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Helicóptero e carros de
luxo apreendidos em
nova operação da
Lava Jato em São Luís

Em São Luís, um dos alvos foi o Sistema Difusora de Comunicação. Os policiais federais foram à sede da empresa, que fica localizada na Camboa,
além de endereços ligados a familiares do ex-ministro Edison Lobão, onde foram apreendidos um helicóptero e três veículos de luxo. PÁGINA 9

Prefeitos decretam estado
de calamidade por causa
da covid-19 no Maranhão
Por causa do número crescente de casos da covid-19, dois prefeitos prefeitos a decretar estado de
calamidade pública para tentar conter do avanço da doença. . .O prefeito eleito de Porto Franco, Deoclides
Macedo (PDT), Assim como o prefeito eleito de Imperatriz Assis Ramos PÁGINA 3

Prefeitura de São Luís inicia limpeza do canal do Rio Gangan, na região do Turu
O serviço, que deve durar cerca de sete dias, foi acompanhado pelo prefeito Eduardo Braide. “Esse trabalho preventivo iniciado hoje no Rio Gangan, na região do
Turu, será permanente e será realizado em vários pontos da cidade, para evitar alagamentos e enchentes em São Luís”, afirmou o prefeito Eduardo Braide. PÁGINA 9

Netflix divulga
lista de filmes que
serão para 2021

Butantandivulga
novoíndice de
eficácia devacina
Com os dados divulgados, o Butantan reforça que a eficácia geral
da vacina ficou em 50,38% – medida da capacidade da vacina de reduzir os casos muito leves.
PÁGINA 2

A Netflix divulgou, uma lista de mais
de 70 filmes que serão lançados no catálogo toda semana ao longo de 2021.
O trailer de anúncio reuniu diversos
atores para apresentarem as produções que vão estrelar na plataforma
PÁGINA 12

Privatização da
Eletrobras deve
ser retomada

Disney revive
Lucasfilm para
reunir jogos

PÁGINA 2
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O deputado Arthur Lira visita o governador
Brandão e o prefeito Eduardo Braide

PÁGINA 12

PÁGINA 3 e 8

BASTIDORES
tchau da Ford
APARTE OTransparentes
A história do Brasil vai registrar esse momento gravíssimo do fechamento das montadoras da Ford no Brasil neste início de 2021, com cinco mil postos de trabalho. A
situação é gravíssima porque a crise da pandemia do coronavírus ainda persiste tão
forte quanto no seu auge no Brasil e no mundo.
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PREVIDÊNCIA

GVOERNO

PrivatizaçãodaEletrobras
deveserretomada

Governo antecipa 13°e
abono para beneficiários

Secretário de Desestatização, Diogo Mac Cord, diz que PL ficou "repousando" na mesa
de Rodrigo Maia

O

governo está aguardando a
eleição da Mesa Diretora da
Câmara dos Deputados, dia
1º de fevereiro, para “ressuscitar” o projeto de lei (PL) de privatização da Eletrobras no dia seguinte. O
secretário especial de Desestatização,
Desinvestimento e Mercados do Ministério da Economia, Diogo Mac
Cord, disse, nesta terça-feira (12/1),
que o PL ﬁcou “repousando” na mesa
do atual presidente da Casa, deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ), e que espera que o novo ocupante do cargo
seja comprometido com a agenda de
desestatização.
O PL da privatização da Eletrobras
foi enviado ao Legislativo no ﬁm de
2019. “Até hoje não tem nem relator.
Isso é uma evidência de que não é prioritário. Se tivermos um novo presidente da Câmara comprometido, ele
escolherá relator para o PL que está
repousando na mesa do Rodrigo Maia
desde 2019”, alﬁnetou Cord. “Vamos
trabalhar para ressuscitar o PL dia 2
de fevereiro. Assim, até o ﬁm do ano é
possível concluir o processo”, estimou, durante live realizada pelo Jota.
O PL para privatização dos Correios
será encaminhado no início da nova
gestão da Câmara, também na expectativa de que o novo presidente dê celeridade à agenda do governo. “A vantagem é que os estudos dos Correios já
foram iniciados. Nossa meta é concluir até dezembro de 2021”, aﬁrmou.
Entre as possibilidades avaliadas estão o fatiamento por produto, por região ou a venda integral da empresa

MINISTRO PAULO GUEDES HAVIA ANTECIPADO POSSIBILIDADE

SAÍDA DE RODRIGO MAIA DA PRESIDÊNCIA DEVE AJUDAR ANDAMENTO
postal. “Não dá para bater o martelo
antes de ter o PL aprovado. Como não
temos tempo a perder, avaliamos várias opções em paralelo”, ressaltou.
Portos e trens urbanos
Outra prioridade da secretaria é a
monetização dos contratos de petróleo, hoje a cargo da Pré-Sal Petróleo
S.A. (PPSA). “Temos trabalhado na linha de desinvestimentos dos ativos
do Tesouro. No caso da PPSA, a gente
vai precisar buscar a solução”, explicou. Para este ano, Cord estimou a
conclusão da privatização da Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa), do Trensurb, da região metropolitana de Porto Alegre, e da Companhia
Brasileira de Trens Urbanos (CBTU)
Minas. “O Porto de Santos está previs-

to para 2022’, aﬁrmou.
O secretário assinalou que está otimista, mas que as privatizações precisam ser acompanhadas de uma estratégia sólida. “O processo é mais longo
do que a gente gostaria. A privatização da Embraer começou em 1991 e
terminou em 1994. Ou seja, a demora
não é de hoje. Estamos falando de patrimônio público, de um bem que é de
toda a população brasileira”, avaliou.
No entanto, o secretário ressaltou
que já houve uma entrega relevante,
apesar de o governo de Jair Bolsonaro
não ter conseguido privatizar nada, o
que fez o antecessor de Cord, Salim
Mattar, deixar o governo. “As estatais
já desinvestiram cerca de R$ 200 bilhões até agora”, lembrou.

CORONAVAC

No intuito de garantir a retomada econômica e compensar o ﬁm do abono salarial, que injetou R$ 254 bilhões na economia e atendeu 66,4 milhões de pessoas, o
governo vai adiantar o 13º salário dos beneﬁciários do
INSS, segundo divulgou a Folha de S. Paulo. A medida,
quando anunciada, em meados de dezembro, causou
polêmica, mas tem o apoio da equipe econômica do ministro Paulo Guedes. A intenção é, também, adiantar o
abono salarial (uma espécie de 14° salário para trabalhadores que ganham até dois salários mínimos).
Segundo analistas, a iniciativa pode ser considerada
um plano de contingência para aquecer a atividade
econômica no país. Essa “carta na manga” já estava no
radar do ministro Paulo Guedes para enfrentar uma
possível necessidade de retorno mais rigoroso ao distanciamento social e um repique da infecção pela COVID-19 — que acontece nesse primeiro mês de 2021,
com mais de 203 mil mortes e 8,1 milhões de casos conﬁrmados no país.
No ﬁnal de 2020, Guedes deu algumas pistas do que o
governo faria para uma “aterrissagem” após o ﬁm do auxílio emergencial. “Temos a capacidade de antecipar benefícios, diferir arrecadação de impostos — já ﬁzemos
isso neste ano”, disse, durante audiência pública no
Congresso, ao garantir que essas ações vão respeitar o
teto de gastos, regra que limita o avanço das despesas à
inﬂação.
À época, fontes da equipe econômica, ao contrário,
disseram que não estavam previstos diferimentos de tributos (postergação do pagamento) porque a Receita Federal está começando a recuperar, agora, a base de arrecadação.
Consultada, por meio de nota, a Secretaria Especial
de Previdência e Trabalho informou que “não comenta
sobre estudos em andamento”.

EDUCAÇÃO

Butantan divulga novo índice de eficácia de vacina Ministro mantém
datas do Enem

MILTON RIBEIRO GARANTIU AS MEDIDAS CONTRA A COVID-19

SEGUNDO O DIRETOR DO INSTITUTO BUTANTAN, RICARDO PALÁCIOS, A EFICÁCIA DA CORONAVAC DEVE SER ”BEM MAIS ALTA”
O diretor de Pesquisas Médicas do
Instituto Butantan, Ricardo Palácios,
aﬁrmou nesta terça-feira (12/01) que
a eﬁcácia da vacina no uso para a população em geral “deve ser bem mais
alta” que o encontrado durante os estudos de fase 3 do imunizante. Segundo reforçou o pesquisador responsável pelo estudo, os testes foram realizados com proﬁssionais da saúde voluntários e, portanto, não necessariamente representam os resultados encontrados entre a população geral.
“A vacina é extremamente segura,
ninguém vai virar outra coisa além de
um ser humano protegido quando tomar a vacina”, explicou o médico.
Conforme aﬁrmou Palácios, 85 dos
participantes do estudo clínico que
receberam a Coronavac – vacina contra a COVID-19 desenvolvida em parceria com a chinesa Sinovac – tiveram
sintomas muito leves ou não tiveram
nenhum, contra 167 do grupo controle.

Com os dados divulgados, o Butantan reforça que a eﬁcácia geral da vacina ﬁcou em 50,38% – medida da capacidade da vacina de reduzir os casos muito leves. Na última semana, o
Butantan havia anunciado que a vacina foi capaz de reduzir em 78% a ocorrência de casos leves da doença e em
100% as formas graves e internações.
“Temos uma vacina capaz de controlar a pandemia por diminuir a intensidade da doença”, aﬁrmou Palácios durante entrevista coletiva no Instituto Butantan no início da tarde desta terça-feira.
Eﬁcácia de 50,38%
Após pressão de cientistas e jornalistas, o governo de São Paulo e o Instituto Butantan revelou, nesta terçafeira (12/01) que a taxa de eﬁcácia geral da Coronavac é de 50,38%. O dado
foi informado à Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) no pedido de registro emergencial da vacina,

e está acima dos 50% requeridos universalmente para considerar um imunizante viável. A vacina contra o coronavírus foi desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac e produzida
no Brasil pelo Instituto Butantan.
Na quinta-feira passada, a gestão
João Doria (PSDB) aﬁrmou que o imunizante tem 78% de eﬁcácia contra
casos leves da doença e 100% contra
os quadros graves e moderados.
Mas, como o Estadão revelou no sábado, 9, os dados referem-se só a um
recorte do estudo. A eﬁcácia geral,
principal indicador da pesquisa e que
considera toda a amostra de voluntários, não havia sido revelada até então.
Especialistas já previam que esse
percentual pudesse ﬁcar em patamar
inferior, segundo disse à reportagem o
infectologista Esper Kallas. Professor
da USP, ele é coordenador do centro
da pesquisa da Coronavac no Hospital das Clínicas.

