhecidos por toda a
Amazônia Brasileira, são denominados de Terras Pretas
de Índio. No caso dos sambaquis, apesar de existirem
terras pretas, a composição e a formação são diferentes,
inclusive, pelo fato de o tipo de sítio arqueológico também ser diferente. Diante disso, um grupo de proﬁssionais que estudam solos, como geólogos, geomorfólogos,
pedólogos, botânicos, agrônomos, geógrafos, paleoclimatólogos e arqueólogos, se reuniram em torno do
Sambaqui da Panaquatira, em São José de Ribamar, para
avaliar, discutir e deliberar se o solo de sambaquis poderia entrar no Guia Brasileiro de Classiﬁcação e Correlação de Solos. A terra preta de sambaquis também é considerada um tipo de solo, como outro qualquer formado
pela natureza, e junta-se a terra preta de índio como
mais um antropossolo no Brasil.
A pesquisa em sambaquis no Maranhão já vem sendo
conduzida por mim desde 2005. Vários sítios foram escavados ao longo de 15 anos, como o Sambaqui do Bacanga, que resultou em uma data de ocupação inicial
em torno de 6.600 anos atrás, uma das mais antigas do
Brasil ou o Sambaqui Vinhais Velho, que foi escavado
quando ocorreu a construção da Via Expressa, e, quase
todos os dias, milhares de pessoas passam na área onde
viveram povos pescadores e coletores de mariscos, há
quase 3 mil anos.
No caso especíﬁco do Guia de Solos, fui contatado
por representantes do Congresso no Maranhão, pesquisadores da UFMA, Universidade Estadual do Maranhão
(UEMA), Embrapa Solos, que propuseram uma visita
técnica em alguns sambaquis, para que, posteriormente, todo o comitê envolvido na Reunião de Classiﬁcação
e Correlação de Solos pudesse estudar e avaliar a possibilidade de inclusão da terra preta de sambaquis da lista
brasileira de solos