O ministro da Educação, Milton Ribeiro, aﬁrmou nesta terça-feira (12) que o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) não será novamente adiado. A edição de
2020 do Enem foi adiada em razão da pandemia e as
provas da versão impressa acabaram remarcadas para
17 e 24 de janeiro e da versão digital para 31 de janeiro e
7 de fevereiro. Apesar da mudança na data, há discussões sobre a pertinência de se manter o exame, tanto por
conta dos riscos de contaminação pelo coronavírus
quanto pelo fato de alunos terem ﬁcado sem aulas uma
parte do ano.
Em entrevista à CNN, Ribeiro garantiu que todos as
medidas de segurança contra a covid-19 estão sendo tomadas para proteger estudantes e funcionários durante
a aplicação das provas. “Não vamos adiar o Enem. Primeiro porque tomamos todos os cuidados de biossegurança possíveis. Queremos dar tranquilidade para você
que vai fazer a prova, assim como aconteceu no (último)
domingo, em menor proporção, claro, no exame da Fuvest”, disse o ministro.
Ribeiro citou um trecho da Bíblia e aﬁrmou que “a esperança que se adia adoece o coração” e que o governo
não pode fazer isso com as expectativas dos estudantes.
Ainda segundo ele, uma minoria quer o adiamento das
provas. “Uma minoria, barulhenta, mas minoria.”
O ministro também lamentou a morte do chefe da diretoria do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais (Inep) e responsável pela elaboração do
Enem, o general da reserva Carlos Roberto Pinto de Souza, que morreu na segunda-feira, 11, aos 59 anos, após
complicações causadas pela covid-19.
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COVID 19 NO MARANHÃO

Prefeitos decretam
estado de calamidade
Por causa do número crescente de casos de covid 19, dois prefeitos prefeitos voltaram a
decretar estado de calamidade pública para tentar conter do avanço da doença.
SAMARTONY MARTINS

O

prefeito eleito de Porto
Franco, Deoclides Macedo
(PDT), editou Decreto na
última, segunda-feira (11)
que prorroga por 180 dias o estado de
calamidade pública devido à pandemia da covid-19. Segundo o último
boletim epidemiológico da Secretaria
de Estado da Saúde do Maranhão
(SES), o município conta atualmente
com 886 casos conﬁrmados, 14 óbitos
e a taxa de letalidade é de 1,58%. Por
conta do número de casos da doença
e da situação que o município atravessa o atendimento ao público pela
prefeitura está suspenso até a próxima segunda-feira (18).
Segundo Deoclides Macedo, um
dos primeiros problemas que terá que
resolver nesta gestão é a situação de
estado de abandono que Porto Franco
se encontra. Em seu Decreto o prefeito alega que a cidade está passando
por uma crise muito séria e que para
isso teve que tomar algumas medidas
emergenciais para tentar colocar a casa em ordem. “Estamos enfrentando é
o estado caótico de extrema desorganização e abandono administrativo
que encontramos ao assumirmos a
prefeitura. Para não pararmos o trabalho, desde o dia 4 de janeiro estamos
trabalhando internamente, para que
possamos atender de forma emergencial, e da melhor forma possível, às
necessidades da população. O atendimento ao público voltará a partir do
dia 18 de janeiro. Conto com a compreensão de todos neste grave mo-

mento pelo qual passamos”, diz um
trecho do documento .
Deoclides Macedo que elegeu-se
deputado estadual em 1998, em 2002
foi candidato a vice-governador na
chapa de Jackson Lago sem obter êxito está em seu quarto mandato como
prefeito de Porto Franco. Nesta legislatura ele foi eleito com 58,96% dos
votos com 8.283 votos no total para os
próximos quatro anos. O candidato
derrotou Dr Nelson, que ﬁcou em segundo lugar com 40,78% (5.729 votos). Deoclides Macedo tem 58 anos, é
casado, tem superior completo e declara ao TSE a ocupação de advogado.
Ele tem um patrimônio declarado de
R$ 510.933,58. O prefeito eleito vai comandar o município ao lado da sua vice Ivana da Farmácia, do PL, que tem
37 anos.

Assim como Deoclides Macedo, na
semana passada, o prefeito eleito de
Imperatriz Assis Ramos, já havia assinado um novo Decreto em dezembro
do ano passado, mantendo o estado
de calamidade pública na segunda
maior cidade do Maranhão.
Diferente do primeiro, decretado
no início da pandemia no ano passado, desta vez os servidores do grupo
de risco foram autorizados a voltarem
às suas atividades após meses afastados.
O novo Decreto informa que os servidores em situação mais vulnerável
pode solicitar mais tempo de afastamento mediante atestado médico que
deve apresentar as condições de saúde do funcionário, além de justiﬁcativa e prazo para afastamento o que não
impede o trabalho em regime remoto.
A cidade da Região Tocantina conta
atualmente com 8.645 casos conﬁrmados e 4010 óbitos.
Vale lembrar que em junho de 2020
que Assembleia Legislativa do Maranhão reconheceu os projetos de Decreto Legislativo que já tinham pareceres aprovados pela Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania
(CCJ), a situação de estado de calamidade pública nos municípios de: São
Pedro da Água Branca, Vila Nova Dos
Martírios, São Bento, Gonçalves Dias,
Senador La Rocque, Afonso Cunha,
Pedro do Rosário, Itapecuru-Mirim,
Pastos Bons, Governador Archer, Cedral, Aldeia Altas, Apicum Açu e Governador Eugênio Barros.

O tchau da Ford
A história do Brasil vai registrar esse momento gravíssimo do
fechamento das montadoras da Ford no Brasil neste início de
2021, com cinco mil postos de trabalho. A situação é gravíssima
porque a crise da pandemia do coronavírus ainda persiste tão forte quanto no seu auge no Brasil e no mundo. Coincide também
com pagamento da última cota do auxílio emergencial do governo federal. É ainda o momento em que o Banco do Brasil, que
completou 213 anos em outubro passado, anuncia plano de demissão voluntária para mais de cinco mil funcionários e o fechamento de 361 agências.
A “Economia em V” do ministro Paulo Guedes já não combina
com o seu discurso entusiástico e ufanista, no qual vem tentando
animar os brasileiros. Também não combina com a mensagem do
twitter postada, postada por Bolsonaro em novembro de 2019, comemorando o fato de três grandes empresas, incluindo a Honda,
ter anunciado a troca da Argentina para se instalar no Brasil, mais
conﬁável para o investidor. Como não era verdade, ele apagaria a
postagem, mas não a provocação de ranço ideológico contra e desafeto sul-americano Alberto Fernández, que se preparava para
assumir a Casa Rosada.
Pouco mais de um ano depois, o Planalto teve que amargar um
anúncio verdadeiro e simbólico, mas no sentido contrário: a
montadora norte-americana Ford anunciou que vai deixar de fabricar veículos no Brasil. A mais antiga fábrica de automóveis a se
instalar no país, em 1919, vai concentrar a produção justamente
no Uruguai e, principalmente, na Argentina. Justiﬁcou a decisão
citando a crise da covid-19, a desvalorização do real e a reestruturação global da companhia.
A Ford deixou também para os historiadores o projeto mirabolante da Fordlândia (14,5 mil km²), em Aveiro, estado do Pará, às
margens do Rio Tapajós. Foi instalado em 1927 e encerrado em
1945, no ﬁm da Grande Guerra. A intenção da gigante multinacional era tornar a Fordlândia o polo fornecedor de látex para os
pneus de seus carros, já dependentes da borracha produzida na
Malásia, na época colônia britânica. A Ford tinha contrato de
isenção total de impostos com o governo do Pará, para exportação
de borracha, látex, pele, couro, petróleo, sementes, madeira e outros bens minerais.
O encerramento total e deﬁnitivo das atividades industriais da
Ford no Brasil não foi de todo uma surpresa. As fábricas de Camaçari (BA) e Taubaté (SP) já eram. A pequena instalação da Troller,
em Horizonte (CE), permanecerá apenas até o 4º trimestre de
2021. A estas alturas, os compradores das marca Ford devem estar
sentindo calafrios. Uma situação bem longe dos tempos em que
os caipiras nordestinos gostavam se vangloriar com a marca americana: “O carro é o Fó (Ford), a muié é a fogoió”.

Estocada

ELEIÇÕES NA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Braide recebe o deputado federal Arthur Lira

Para Flávio Dino, a desindustrialização é um dos principais
problemas do Brasil. É preciso política industrial, distribuição de
renda e impulsionar o mercado interno, gerando demanda. “O fechamento da Ford é mais uma ‘conquista’ desse período de trevas
em que vivemos”.

Cabalando voto (1)
O candidato a presidente da Câmara Federal, Arthur Lira (PP)
manteve reunião ontem em são Luís com o prefeito Eduardo Braide (Podemos) e depois, com o governador em exercício, Carlos
Brandão (Republicanos).

Cabalando voto (2)
Artur Lira anda cabalando votos da bancada maranhense. Ao
meio dia, ele almoçou com deputados que lhe seguem. Arthur Lira conta com 10 votos favoráveis dos 18 do Maranhão.

“Brasil está virando uma grande fazenda”

Do governador da Bahia, Rui costa, sobre saída da Ford do Bra-

sil.

Mostrando uma postura diferenciada de seus antecessores, o prefeito de São Luís Eduardo Braide pode assumir um papel relevante na Federação dos Municípios,
num momento histórico para o municipalismo, cada
vez mais exigente junto ao Planalto.
Em tese, a Federação congrega quase todos os 217 municípios do Maranhão, mas este ano, o prefeito da capital não deu sinal de preferência. Porém, mas há indicativo de que, pelas circunstâncias do momento, poderá optar por Erlênio Xavier.
Aﬁnal, o prefeito de Igarapé Grande é do PDT, partido
que apoiou Braide no segundo turno, contra Duarte
Júnior, do Republicanos, partido de Fábio Gentil. No
entanto, o prefeito de São Luís tem fugido de se envolver da pendenga Famem.
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PARLAMENTARES DA BANCADA MARANHENSE E DE OUTROS ESTADOS QUE APOIAM A CANDIDATURA DE LIRA O ACOMPANHARAM
O prefeito Eduardo Braide recebeu,
nesta terça-feira (12), o deputado federal Arthur Lira (PP-AL). O Maranhão é o primeiro estado do Nordeste
a receber o parlamentar que é candidato à presidência da Câmara dos Deputados. Ele estava acompanhado de
parlamentares da bancada maranhense e de outros estados que apoiam sua candidatura.

mara Federal. Fico feliz em ver todo
esse grupo de parlamentares se colocar à disposição para ajudar não só o
país, mas o Maranhão e a nossa querida São Luís”, disse o prefeito Eduardo
Braide.

“Agradecemos a visita do deputado
Arthur Lira e de toda a comitiva que
vem com ele e que o apoia. Eu sei a necessidade de ter um presidente que
coloque pautas importantes para o
Brasil para serem discutidas na Câ-

Precisamos lutar pela vacinação,
que acreditamos que começa ainda
agora em janeiro, ouvir os prefeitos, a
O prefeito também pediu apoio em exemplo do ex-companheiro da Câuma pauta especíﬁca, de sua autoria mara e hoje prefeito de São Luís, Eduquando era deputado federal, para ardo Braide”, ﬁnalizou o deputado.

Durante a reunião, o prefeito Eduardo Braide destacou a importância
da Câmara dos Deputados e disse que
espera que agora se possa avançar em
pautas importantes, a exemplo da reforma tributária.

que seja colocada na pauta da Câmara
o mais breve possível: o projeto que
cria o Estatuto da Pessoa com Câncer,
no que teve sinalização positiva dos
deputados presentes.
“Vamos priorizar as pautas municipalistas, dos estados e, principalmente, as que vão liberar o Brasil para o
ano 2021.
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Perto de tudo
menos de duas semanas no cargo, o prefeito de São Luís, Eduardo Braide já mostra a cara nos bairros, acompanhando andamento de obras. Ontem, ele foi ver o trabalho de limpeza do canal
do Rio Gangan, no bairro Turu – Obras da Semosp.

Atuação
Weverton Rocha disse no twitter que o ministro da Infraestrutura Tarcísio de Freitas disse-lhe que a bancada do PDT maranhense conseguiu viabilizar o maior aporte de recursos do Brasil,
na área de infraestrutura.
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O bicho some
FRANCISCO MAIA
Presidente do Sistema Fecomércio-DF

NOSSA VISÃO

Crise na saúde fica mais grave
Em todo o planeta, quase 20 milhões de pessoas foram imunizadas
contra o novo coronavírus, desde dezembro até ontem. Hoje, no mundo,
são mais de 90 milhões de infectados
e o número de óbitos está próximo a 2
milhões. No Brasil, são mais de 200
mil mortos e 8,1 milhões de infectados e, em média, mil vidas são ceifadas a cada 24 horas.
Entre setembro e outubro, a maioria dos países europeus e várias outras
nações relaxaram o isolamento social.
Naquele período, a pandemia do novo
coronavírus sinalizava estabilidade
ou declínio. Vários setores da economia, principalmente o comércio, voltaram a funcionar. Mas a trégua durou
pouco. A segunda onda do vírus tornou-se um tsunami, e colocou a Europa, mais uma vez, como epicentro da
crise sanitária.
As variantes do vírus se propagam
em velocidade muito maior do que a
da primeira onda da pandemia. O
fenômeno tem levado os governos a
tomarem medidas drásticas, com o
lockdown em Portugal, Alemanha, Espanha, Itália, Reino Unido, Áustria,
Espanha, Suíça, Grécia, entre outros.
O Reino Unido foi o primeiro país,
em 8 de dezembro, a iniciar a vacinação contra a covid-19. Oito dias depois, os Estados Unidos deram a largada entre os norte-americanos. Hoje, mais de 50 países tentam conter a
doença, que vem se alastrando, por
meio de outras variantes do vírus,
que, segundo especialistas, não com-

prometem a eﬁcácia das vacinas até
agora testadas e aprovadas pela ciência.

Na América do Sul, o
Chile iniciou a
imunização da
população com a vacina
desenvolvida pela
farmacêutica norteamericana Pﬁzer e pela
alemã BioNTech. A
Argentina vem
vacinando seus
cidadãos desde o ﬁm de
dezembro e foi o
primeiro país latino a
optar pela Sputnik V, de
origem russa.
O Brasil ainda não ﬁxou data para a
largada da imunização em massa —

oscila entre o próximo dia 20 e os primeiros dias de março. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)
analisa pelo menos duas vacinas: a
CoronaVac, resultado de uma parceria entre o Instituto Butantan e a farmacêutica chinesa Sinovac; e a da AstraZeneca, a partir de um acordo entre a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e a Universidade de Oxford, do
Reino Unido. O Ministério da Saúde
negocia com outras farmacêuticas a
compra de mais vacinas, além de insumos.
O recrudescimento violento da crise no país não resulta apenas do encontro com pessoas que vieram de
outros continentes. Em grande parte,
deve-se à irresponsabilidade e ao descaso com as regras de prevenção estabelecidas pela ciência. No ﬁm do ano,
os brasileiros lotaram as praias, promoveram, e seguem promovendo,
aglomerações em festas clandestinas,
sem máscaras ou qualquer outro cuidado. Os bares ﬁcam superlotados.
Os que menosprezam a força da covid-19 agem como se, na virada do
ano, o vírus tivesse deixado de existir,
apesar de todos os alertas. As autoridades fazem o que podem e, quando
têm condições, para conter a crise sanitária. A Constituição estabelece que
saúde é direito de todos e dever do Estado. Mas, preservar a própria vida
depende mais de uma atitude individual responsável. Infelizmente, parte
dos brasileiros se esqueceu do que é
solidariedade e respeito. Uma pena.

O incômodo causado por uma vagina
SIBELE NEGROMONTE
Jornalista
Uma notícia chacoalhou o mundo
das artes nestes primeiros dias do ano
e, desde então, tem causado polêmica: uma vulva de 33m de altura, por
16m de largura e 6m de profundidade
encravada nas terras de uma antiga
usina de cana-de-açúcar, na Zona da
Mata de Pernambuco. A obra da artista plástica Juliana Notari, intitulada
Diva, tem despertado paixão e ódio
nas redes sociais desde que a pernambucana divulgou as fotos em seu perﬁl
no Instagram. Diva é resultado de 11
meses de trabalho e fruto de uma parceria entre a Usina de Arte com o Museu de Arte Moderna Aloísio Magalhães (Mamam), do Recife. Juliana
abriu a segunda fase do Projeto Residências Artísticas. Na primeira etapa,
os artistas Márcio Almeida, Marcelo
Silveira, Paulo Bruscky e Paulo Meira
deixaram sua marca na antiga usina,
desativada na década de 1980, e que
tem sido transformada em um verdadeiro museu a céu aberto. A polêmica
em torno do trabalho de Juliana Notari tem uma razão de ser. Para uma sociedade machista e patriarcal, acostumada a uma arte essencialmente baseada em obras fálicas, a exposição de
uma vagina gigante não só choca como abre feridas. A obra chegou a ser
noticiada no Daily Mail, importante
periódico inglês. Porém chamou a
atenção uma atitude inusitada do jornal, que borrou a foto da obra, como

ser visto por todos. “Em Diva, utilizo a
arte para dialogar com questões que
remetem à problematização de gênero a partir de uma perspectiva feminina aliada a uma cosmovisão que
questiona a relação entre natureza e
cultura na nossa sociedade ocidental
falocêntrica e antropocêntrica”, resumiu a própria Juliana, no Instagram.

Apesar da justiﬁcativa,
Diva recebeu críticas,
inclusive de mulheres.
Entre as fotos
publicadas, há algumas
que mostram os 20
homens que puseram a
mão na massa para
levantar a estrutura de
concreto e resina, e uma
imagem gritou aos
olhos de muitos: não
havia nenhuma mão de
obra feminina e a

maioria dos
trabalhadores era
formada por negros.
Uma internauta chegou a publicar:
“Uma escultura de vulva que ela descreve como um ato de resistência artística e problematização de gênero,
mas que, para ser criada, usou praticamente só mão de obra de homens
negros. Uma sátira do feminismo
branco?”. Em entrevista ao Correio,
Juliana analisou que esse processo vai
além dela. “É uma conta grande, a
qual eu não consigo segurar, de um
passado escravocrata e colonial, que
não fez reparação nenhuma.” Outros
internautas lembraram que nem toda
mulher tem vagina, em referências às
mulheres trans. “Uma coisa não anula
a outra. Além disso, não é uma disputa”, defendeu-se. Mas a artista prometeu considerar as críticas construtivas
em próximos trabalhos. A função da
arte na sociedade é uma discussão antiga e muito aprofundada. Porém, para esta não especialista, somos enriquecidos por toda obra que, além de
capturar a atenção dos sentidos, convida a repensar o mundo, rever conceitos, trocar as lentes. Quando Diva
incomoda, quando provoca reações
apaixonadas, ela cumpre o seu papel.
Que venham mais Divas e mais arte
para o mundo.

“Se correr o bicho pega, se ﬁcar o bicho come”. Nessa
expressão falta um pedaço. A frase perfeita seria, “Se
correr o bicho pega, se ﬁcar o bicho come, mas se nos
juntarmos, o bicho some”. A inspiração desse remendo
ao aforismo é de Rodrigo Drubi, um teólogo paulista. Seria perda de tempo se ﬁcarmos tratando da etimologia
de ditos populares. O assunto mesmo é coisa grave, vergonhosa e desaﬁadora. A indiferença das sociedades às
mazelas sociais, como a fome, abandono e morte a cada
dia, vivem muito pertinho de nós. No último domingo, o
jornal Correio Braziliense publicou uma fantástica reportagem, que é um coice na silenciosa consciência coletiva. A repórter Darcianne Diogo, com a colaboração
da também jornalista Luana Pastrolino, assinou uma
matéria dura e pungente, com o título A face da desigualdade: DF tem mais de 160 mil famílias na faixa da
pobreza. Como revela a reportagem, “esse cenário mostra falhas em áreas como educação, mercado de trabalho e desenvolvimento urbano”. Em atividades precárias, que se resumem a catar lixo, ser ambulante, mendigos ou simplesmente fazer pequenos bicos, essa população de aproximadamente 800 mil habitantes sobrevive com rendas que oscilam de R$ 250 a R$ 400 ao mês.
Assim é a pobre vida dos despossuídos. Sem culpar as
autoridades do Estado, muitas vezes negligentes, é hora
de acordar nossas classes produtivas, cidadãos comuns
e grandes associações empresariais. Precisamos perceber que as questões sociais, muitas vezes, podem ser explicadas pela matemática. Grandes nações de economia
livre demonstraram que o ﬁm do desemprego e da fome
é o começo da prosperidade. Quanto mais o volume de
salários crescer, maior será o giro do dinheiro e sucesso
nos negócios. Cada carteira de trabalho assinada é uma
garantia para os que produzem, servem ou vendem.
Se as pessoas fugirem de seus problemas, eles mesmos saberão voltar. Qualquer lixo não desaparece quando varrido para um canto escuro da sala. A vassoura funcionará melhor se for usada por todos. Aquela história
que faz o bicho sumir, é, precisamente, a consciência do
mutirão coletivo. Se todos, unidos e dispostos, baterem
forte com os pés, o bicho some. Conta a história que essa
incrível união vem do século 12. Por volta dos anos
1300, a nobreza começou sentir cheiro de chifre queimado.
Em torno dos castelos, as populações plebeias passaram a suprir os nobres de tudo que necessitavam para
seus luxos. Por maior poder que os suseranos tivessem,
sempre alguém teria que produzir arados, carros de boi,
armas, tecidos e trigo. Muito mais que isso, eram os ofícios de vendas e serviços. A aristocracia se dizia marcada pela tradição que a proibia de participar da “infâmia”
do trabalho. Os que viviam longe dos burgos eram aqueles que, por necessidade e passado, dedicavam-se à negação do ócio para praticar o negócio. Assim, o comércio passou a ser a sustentação daquela economia. A força do dinheiro começou na atividade mercantil, que foi
o alicerce da acumulação de riquezas. Assim surgiram
as bancas de negócios que começaram a emprestar dinheiro à nobreza e sustentar guerras e grandes luxos.
Dessa forma, a serpente e seus ovos saíram do ninho.
Pouco mais de 500 anos depois, na Revolução Francesa,
os habitantes dos burgos começaram a degolar pessoas.
A vaca que estava no brejo se afundou ainda mais na lama da história. As corporações de ofício foram as primeiras associações de comércio que regulamentavam
proﬁssões e o processo artesanal nas cidades. Essas unidades de produção foram marcadas pela hierarquia
(mestres e aprendizes), pelo controle da técnica de produção das mercadorias, a ciências das vendas e prestação de serviços. Entre as mais importantes, estão as corporações dos construtores e dos artesãos. Absolutamente ninguém poderia exercer um determinado ofício, se não fosse membro de uma corporação e, caso isso
não fosse obedecido, havia o risco de expulsão da cidade. Apesar de toda essa organização, aquilo que serviu
de herança para o futuro foi a obrigação de cada associação de ofícios proteger os idosos, viúvas, desempregados e órfãos. Nós, das atividades dos serviços e comércio, estamos cumprindo as ordens de nosso passado.
Todas as atividades produtivas assistenciais estão juntas
nessa missão: vencer doenças e fome. Assim despontou
a ideia de todos se juntarem para vencer o bicho e sumirem com ele.
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Interessante

Ovos: curiosidade
sobre o alimento

U

m dos verdadeiros milagres da vida, o humilde ovo, é talvez um dos alimentos mais versáteis do planeta.
É formado em períodos entre 24 e 26 horas,
e as galinhas podem botar cerca de 250 ovos por ano.
O ovo é pura proteína, e há vários métodos (tanto doces, quanto salgados) de preparar esta potência nutricional natural.
Ovos podem ser adicionados crus em smoothies, podem ser fritos, cozidos, mexidos ou pochê, e podem ser
consumidos no café da manhã, almoço, lanche e jantar.
Podem ser comprados em quase qualquer lugar, duram várias semanas, são relativamente baratos e podem
fazer mágica em fornadas de bolos, biscoitos e pães.
Todos nós sabemos quão facilmente eles podem ser
transformados em uma refeição, mas há muito mais nos
ovos do que podemos ver.
A seguir, tudo o que você precisa saber sobre o poderoso ovo.
1. Ovos são históricos
Os seres humanos comem ovos desde os primórdios
da humanidade.
Os antigos romanos comiam ovos de pavão, e dizem
que os chineses se interessavam por ovos de pombo.
Quando a maioria de nós pensa em ovos, geralmente
imagina ovos de galinha. No entanto, ovos de codorna,
pato, ganso e peru também são consumidos.

Os de avestruz e emu são
possivelmente os maiores ovos
comestíveis, pesando de 1 a 2 kg.
Há ainda as ovas de peixe, como caviar e hilsa, uma
iguaria repleta de nutrientes essenciais.
2. Ovos = potência nutricional
Os ovos são considerados um dos alimentos mais nutritivos do planeta.
São uma fonte natural de proteína barata e de alta
qualidade: mais da metade da proteína se encontra na
clara, que também inclui vitamina B2 e quantidades
menores de gordura do que a gema.
Outra característica dos ovos é que eles são ricos em
selênio, um antioxidante
A proteína dos ovos ajuda a reduzir a pressão arterial,
otimizar a saúde óssea e aumentar a massa muscular.

Os ovos também são uma fonte rica
em selênio, um antioxidante
importante para o funcionamento

da tireoide, nosso sistema
imunológico e saúde mental, junto
com as vitaminas D, B6, B12, zinco e
ferro.
São uma boa fonte de antioxidantes e também podem ajudar a reduzir o risco de degeneração macular e
catarata.
3. Costumavam ter má reputação
Por muitos anos, os ovos foram considerados prejudiciais à saúde devido aos seus altos níveis de colesterol.
De fato, se recomendou limitar o consumo de ovos.
Mas essa informação se originou do que hoje são consideradas conclusões incorretas de uma pesquisa inicial
que estabelecia que o colesterol alimentar contribuía
para aumentar o colesterol no sangue.
Muita gente acredita que o colesterol é prejudicial,
mas a verdade é que ele é essencial para o funcionamento do nosso organismo.
Portanto, apesar do que você pode ter ouvido por aí,
não há uma recomendação que limite o número de ovos
que você pode comer.
4. Mas sempre foram simbólicos
Em muitas culturas ao redor do mundo, o ovo é sinônimo de vida nova, fertilidade e renascimento.
Em muitas culturas, os ovos são carregados de simbolismo
Eles signiﬁcam vida nova desde as origens da humanidade, muito antes do Cristianismo
Na verdade, um antigo provérbio romano dizia que
toda vida vem de um ovo.
5. Não, os ovos não são a menstruação da galinha
Você pode ter ouvido o rumor de que comer ovos é
comer a menstruação da galinha.
Mas, como as galinhas não são mamíferos, elas não
têm útero — então, o ovo é classiﬁcado, na verdade, como ambos: ovo e útero.
Portanto, não é igual ao sistema reprodutivo humano.

6. Covid-19 aumentou a demanda
As vendas de ovos dispararam durante a pandemia, o
que por sua vez levou a um aumento signiﬁcativo no
preço dos ovos.
A demanda por ovos é historicamente alta durante
períodos econômicos difíceis, possivelmente devido ao
fato de que eles são uma fonte relativamente barata de
proteína e outros nutrientes e também são um ingrediente extremamente versátil.
E com mais tempo em casa, a atual pandemia levou
mais famílias a cozinhar do zero, assar pães e bolos e comer em casa, usando portanto mais ovos.
7. As gaiolas em bateria são proibidas na União Europeia
Mais de 90% dos ovos produzidos no Reino Unido
têm a marca registrada.
As gaiolas em bateria, em que as galinhas ﬁcam conﬁnadas, são proibidas na União Europeia
Isso garante que as galinhas e os ovos são britânicos,
que as galinhas foram vacinadas contra salmonella e criadas de acordo com os altos padrões de bem-estar exigidos por lei.
Na União Europeia, as convencionais gaiolas em bateria são proibidas.
No Reino Unido, elas foram substituídas por gaiolas
maiores e “enriquecidas”, que permitem que as galinhas
expressem mais seus comportamentos naturais, como
se empoleirar, tomar banho de poeira e fazer ninho.
No Brasil não existem restrições legais, mas diversas
empresas da indústria alimentícia já anunciaram planos
de abandonar o uso de ovos de galinhas conﬁnadas em
gaiolas de bateria.
8. Múltiplos usos
Os ovos não são apenas para comer. Eles têm muito
mais usos tanto dentro de casa, quanto em seus arredores e no jardim, além de serem ótimos em produtos de
beleza caseiros.

Os ovos podem ser uma excelente
cola caseira, podem ser usados ??
para limpar couro e podem servir,
inclusive, de adubo.

Os ovos que você compra no
mercado não foram fertilizados
Os ovos que as galinhas põem diariamente e são vendidos comercialmente não foram fertilizados.
Se receberem os nutrientes certos, as galinhas põem
ovos independentemente de terem estado ou não na
presença de um galo.
Na verdade, a única coisa que a galinha precisa para
botar ovo é luz.

O ovo também pode ser usado em produtos de beleza
A casca também é um recurso surpreendentemente
útil, e uma parte vital e importante deste maravilhoso
alimento repleto de nutrientes.
Algumas das muitas utilidades da casca de ovo incluem abastecer sua pilha de compostagem, ser usada como desentupidor abrasivo e para controlar pragas no
jardim.
E a membrana da casca do ovo pode até ser usada como um curativo improvisado para cortes ou arranhões
— certiﬁque-se apenas de limpá-la bem primeiro.

GERAL
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ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA – SECMA
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO – CSL
SEGUNDO AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020 – CSL/SECMA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 047273/2020

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Governador Luiz Rocha MA
Aviso de Licitação

A COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO – CSL/SECMA, através de seu Pregoeiro, instituído pela
Portaria nº 028 de 7 de fevereiro de 2020, publicada no Diário Oficial do Estado em 11 de fevereiro de
2020, COMUNICA aos interessados que, em razão da retificação no edital, conforme errata 01 constante
no site da Secretaria de Estado da Cultura, o Pregão Presencial nº 003/2020 – CSL/SECMA, cujo objeto
é “concessão remunerada de uso de 02 (dois) espaços físicos denominados “Quiosques”, integrantes da
área localizada na Praça dos Poetas, Centro, neste Município de São Luís – MA, espaço este em área de
imóvel pertencente a Secretaria de Estado da Cultura do Maranhão – SECMA”, anteriormente agendado
para às 14h, do dia 12 de janeiro de 2021, fica ADIADO para o dia 18 de janeiro de 2021 às 14 h.
São Luís (MA), 12 de janeiro de 2021
ARTHUR BARROS FONSECA RIBEIRO
Presidente da Comissão Setorial de Licitação e Pregoeiro-CSL/SECMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO LEITE
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ Nº 06.096.218/0001-78
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO nº 001/2021 – SRP. O Município de Benedito Leite(MA), por
meio da Comissão Permanente de Licitação – CPL, torna público aos interessados que, com base na Lei nº
10.520/02, Decreto Municipal nº 009/2017, Decreto federal 10.024/2019 aplicando-se também os
procedimentos determinados pela Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar 147/2014
e subsidiariamente a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar às 08h30 (oito horas e trinta
minutos) do dia 27 de janeiro de 2021, licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO nº 001/2021 SRP, do tipo menor preço por item, tendo por OBJETO: Registro de Preços para eventual e futura
Contratação de empresa para fornecimento de medicamentos, correlatos, insumos para o Hospital municipal
bem como postos de saúde, visando suprir as necessidades das unidades de saúde de Benedito Leite - MA
para atender pacientes usuários do SUS – Sistema Único de Saúde. LOCAL - Sala da Comissão Permanente de
Licitação, sito à Rua 07 de Setembro, 03, Centro, Benedito Leite/MA. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus
anexos estão à disposição dos interessados nos dias de expediente das 08h00min às 12h00min, na Comissão
Permanente de Licitação - CPL, situada na sede da Prefeitura Municipal, à Rua 07 de Setembro, 03, Centro,
Benedito Leite/MA, bem como no site da Prefeitura Municipal: www.beneditoleite.ma.gov.br, onde poderão
ser consultados e obtidos gratuitamente. Informações adicionais no endereço acima ou através do fone: (89)
3544-7075 ou e-mail: cplb.leite@gmail.com. Benedito Leite/MA, 11 de janeiro de 2021.

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Governador Luiz Rocha MA
Aviso de Licitação

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021. Processo Administrativo nº 01.0801.0004/2021.OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de materiais de expediente, escolares e
didáticos, suprimento e material de informática, para atender as necessidades do
Município durante o exercício ﬁscal de 2021, conforme deﬁnido no Edital e seus anexos.
MODALIDADE: Pregão. FORMA: Presencial. TIPO: Menor Preço Global Por item. BASE
LEGAL: Lei nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 002/2013 e Lei nº 8.666/93 e suas
alterações. DATA DE ABERTURA: 25 de janeiro de 2021 às 16:00 horas.

Os editais e seus anexos estão à disposição dos interessados na Sala de reunião
da CPL, na Prefeitura, situada à Praça João Gonçalves, s/nº, Centro, Governador
Luiz Rocha - MA, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Esclarecimento adicional no endereço supra, ou pelo endereço eletrônico pmglr.licitacao@hotmail.com.

Governador Luis Rocha - MA, 11 de janeiro de 2021
Adriely Rodrigues da Silva
Pregoeira

Governador Luis Rocha - MA, 11 de janeiro de 2021
Adriely Rodrigues da Silva
Pregoeira

ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS
AVISO DE LICITAÇÃO. A CÂMARA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS-MA, CNPJ
Nº 12.567.418/0001-64, torna público que realizará licitação na modalidade Pregão
Presencial nº 001/2021. OBJETO: Prestação de serviços para confecção e impressão
de materiais gráﬁcos, a ﬁm de atender a demanda da Câmara Municipal de Humberto
de Campos-MA. DATA DA SESSÃO: 28/01/2021, às 10hs30min. LOCAL: prédio do
Legislativo à Travessa Otaviano Ribeiro, s/nº, Centro, Humberto de Campos-MA, em
conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. Os Editais e seus Anexos
estão à disposição dos interessados, no local mencionado acima, de 2ª a 6ª, no horário:
08hs30min às 12hs00min na sala da Comissão Permanente de Licitação. Humberto de
Campos(MA), 11/01/2021. . Silvio Antônio Bruzaca dos Santos, Presidente da CPL.

ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS
AVISO DE LICITAÇÃO.A Câmara Municipal de Humberto de Campos-MA, CNPJ Nº
12.567.418/0001-64, torna público que realizará licitação na modalidade Pregão
Presencial nº 002/2021. OBJETO: Prestação de serviços de implantação, locação e
manutenção de software de Contabilidade, Folha de Pagamento e Portal da Transparência,
destinados a atender as demandas das atividades internas da Câmara Municipal de
Humberto de Campos-MA. DATA DA SESSÃO: 28/01/2021, às 13hs30min. LOCAL: prédio do
Legislativo à Travessa Otaviano Ribeiro, s/nº, Centro, Humberto de Campos-MA, em
conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. Os Editais e seus Anexos estão à
disposição dos interessados, no local mencionado acima, de 2ª a 6ª, no horário: 08hs30min
às 12hs00min na sala da Comissão Permanente de Licitação. Humberto de Campos(MA),
11/01/2021. Silvio Antônio Bruzaca dos Santos, Presidente da CPL.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSOCIAÇÃO DE SURF DA PONTA D’AREIA
Convoca-se todos os interessados para a Assembleia Geral de sua fundação, a realizar-se em:
DATA e HORA: 17/01/2021 AS 10:00hs
LOCAL: Praia da Ponta D’areia no Restaurante Alcântara
ENDEREÇO: Avenida São Marcos/Ponta da areia CEP:65077-310
Com os seguintes assuntos:
1. Leitura, Análise e aprovação do estatuto social;
2. Eleição da Diretoria e do Conselho Fiscal;
3. Aprovação de constituição da associação;
4. Assuntos gerais;
São Luís, deﬁnir data.
Vinicius Meireles do Nascimento Gomes
Presidente

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA
CNPJ – 01.612.834/0001-10
AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 001/2021
O Município de Governador Nunes Freire (MA), através da Prefeitura Municipal de Governador Nunes Freire,
por meio da Comissão Permanente de Licitação – CPL, torna público aos interessados que, com base na Lei
n° 10.520/02, Lei Complementar n°. 123/2006, Decreto Municipal n° 002/17, Decreto Municipal n° 003/17 e
subsidiariamente as disposições da Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizará às 09 (Nove
horas) do dia 27 de janeiro de 2021, a licitação na modalidade Pregão n° 001/2021, do tipo menor preço por
item, tendo como objeto o Registro de Preços para eventual contratação de pessoa (s) jurídica (s) para
prestação dos serviços de locação de veículos leves de interesse desta Administração Pública, de acordo com
Edital e Anexos. A presente licitação será realizada na sala de reunião da Prefeitura Municipal de Governador
Nunes Freire, situada na Rua do Varejão n°. 115, centro, Governador Nunes Freire – MA, e será presidiada pelo
pregoeiro desta prefeitura municipal. O Edital e seus anexos encontram-se disponíveis para consulta grátis
ou ser adquirido mediante DAM - taxa de R$20,00 (vinte reais) no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário
das 08h00hs (oito horas) às 12h00hs (doze horas) e no site oﬁcial deste poder executivo - www.governadornuesfreire.ma.gov.br, onde poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente. Esclarecimentos adicionais
no endereço supra, ou pelo e-mail: cplgnf2017@hotmail.com.
Governador Nunes Freire - MA, em 12 de janeiro de 2021.
AÉCIO PEREIRA SANTOS
Pregoeiro Municipal

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA
CNPJ – 01.612.834/0001-10
AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 002/2021
O Município de Governador Nunes Freire (MA), através da Prefeitura Municipal de Governador Nunes Freire
(MA), por meio do Órgão Gerenciador Secretaria Municipal de Administração, Comércio e Indústria, torna
público aos interessados que, com base na Lei n° 10.520/02, Lei Complementar n°. 123/2006, Decreto
Municipal n° 002/17, 003/2017 e subsidiariamente as disposições da Lei n° 8.666/93 e suas alterações
posteriores, realizará às 14:00h do dia 27 de janeiro de 2021, a licitação na modalidade Pregão Presencial SRP
n° 002/2021, do tipo menor preço por item, tendo como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para eventual
contratação de pessoa(s) jurídica(s) para fornecimento de Gás de cozinha GLP e vasilhames de interesse de
diversas secretarias e fundos municipal de Governador Nunes Freire/MA, observando as e especiﬁcações e
quantitativos constantes no presente Termo de Referência. A presente licitação será realizada na sala de
reunião da Prefeitura Municipal de Governador Nunes Freire, situada na Rua do Varejão n°115, centro,
Governador Nunes Freire – MA, e será presidida pelo pregoeiro desta prefeitura municipal. O Edital e seus
anexos encontram-se disponíveis para consulta grátis ou ser adquirido no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no
horário das 08h00hs (oito horas) às 12h00hs (doze horas) e no site oﬁcial deste poder executivo www.governadornuesfreire.ma.gov.br, onde poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente.
Esclarecimentos adicionais no endereço supra, ou pelo e-mail: cplgnf2017@hotmail.com.
Governador Nunes Freire - MA, em 12 de janeiro de 2021.
Jose Fábio Andrade de Souza – Secretário de Administração, Comércio e Indústria.

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA
CNPJ – 01.612.834/0001-10
AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 003/2021
O Município de Governador Nunes Freire (MA), através da Prefeitura Municipal de Governador Nunes Freire
– MA, por meio do Órgão Gerenciador, Secretaria Municipal de Administração, Comércio e Industria, torna
público aos interessados que, com base na Lei n° 10.520/02, Lei Complementar n°. 123/2006, Decreto
Municipal n° 002/17, 003/2017 e subsidiariamente as disposições da Lei n° 8.666/93 e suas alterações
posteriores, realizará às 09:00h do dia 28 de janeiro de 2021, a licitação na modalidade Pregão SRP n°
003/2021, do tipo menor preço por item, tendo como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para eventual
contratação de pessoa (s) jurídica (s) para o fornecimento de Água mineral e vasilhames destinados ao
atendimento das demandas das diversas secretarias e fundos do Município de Governador Nunes Freire
(MA), observando as e especiﬁcações e quantitativos constantes no presente Termo de Referência. A
presente licitação será realizada na sala de reunião da Prefeitura Municipal de Governador Nunes Freire,
situada na Rua do Varejão n°115, centro, Governador Nunes Freire – MA, e será presidida pelo pregoeiro
desta prefeitura municipal. O Edital e seus anexos encontram-se disponíveis para consulta grátis ou ser
adquirido no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08h00hs (oito horas) às 12h00hs (doze horas) e
no site oﬁcial deste poder executivo - www.governadornuesfreire.ma.gov.br, onde poderão ser consultados
ou obtidos gratuitamente. Esclarecimentos adicionais no endereço supra, ou pelo e-mail: cplgnf2017@hotmail.com.
Governador Nunes Freire - MA, em 12 de janeiro de 2021.
Jose Fábio Andrade de Souza – Secretário de Administração, Comércio e Indústria.

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Governador Luiz Rocha MA
Aviso de Licitação
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021. Processo Administrativo nº 01.0801.0001/2021.
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de combustíveis derivados
do petróleo, para atender as necessidades do Município durante o exercício ﬁscal de 2021,
conforme deﬁnido no Edital e seus anexos. MODALIDADE: Pregão. FORMA: Presencial.
TIPO: Menor Preço Global por item. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº
002/2013 e Lei nº 8.666/93 e suas alterações. DATA DE ABERTURA: 25 de janeiro de 2021 às
08:00 horas.
Governador Luis Rocha - MA, 11 de janeiro de 2021
Adriely Rodrigues da Silva
Pregoeira

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Governador Luiz Rocha MA
Aviso de Licitação
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021. Processo Administrativo nº 01.0801.0002/2021.
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de assessoria e consultoria
contábil para atender as necessidades do Município durante o exercício ﬁscal de 2021,
conforme deﬁnido no Edital e seus anexos. MODALIDADE: Pregão. FORMA: Presencial.
TIPO: Menor Preço Global por item. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº
002/2013 e Lei nº 8.666/93 e suas alterações. DATA DE ABERTURA: 25 de janeiro de 2021 às
11:00 horas.
Governador Luis Rocha - MA, 11 de janeiro de 2021
Adriely Rodrigues da Silva
Pregoeira

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Governador Luiz Rocha MA
Aviso de Licitação
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021. Processo Administrativo nº 01.0801.0003/2021.
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de veículos e
maquinas para atender as necessidades do Município durante o exercício ﬁscal de 2021,
conforme deﬁnido no Edital e seus anexos. MODALIDADE: Pregão. FORMA: Presencial.
TIPO: Menor Preço Global Por item. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº
002/2013 e Lei nº 8.666/93 e suas alterações. DATA DE ABERTURA: 25 de janeiro de 2021 às
14:00 horas.
Governador Luis Rocha - MA, 11 de janeiro de 2021
Adriely Rodrigues da Silva
Pregoeira

ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS
AVISO DE LICITAÇÃO.A CÂMARA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS-MA, CNPJ Nº
12.567.418/0001-64, torna público que realizará licitação na modalidade Pregão
Presencial nº 003/2021. OBJETO: Prestação de serviços de locação de veículos, tipo
Caminhonete, 4 x 4, Diesel, com fornecimento de combustível, a ﬁm de atender a demanda
da Câmara Municipal de Humberto de Campos-MA. DATA DA SESSÃO: 28/01/2021, às
15hs00min. LOCAL: prédio do Legislativo à Travessa Otaviano Ribeiro, s/nº, Centro,
Humberto de Campos-MA, em conformidade com a Lei Federal nº 10.520/02, Lei Federal nº
8.666/93 e alterações. Os Editais e seus Anexos estão à disposição dos interessados, no
local mencionado acima, de 2ª a 6ª, no horário: 08hs30min às 12hs00min na sala da
Comissão Permanente de Licitação. Humberto de Campos(MA), 11/01/2021. Silvio Antônio
Bruzaca dos Santos, Presidente da CPL.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS
CNPJ Nº 06.933.519/0001-09
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021.
O MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS-MA, através da Prefeitura Municipal de Lima Campos, torna público aos
interessados que, com base na Lei nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 002/2013, Decreto Municipal nº 20
02 001/2017 e subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e demais
legislações pertinentes, fará realizar às 08:00hs (oito horas) do dia 27 de janeiro de 2021, licitação na
modalidade Pregão nº 001/2021, para registro de preços, do tipo menor preço, tendo por objeto a
eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s), para prestar serviços de manutenção preventiva e corretiva
em equipamentos hospitalares, odontológicos e aﬁns, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde. A
presente licitação será realizada na sala de reunião da Prefeitura Municipal de Lima Campos, situada na
Av. JK, s/nº, Centro, Cep 65.728-000, Lima Campos–MA e será presidida pelo pregoeiro desta Prefeitura
Municipal. O edital e seus anexos estão a disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira,
no horário das 08:00hs (oito horas) às 12:00hs (doze horas) e no sitio oﬁcial deste poder executivo
(www.limacampos.ma.gov.br), onde poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente. Esclarecimentos
adicionais, no mesmo endereço e/ou pelo telefone (0**99) 3646-1112.
Lima Campos (MA), 12 de janeiro de 2021.
Lidiane de Sá Curvina
Secretária Municipal de Saúde
Decreto nº 010/2021

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2021
O MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS-MA, através da Secretaria Municipal de Educação, torna público aos
interessados que fará realizar Chamada Pública nº 002/2021, que tem por objeto a aquisição de gêneros
alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural ou suas organizações, visando atender as
necessidades da alimentação escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino, através da
Secretaria Municipal de Educação de Lima Campos/MA, em atendimento a Lei Nº 11.947/2009, Resolução
CD/FNDE Nº 26/2013 e Resolução/CD/FNDE nº4/2015. Para tanto, os interessados em fornecer os gêneros
alimentícios deverão apresentar a documentação para habilitação e o projeto de venda, impreterivelmente,
durante os dias 13 de janeiro de 2021 a 11 de fevereiro de 2021 (excetuando-se sábados e domingos), no
horário de 08:00h (oito horas) às 12:00h (doze horas). A sessão da chamada pública será realizada às 11:00h
(onze horas) do dia 12 de fevereiro de 2021, na sala de reunião da Prefeitura Municipal de Lima Campos, situada
na Av. JK, s/n, Centro, CEP: 65.728-000, Lima Campos e será presidida pelo Presidente da CPL. O edital e seus
anexos estão a disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00h (oito
horas) às 12:00h (doze horas), e no site oﬁcial deste poder executivo municipal (www.limacampos.ma.gov.br),
onde poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente. Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço
e/ou pelo telefone (0**99) 3646-1112.
Lima Campos – MA. 12 de Janeiro de 2021.
Francisca Kyara de Abreu Santos Alves
Secretária Municipal de Educação
Decreto n°. 002/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAJÁ DO SENA
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2021-CPL/PMMS
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAJÁ DO SENA, Estado do Maranhão, torna público, que
fará realizar licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo Melhor Técnica e Preço,
tendo por objeto a contratação de empresa especializada na Prestação de serviços de
assessoria e consultoria contábil junto às Secretarias e Fundos Municipais da Prefeitura
Municipal de Marajá do Sena – MA, conforme edital e anexos. A sessão do certame
licitatório será realizada no dia 17 de fevereiro de 2021, às 09h:00min (nove horas), na sala
de reunião da Prefeitura, sito na Av. Dep. César Bandeira, s/n, Centro, Marajá do Sena – MA.
O Edital e seus anexos estão à disposição no site oﬁcial (www.marajadosena.ma.gov.br), ou
solicitados via email (licitacaopmms@gmail.com). Esclarecimentos adicionais no endereço
supra, via email ou no fone (98) 984643679 de 2º à 6º feira, no horário das 08h:00min às
12h:00min. Marajá do Sena – MA, 11 de janeiro de 2021. Elivando Pessoa Lima. Secretário
Municipal de Adm. Planej. e Finanças.

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Santa Filomena do Maranhão MA
Aviso de Licitação
Os editais e seus anexos estão à disposição dos interessados na Sala de reunião
da CPL, no prédio da Prefeitura, situado à Avenida Valentim Gomes, 200,
Centro, Santa Filomena do Maranhão - MA, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00
às 12:00 horas. Esclarecimento adicional no endereço supra, pelo telefone 99
3566-1049 ou pelo endereço eletrônico cpl.stf@hotmail.com.
SANTA FILOMENA DO MARANHÃO, 11 de janeiro de 2021
WILSON LUCAS CAMPOS PEDROSA
Pregoeiro

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Santa Filomena do Maranhão MA
Aviso de Licitação
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021. OBJETO: Contratação de empresa para
fornecimento parcelado de combustíveis derivados do petróleo, para atender as
necessidades do Município durante o exercício ﬁscal de 2021, conforme deﬁnido no
Edital e seus anexos. MODALIDADE: Pregão. FORMA: Presencial. TIPO: Menor Preço
Global por item. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 005/2021 e
Lei nº 8.666/93 e suas alterações. DATA DE ABERTURA: 25 de janeiro de 2021 às 08:00
horas.
SANTA FILOMENA DO MARANHÃO, 11 de janeiro de 2021
WILSON LUCAS CAMPOS PEDROSA
Pregoeiro

ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS
AVISO DE LICITAÇÃO. A Câmara Municipal de Humberto de Campos-MA, CNPJ Nº
12.567.418/0001-64, torna público que realizará licitações, na modalidade Tomada de
Preços nº 001/2021, do tipo Menor Preço. OBJETO: Contratação de Escritório de Contabilidade, pessoa jurídica, com experiência na área de Contabilidade Pública, para a prestação
de serviços técnicos de forma continua de Consultoria e Assessoria Contábil. DATA DA
SESSÃO: 28/01/2021, às 8hs30min. LOCAL: Prédio do Legislativo à Trav. Otaviano Ribeiro,
s/nº, Centro, Humberto de Campos-MA. LEGALIDADE: Lei Federal nº 8.666/93 e alterações
posteriores. Os Editais e seus Anexos estão à disposição dos interessados, no local mencionado acima, de 2ª a 6ª, no horário: 08hs30min às 12hs00min, na sala da Comissão
Permanente de Licitação. Humberto de Campos(MA), 11/01//2021. Silvio Antônio Bruzaca
dos Santos, Presidente da CPL.

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021.
O MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS-MA, através da Secretaria Municipal de Saúde, torna público que ﬁca
aberto no período de 13 de janeiro de 2021 a 11 de fevereiro de 2021, o CREDENCIAMENTO DE PESSOAS
JURÍDICAS ESPECIALIZADAS NA ÁREA DE SAÚDE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE
EXAMES LABORATORIAIS CONSTANTES DA TABELA SUS, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde
de Lima Campos – MA. A Sessão Pública para julgamento da presente Chamada Pública será realizada às
08:00hs (oito horas) do dia 12 de fevereiro de 2021, na sala de reunião da Prefeitura Municipal de Lima
Campos, situada na Av. JK, s/nº, Centro, Cep 65.728-000, Lima Campos–MA. O edital e seus anexos estão
a disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00hs (oito horas) às
12:00hs (doze horas) e no sitio oﬁcial deste poder executivo (www.limacampos.ma.gov.br), onde
poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente. Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço
e/ou pelo telefone (0**99) 3646-1112.
Lima Campos (MA), 11 de janeiro de 2021.
Lidiane de Sá Curvina
Secretária Municipal de Saúde
Decreto nº 010/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAJÁ DO SENA
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2021-CPL/PMMS
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAJÁ DO SENA, Estado do Maranhão, torna público, que fará
realizar licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo Melhor Técnica e Preço, tendo por
objeto a contratação de empresa para prestação dos serviços de assessoria e consultoria especializados na assistência técnica ao gerenciamento (cadastramento e acompanhamento de propostas)
e controle das obras no âmbito de plataformas gerenciais SIMEC, SICONV E SISMOB, e na gestão de
convênios ﬁrmados junto ao município de Marajá do Sena - MA, conforme edital e anexos. A sessão
do certame licitatório será realizada no dia 15 de fevereiro de 2021, às 09h:00min (nove horas), na
sala de reunião da Prefeitura, sito na Av. Dep. César Bandeira, s/n, Centro, Marajá do Sena – MA. O
Edital e seus anexos estão à disposição no site oﬁcial (www.marajadosena.ma.gov.br), ou
solicitados via email (licitacaopmms@gmail.com). Esclarecimentos adicionais no endereço supra,
via email ou no fone (98) 984643679 de 2º à 6º feira, no horário das 08h:00min às 12h:00min. Marajá
do Sena – MA, 11 de janeiro de 2021. Silas Faustino da Silva. Secretário Municipal de Obras e
Urbanismo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAJÁ DO SENA
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2021-CPL/PMMS
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAJÁ DO SENA, Estado do Maranhão, torna público, que
fará realizar licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo Melhor Técnica e Preço,
tendo por objeto a contratação de empresa para prestação dos serviços de assessoria e
consultoria em controle interno municipal para atender as necessidades da Administração
Pública de Marajá do Sena – MA, conforme edital e anexos. A sessão do certame licitatório
será realizada no dia 15 de fevereiro de 2021, às 14h:00min (quatorze horas), na sala de
reunião da Prefeitura, sito na Av. Dep. César Bandeira, s/n, Centro, Marajá do Sena – MA. O
Edital e seus anexos estão à disposição no site oﬁcial (www.marajadosena.ma.gov.br), ou
solicitados via email (licitacaopmms@gmail.com). Esclarecimentos adicionais no endereço
supra, via email ou no fone (98) 984643679 de 2º à 6º feira, no horário das 08h:00min às
12h:00min. Marajá do Sena – MA, 11 de janeiro de 2021. Elivando Pessoa Lima. Secretário
Municipal de Adm. Planej. e Finanças.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAJÁ DO SENA
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2021-CPL/PMMS
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAJÁ DO SENA, Estado do Maranhão, torna público, que
fará realizar licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo Melhor Técnica e Preço,
tendo por objeto a contratação de empresa especializada na Prestação de serviços de
assessoria e consultoria contábil junto às Secretarias e Fundos Municipais da Prefeitura
Municipal de Marajá do Sena – MA, conforme edital e anexos. A sessão do certame
licitatório será realizada no dia 17 de fevereiro de 2021, às 14h:00min (quatorze horas), na
sala de reunião da Prefeitura, sito na Av. Dep. César Bandeira, s/n, Centro, Marajá do Sena –
MA. O Edital e seus anexos estão à disposição no site oﬁcial (www.marajadosena.ma.gov.br), ou solicitados via email (licitacaopmms@gmail.com). Esclarecimentos adicionais no
endereço supra, via email ou no fone (98) 984643679 de 2º à 6º feira, no horário das
08h:00min às 12h:00min. Marajá do Sena – MA, 11 de janeiro de 2021. Elivando Pessoa
Lima. Secretário Municipal de Adm. Planej. e Finanças.

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Santa Filomena do Maranhão MA
Aviso de Licitação
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021. OBJETO: Contratação de empresa para
prestação de serviços de limpeza publica para atender as necessidades do Município durante o exercício ﬁscal de 2021, conforme deﬁnido no Edital e seus anexos.
MODALIDADE: Pregão. FORMA: Presencial. TIPO: Menor Preço Global por item.
BASE LEGAL: Lei nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 005/2021 e Lei nº 8.666/93 e
suas alterações. DATA DE ABERTURA: 25 de janeiro de 2021 às 11:00 horas.
SANTA FILOMENA DO MARANHÃO, 11 de janeiro de 2021
WILSON LUCAS CAMPOS PEDROSA
Pregoeiro

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Santa Filomena do Maranhão MA
Aviso de Licitação

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Santa Filomena do Maranhão MA
Aviso de Licitação

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021. OBJETO: Contratação de empresa para
prestação de serviços de locação de veículos e maquinas para atender as necessidades do Município durante o exercício ﬁscal de 2021, conforme deﬁnido no Edital e
seus anexos. MODALIDADE: Pregão. FORMA: Presencial. TIPO: Menor Preço Global
por item. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 005/2021 e Lei nº
8.666/93 e suas alterações. DATA DE ABERTURA: 25 de janeiro de 2021 às 16:00 horas.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021. OBJETO: Contratação de empresa para
prestação de serviços de assessoria e consultoria contábil para atender as necessidades do Município durante o exercício ﬁscal de 2021, conforme deﬁnido no Edital e
seus anexos. MODALIDADE: Pregão. FORMA: Presencial. TIPO: Menor Preço Global
por item. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 005/2021 e Lei nº
8.666/93 e suas alterações. DATA DE ABERTURA: 25 de janeiro de 2021 às 14:00 horas.

SANTA FILOMENA DO MARANHÃO, 11 de janeiro de 2021
WILSON LUCAS CAMPOS PEDROSA
Pregoeiro

SANTA FILOMENA DO MARANHÃO, 11 de janeiro de 2021
WILSON LUCAS CAMPOS PEDROSA
Pregoeiro
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Criação

A importância da
guarda compartilhada

P

erdão. Segundo a dentista Renata Soares Michelli, de 40 anos, mãe de Eduarda Soares, de 9, e
Gabriela Soares, de 6, essa é a palavra-chave para tornar a guarda compartilhada possível após
o término do relacionamento entre os pais. E foi justamente o que norteou a relação que ela e o pai das meninas, o executivo Fernando Dias, também de 40, mantêm
atualmente, a ﬁm de se fazerem presentes na vida das ﬁlhas, de forma a somar amor, afeto e responsabilidades.
“Desde o primeiro ﬁm de semana após a separação,
tivemos a guarda compartilhada como norte. Mesmo
antes de dar início ao processo de divórcio, essa já era
uma ideia bem consolidada entre nós, pois a decisão de
ter ﬁlhos foi de ambos. E sempre foi um processo bem
tranquilo por um único motivo: nosso objetivo maior é
preservar a saúde mental e emocional de nossas ﬁlhas,
mesmo tendo que passar por cima de nossas diferenças”, conta Renata Soares.
Outro ponto que os manteve unidos na ideia de compartilhamento da guarda e dos momentos vividos com
as ﬁlhas foi o amor que sentem pela Duda e pela Gabi:
“Deixamos bem claro e explícito para elas que, independentemente da separação, sempre iremos amá-las”, relata a dentista. A partir disso, Fernando Dias conta que
todas as decisões perpassam pelo bem-estar das ﬁlhas.
“É o que sempre quis, não ser um pai apenas de ﬁm de
semana, para participar do crescimento e das descobertas, da formação das duas, e acompanhar de perto a rotina.”
Ele ressalta que os dois tentam alinhar tudo para que
as crianças não ﬁquem confusas em relação a rotinas,
horário de dormir, dia de comer doce, estudos. “E percebo uma coisa muito legal em relação ao vínculo afetivo.
Elas vêm para a minha casa e não reclamam de ir embora ou o contrário, elas curtem o momento que estão com
a mãe e comigo. É perceptível que elas estão bem melhor e mais seguras com essa separação. Conseguimos
nos dedicar mais como pais assim, estando bem. O ambiente inﬂuencia, e muito”, completa.
Isso, de acordo com a psicóloga Andrea Barreto, especialista em gestão de políticas sociais e mestre em gestão
social e educação, tem relação direta com a estabilidade
emocional dos pais. “É superimportante que os casais
que se separaram entendam que não existe ex-ﬁlho e
não existe uma ex-relação de pai ou ex-relação de mãe.
Essa estabilidade emocional entre o casal é sentida pela
criança e é fundamental para a sua formação. O casal,
então, precisa entender que, enquanto houver o ﬁlho
em comum para tomar decisões, o diálogo precisa ser
constante.”

Quanto mais diálogo e estabilidade
eles passarem para a criança, mais
estabilidade emocional e mais forte
ela vai crescer.

Além disso, segundo Andrea Barreto, a igualdade de
responsabilidades, contato com a criança e/ou adolescente, troca de afeto, discussão de opiniões e decisões
coletivas, tirando o peso de um só genitor ser sozinho o
responsável pelo desenvolvimento físico, cognitivo e social da criança implica no sentimento de segurança,
tanto na companhia do pai quanto da mãe. “Isso ajuda a
não haver alienação parental. Assim, eles convivem bem
com os dois genitores”, justiﬁca.
Equilíbrio
Mestre em direito privado e professora da UNA, Isabela Thebald destaca a necessidade de haver um equilíbrio na divisão dos dias, a ﬁm de evitar que a criança ﬁque de casa em casa e sempre de “mochilinha nas costas”, bem como que o real sentido da guarda compartilhada seja vivido. “Na guarda compartilhada não é necessário que existam dias predeﬁnidos entre os genitores, mas os acordos precisam levar em consideração o
melhor interesse do menor e seu direito ao convívio
com os genitores e parentes relacionados, como avós, irmãos e tios. Além disso, todas as decisões sobre a vida do
ﬁlho, assim como a participação efetiva em reuniões escolares e demais necessidades, devem ser feitas de forma compartilhada”, explica.

lho, o arquiteto de soluções em TI Leonardo Barbosa
Rangel, de 40. Para ele, é importante sempre respeitar o
papel da mãe e do pai, bem como da família como um
todo. “Os pais precisam entender a importância das referências maternas e paternas. O casamento termina,
mas a referência de pai e mãe não. Portanto, é necessário conduzir todas as situações com respeito e empatia.
Havendo respeito, tudo irá ﬂuir bem”, ressalta.
Carolina Oliva e Leonardo Barbosa compartilham a
guarda do pequeno Rafael Oliva, de 7, desde o início da
separação. “Acreditamos que dessa forma nosso ﬁlho
não sentiria tanto todos os impactos que uma separação
causaria para ele, bem como entendemos que ambos temos responsabilidade em sua criação e na construção
de um vínculo amoroso e respeitoso que só traz benefícios para a criança. O Rafa ﬁca uma semana comigo e
outra com o pai, de forma intercalada. E isso é muito
bom para ele”, destaca a mãe.
Dilema

as decisões referentes à guarda

Aniversários, feriados prolongados, festas de ﬁm de
ano. São muitas as datas comemorativas em que pais e
ﬁlhos desejam passar juntos. Aﬁnal, companhia, amor e
afeto costumam ser sentimentos marcantes nesses momentos, quase que um anseio por festejar ciclos e ter
“um tempinho a mais para curtir”. Nesse cenário, o maior dos dilemas surge: com quem a criança e/ou adolescente irá passar e vivenciar as memórias da data no ano
em questão?
“É uma decisão que tem que ser coletiva entre os pais
e os ﬁlhos. E, nesse sentido, eles também precisam ser
envolvidos e ouvidos. É lógico que nem sempre dá para
conciliar fazendo com que o momento seja vivenciado
com o pai e mãe ao mesmo tempo, seja por questões logísticas ou de viagens. Mas, quando essa decisão ﬁca
evidenciada para os ﬁlhos, que é uma decisão coletiva e
conversada, não há impactos e eles acabam entendendo”, aﬁrma Andrea Barreto.

podem ser tomadas de forma a

O que diz a lei

Compreensão
Nessa nova conﬁguração familiar, a psicóloga clínica
Carolina Oliva, de 34, aﬁrma ser importante compreender o que é melhor para a criança e fazer o exercício de
sentir o que ela sente.

“Assim, ao nos basear nisso, todas

atender aos desejos e necessidades
dos ﬁlhos. Além disso, é essencial
ter muito cuidado ao falar do outro,
seja mãe ou pai, na frente da
criança. O que ela pensa sobre os
pais nunca deve ser quebrado ou
desrespeitado. Com amor, empatia
e respeito, não tem erro.”
É o mesmo que pensa seu ex-marido e pai de seu ﬁ-

A guarda compartilhada é realidade no Brasil desde
2014, em razão da Lei 13.058, que prevê divisão equilibrada do tempo de convívio entre os ﬁlhos e os pais separados, bem como pleno exercício do poder familiar a
ambos os genitores. Quanto à delimitação dos dias a serem destinados à mãe ou ao pai, principalmente no que
tange datas comemorativas, como aniversários, Isabela
Thebald, mestre em direito privado e professora da
UNA, explica que a primeira opção é o acordo, priorizando o diálogo e as possíveis concessões. “Em alguns
casos, quando os genitores se mostram menos propícios
ao acordo, a própria decisão que ﬁxa a guarda pode delimitar que essa alternância e revezamento sejam impostos. Outros acordos e decisões já deﬁnem, em juízo, qual
data será celebrada com quem”, diz. Caso haja descumprimento ou o diálogo seja diﬁcultado pelos responsáveis, sem possibilidade de acordo, faz-se necessário o
acionamento judiciário.

Nedilson Machado

NEDILSON MACHADO

E-mail: nedilsonmachado@gmail.com
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Responsáveis: Celio Sergio
E-mail: redacao@oimparcial.com
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Detran na escola

Hotelaria em alta

O Departamento Estadual de Trânsito do
Maranhão (Detran-MA), por meio da Coordenadoria de Educação para o Trânsito, já
deu início as atividades do projeto Detran
vai à Escola – 2021 que, agora, passa também
a oferecer atividades na área de trânsito para
educadores das redes pública e privada. O
objetivo é sensibilizar os proﬁssionais de
educação sobre a importância em trabalhar
com o tema trânsito de modo transversal

Segundo dados de uma pesquisa da Prefeitura de São Luís, via Secretaria Municipal
de Turismo (SETUR) em parceria com o Observatório do Turismode, vinculado à Universidade Federal do Maranhão (UFMA), a
rede hoteleira de São Luís iniciou o ano de
2021 em alta. Segundo a pesquisa, a taxa de
ocupação durante a virada do ano atingiu
83% durante o período de 30 de dezembro
do ano passado ao dia 2 de janeiro deste ano.

Pra curtir
Nesta sexta-feira, 15,
vai acontecer no Centro Histórico, o 1° Tour
de Experiência – Ressigniﬁcando a História, promovido pela,
G7MA – Cooperativa
de Trabalho de Turismo Receptivo do Maranhão.
A saída será da Praça
Dom Pedro II, 15h, e
segue pela Rua Portugal, Beco Catarina
Mina, Rua da Estrela,
Praça Nauro Machado, Rua do Giz, Largo
do Carmo, Praça Benedito Leite, Avenida
D. Pedro ll.

Hoje, acontece a eleição da FAMEM. O prefeito de Caxias, Fabio
Gentil, forte candidato a ocupar a
presidência da instituição, é visto na
foto em companhia do prefeito de Codó, Dr. José Francisco, em visita ao
governador em exercício Carlos
Brandão, no Palácio dos Leões. Fabio
Gentil lançou sua candidatura à presidência da FAMEM depois de procurado por vários prefeitos recém empossados que desejam ver uma FAMEM mais participativa e engajada
com o Governo do Estado. Fabio que
teve uma votação consagradora em
Caxias, e teve um grande crescimento político no estado após quatro
anos de uma gestão eﬁciente em Caxias, com melhorias em todos os
seus índices.

O encerramento será
às 18h, na Praça do
Poeta, para contemplar a vista da cidade
moderna acompanhado de um belo
pôr do sol.

O consultor e psicológo Rafael Sampaio está a frente do curso online que será ministrado nesta quarta-feira:
“Emprego Já”. O projeto é gratuito e tem o
objetivo de ajudar pessoas que estão buscando uma oportunidade de emprego. O
participante terá acesso a conceitos, dicas,
modelos de arquivos e
tira dúvidas. As inscrições ainda estão abertas e podem ser feitas
no dia de hoje.

O passeio será animado com a presença de personagens icônicos da história e cultura de São
Luís.
Dados da Polícia Federal revelam que
um milhão de passaportes foram emitidos em 2020, uma
queda de 65% com
relação ao ano de
2019, quando
2,9 milhões de unidades tinham sido solicitadas e entregues
Foi a primeira vez
desde 2012 que o volume de passaportes
entregues ﬁcou abaixo dos dois milhões,
voltando aos patamares de 2008,
quando 1,1 milhão de
documentos tinham
sido emitidos.

O premiado advogado
e educador, Dhiego
Franco (ao lado da diretora Kleyjane Franco), teve um ano de
2020 de muitas vitórias, apesar da pandemia do novo coronavirus. A instituição de
ensino básico Centro
Educacional Maktub,
que também será premiada no The Best, é
comprometida em oferecer educação de qualidade com o objetivo
de contribuir para a
formação integral dos
seus alunos.

Almoço executivo

Aposentados e pensionistas

De olho no vírus

Para começar 2021 da melhor forma, o Bistrô
Quintalão está apresentando um novo menu
para o almoço executivo para deixar a principal
refeição dos maranhenses ainda mais irresistível. Na casa gastronômica, localizada na Península da Ponta d’Areia, o serviço conta com entrada e prato principal com valor ﬁxo, de quarta
a sábado, como uma ótima opção para quem
busca fugir da rotina e celebrar bons momentos
durante a semana apreciando o que há de melhor na gastronomia contemporânea.

O governo federal decidiu que vai antecipar o
pagamento do 13º salário de aposentados e
pensionistas neste ano. O também será antecipado. A medida estava em estudo como forma
de compensar o ﬁm do auxílio emergencial,
programa por meio do qual o governo injetou
R$ 254 bilhões na economia, desembolsando recursos para 66,4 milhões de pessoas. A ideia é
que os pagamentos comecem entre fevereiro e
março.

Vejam só. Cristiane Lima Leite, 34 anos, não
tinha nenhuma comorbidade, e mesmo assim
foi vítima da Covid-19.
A moradora de Mongaguá, no litoral de São
Paulo, apresentou sintomas por 11 dias, sofreu
duas paradas cardiorrespiratórias e morreu por
complicações geradas pela doença. “O vírus não
escolhe quem vai matar”, disse a cunhada, Camilla Leite, em entrevista ao G1.

Governador em exercício Carlos Brandão
recebe visita do deputado federal Arthur Lira
Na manhã desta terça-feira (12), o
governador em exercício Carlos Brandão, recebeu a visita do deputado federal
Arthur Lira e sua comitiva, no Palácio
dos Leões. O diálogo teve a participação de secretários de Estado e de parlamentares.
Carlos Brandão definiu o encontro
como um ato republicano, e ressaltou,
que o diálogo com todas as esferas dos
poderes é fundamental.
“Ouvimos o deputado e apresentamos a ele algumas demandas do nosso
estado. Nós temos que marchar juntos, governos municipais, estaduais e
federal, e o deputado Arthur Lira tem
toda essa capacidade, habilidade de
fazer a ponte entre o governo federal
e o governo do Estado para nos ajudar”, reforçou.
O deputado Arthur Lira, que é candidato à presidência da Câmara dos
Deputados, apresentou suas principais
propostas e reforçou a importância da
bancada maranhense na garantia de

investimentos para o estado, mantendo
as portas abertas para o diálogo.
“O diálogo é imprescindível, o bom senso, manter as portas abertas, principalmente para a região Nordeste. Uma região
de povo trabalhador com muita aptidão

para agricultura, infraestrutura e turismo”, explicou.
Estiveram presentes no encontro os deputados federais: André Fufuca, Gil Cutrim,
Pastor Gildenemyr, Cléber Verde, Josivaldo
JP e Dr. Elisabeth Gonçalo, além dos se-

cretários de Estado Márcio Jerry (das Cidades e Desenvolvimento Urbano), Marcelo Tavares (Casa Civil), Rubens Júnior
(Articulação Política), Diego Rolim (Meio
Ambiente), e o prefeito de Santa Rita, Hilton Gonçalo.

VIDA
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CASO GENÉSIO RÊGO

OPERAÇÃO LAVA JATO

Helicóptero e carros
de luxo apreendidos
A

Polícia Federal, em cooperação com o Ministério Público
Federal e a Receita Federal,
deﬂagrou na manhã de ontem, terça-feira (12), a 79ª Fase da
Operação Lava Jato, denominada
“Vernissage”.
Cerca de 70 policiais federais e 10
auditores da Receita Federal cumprem 11 mandados de Busca e Apreensão em: Brasília-DF (2), Angra dos
Reis-RJ (1), Rio de Janeiro (3) e em São
Paulo (2), além de três mandados em
São Luís.

tão sendo apurados referem-se ao período que compreende os anos de 2007
a 2014, anteriores à atual gestão do
Sistema, que iniciou suas atividades
no ano de 2016.
Sistema Difusora de Comunicação

No caso das obras de arte, tais operações consistiam na aquisição de peças de valor expressivo com a realização de pagamento de quantias ‘por fora’, de modo que não ﬁcassem registrados os reais valores das obras negociadas. Neste caso, tanto o comprador, quanto o vendedor emitiam noMandados judiciais
Os mandados judiciais foram expe- tas ﬁscais e recibos, mas declaravam à
didos pela 13ª Vara Federal em Curiti- Receita Federal valores ﬂagrantemenba-PR.
te menores do que aqueles efetivaDurante as investigações da Opera- mente praticados nas transações.
ção Lava Jato, foi identiﬁcada uma OrEntre valores declarados ao Fisco e
ganização Criminosa voltada a frau- os de mercado, praticados nos leilões
dar o caráter competitivo das licita- em Galeria de Arte, veriﬁcaram-se dições mediante o pagamento de propi- ferenças de 167% a 529%.
Capital maranhense
na a altos executivos da Petrobras,
Em operação anterior, na residênbem como a outras empresas a ela re- cia do investigado, foram encontradas
lacionadas, como a Transpetro.
obras de arte que apresentavam variaPetrobras e Transpetro foram víti- ções signiﬁcativas entre o preço de
mas dessa organização criminosa.
aquisição declarado e o valor de merO então diretor da Transpetro, no cado, em patamares de até 1.300%.
período de 2003 a 2014, foi indicação
Há indícios de crimes de corruppolítica no esquema criminoso que ção, fraudes licitatórias, organização
dividia os altos cargos da Petrobras e criminosa e lavagem de dinheiro.
subsidiárias. Suspeita-se que os contratos celebrados pela Transpetro
com algumas empresas teriam gerado, entre os anos de 2008 e 2014, o pagamento de mais de R$12 milhões em
Em São Luís, um dos alvos foi o Sis- propinas pagos a este grupo criminotema Difusora de Comunicação. Os so.
policiais federais foram à sede da emApós o recebimento desses valores,
presa, que ﬁca localizada na Camboa, muitas vezes pagos em espécie, eram
além de endereços ligados a familia- realizadas várias operações de lavares do ex-ministro Edison Lobão, on- gem de capitais para ocultar e disside foram apreendidos um helicóptero mular sua origem ilícita, especiale três veículos de luxo.
mente, através da aquisição de obras
O Sistema Difusora de Comunica- de arte e transações imobiliárias.
ção se pronunciou através de nota.
Exemplo disso foi a compra de um
Conﬁra!
apartamento de alto padrão por R$ 1
O Sistema Difusora vem a público milhão em 2007, pago em espécie por
esclarecer que na manhã desta terça- intermédio de empresa dos investigafeira, 12 de janeiro de 2021, foi alvo de dos e vendido por R$ 3 milhões, em
mandado de busca e apreensão, emiti- menos de dois anos, valorização não
do pela 13ª Vara Federal em Curitiba.
correspondente às condições do merCabe esclarecer que os fatos que es- cado imobiliário da época.

TURU

Prefeitura inicia limpeza do canal do Rio Gangan

Médico suspeito de
estuprar enfermeira
é liberado da cadeia
PATRÍCIA CUNHA
A técnica de enfermagem, vítima de um crime de estupro que teria acontecido nas dependências do Hospital Genésio Rêgo, em São Luís, realizou exames no Instituto Médico Legal. A partir do laudo, o caso, que está
sendo acompanhado pela Casa da Mulher Brasileira,
dará prosseguimento. O suspeito, capitão da Polícia Militar do Maranhão, e médico, de 35 anos, nega o crime e
disse que houve consentimento. Ele foi preso, em ﬂagrante e conduzido ao presídio do “Manelão”, que ﬁca
dentro do Comando-Geral da Polícia Militar do MA, mas
após audiência de custódia ele foi liberado pela Justiça e
recebeu liberdade provisória.
De acordo com a diretora da Casa da Mulher Brasileira, Susan Lucena, a vítima realizou todos os procedimentos e está sendo acompanhada pela CMB. A EMSERH (Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares)
se colocou à inteira disposição da servidora que está
afastada para fazer proﬁlaxia de urgência. “Ela estava
dormindo e acordou com ele em cima dela a estuprando
e quando viu que a mesma estava chorando parou e perguntou se ela não queria conversar. Ela saiu imediatamente do hospital para fazer a denúncia. Ele já estava
assediando a mesma durante todo o dia. Teve prova testemunhal das importunações antes do estupro. A EMSERH abriu procedimento administrativo contra ele e a
delegada está ﬁnalizando o inquérito para remeter para
o judiciário”, disse Susan Lucena.

Ele já estava assediando a mesma
durante todo o dia. Teve prova
testemunhal das importunações
antes do estupro. A EMSERH abriu
procedimento administrativo contra
ele e a delegada está finalizando o
inquérito para remeter para o
judiciário
A Secretaria de Estado da Saúde informou que o médico foi imediatamente afastado de suas atividades e
desde o momento da denúncia, foi dada toda a assistência à vítima.
Já o Comando da Polícia Militar do Maranhão (PMMA) informou que tomou todas as medidas legais, incluindo a autuação em ﬂagrante do oﬁcial. No entanto,
na audiência de custódia, o acusado obteve liberdade
provisória concedida pela Justiça.
O crime teria acontecido na madrugada entre sábado
(9) e domingo (10), quando tanto ele, quanto a vítima
estavam de plantão. A técnica de enfermagem estava em
seu horário de descanso quando foi surpreendida pelo
médico já em cima dela.
A coordenadora das Delegacias da Mulher, Kazumi
Tanaka informou que vai aguardar o laudo do IML, mas
à parte, já foram ouvidas algumas testemunhas, pessoas
que tiveram contato com ela anteriormente e posteriormente ao fato para demonstrar a maneira como ela disse, o comportamento que ela apresentava, o que acharam de estranho na rotina daquele plantão.
“Nesses casos de estupro, a palavra da vítima tem especial valor muito em função de que não se pode contar
com outras evidências que não sejam essas que te coloquei. Porque o autor se aproveita dessas impossibilidades para praticar o ato, sabendo que a mulher diﬁcilmente vai conseguir reagir, então a palavra da vítima para esses crimes sexuais, assim também como de violência doméstica, tem um valor diferenciado”, disse.

Nesses casos de estupro, a palavra da
vítima tem especial valor muito em
O CANAL DO RIO GANGAN TEM EXTENSÃO DE 1.700 METROS COMEÇANDO NA RUA ARIRIZALE TERMINA NA RUA PAI INÁCIO, TURU
A Prefeitura de São Luís iniciou o
trabalho de limpeza do canal do Rio
Gangan, no Turu.
O serviço, que deve durar cerca de
sete dias, foi acompanhado pelo prefeito Eduardo Braide. A ação, coordenada pela Secretaria Municipal de
Obras e Serviços Públicos (Semosp)
em conjunto com o Comitê Gestor de
Limpeza Urbana e a Blitz Urbana, integra a programação de limpeza de
canais e galerias da cidade com o objetivo de evitar alagamentos durante o
período de chuva. “Esse trabalho preventivo iniciado hoje no Rio Gangan,
na região do Turu, será permanente e
será realizado em vários pontos da cidade, para evitar alagamentos e enchentes em São Luís”, aﬁrmou o pre-

feito Eduardo Braide.
O canal do Rio Gangan tem extensão de 1.700 metros começando na
Rua Aririzal, atravessa a Avenida São
Luís Rei de França e termina na Rua
Pai Inácio, que dá acesso à Avenida
General Artur Carvalho, no Turu, e
Avenida da Vitória, no Parque Vitória.
“Aqui no Rio Gangan são 1.700 metros
de extensão sendo que mil metros são
de galeria de concreto e setecentos de
forma natural. Vamos trabalhar em
toda a extensão da galeria”, explicou o
secretário da Semosp David Col Debella.
No trabalho de limpeza do canal
estão sendo utilizados maquinários
para a retirada do lixo de dentro do canal.

O trabalho é complementado com
o serviço manual realizado pelo trabalho dos agentes do Comitê Gestor
de Limpeza que trabalham na campina e limpeza de toda a extensão do local.
A limpeza possibilita que o ﬂuxo de
água que vem das chuvas possa passar pelas galerias de forma eﬁciente
evitando desta forma alagamentos.
O presidente do Comitê de Limpeza Urbana, Joabson Júnior, que também acompanhou a ação, destacou
que o trabalho em conjunto – Comitê
de Limpeza, Semosp e Blitz Urbana –
é importante nesse trabalho preventivo que tem como objetivo evitar
transtornos para a população no período de chuva.

função de que não se pode contar
com outras evidências que não
sejam essas que te coloquei
Quanto à liberdade provisória do acusado, Kazumi
disse que é questão da Lei, que se não houver presentes
os requisitos para manutenção da prisão preventiva, o
juiz deve liberar.
O inquérito está sendo concluído e o caso está nas
mãos da delegada Audfran. “Estamos concluindo as investigações e a delegada pode concluir por estupro conforme está no código penal, ou estupro de vulnerável,
em razão de que a vítima relatou que ela estava dormindo, e ele se aproveitou daquilo”.
Do início do ano até agora a Casa da Mulher Brasileira
já registrou 194 Boletins de Ocorrência nos casos de violência contra a mulher.
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UEMA

TECNOLOGIA

IEMA prepara eventos
Hackathon em 2021

Inscrições abertas para
seletivo de professor

Os eventos Hackathons estimularão os alunos e professores impulsionando a cultura
estudantil e novas parcerias corporativas ao Instituto

V

isando incentivar os alunos a
superarem desaﬁos e buscarem soluções inovadoras para enfrentar os obstáculos na
sociedade, o Instituto Estadual de
Educação, Ciência e Tecnologia do
Maranhão (IEMA) está se preparando
para a realização de eventos no formato Hackathon em 2021.
A ação faz parte do Plano de Inovação, lançado no ﬁm do mês de agosto
do ano passado pelo Governo do Maranhão, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), com investimentos na ordem R$ 17 milhões para garantir inovação e tecnologia aos
estudantes.
Os eventos Hackathons estimularão os alunos e professores impulsionando a cultura estudantil e novas
parcerias corporativas ao Instituto,
uma inspiração para que todos aprendam e trabalhem para transformarem
suas ideias em realidade.
De acordo com o secretário adjunto de Educação Proﬁssional e Integral,
André Bello, com o Hackathon do IEMA, a ideia é que as unidades plenas
possam proporcionar uma experiência inovadora aos alunos e professores, fomentando empreendedorismo
através de apresentação de soluções
em curto período de tempo.
“A ação também aproxima empresas da comunidade. Conseguimos
identiﬁcar os alunos que precisariam
trabalhar ou se especializar para garantir essas informações, moldando
durante o ensino médio proﬁssionalizante seu perﬁl para o mundo do trabalho”, aﬁrmou.
“O principal objetivo é que eles cri-

em soluções importantes para problemas locais, sobretudo das escolas
em que estudam, os projetos envolvem diretamente o protagonismo juvenil. Os estudantes ganham nas habilidades do século 21, características
fundamentais do nosso modelo, uma
vez que desenvolvem tanto as competências técnicas quanto aquelas socioemocionais relacionadas à liderança, organização, trabalho em equipe e
colaboração”, contou o diretor de Ensino e Pesquisa do Iema, Elinaldo Silva.
Para o coordenador de laboratórios
da Base Técnica, Adyand Coelho, a
cultura maker está diretamente ligada
ao proﬁssional do futuro.
“A criação de eventos como o Hackathon IEMA deve ser visto como uma
grande oportunidade para inserção
do aluno no mercado de trabalho, garantindo que alunos que possuem os
mesmo interesses e habilidades se divirtam, fazendo o que gostam e sendo
desaﬁados a resolver situações que
melhorarão a forma de ver o mundo,
formando proﬁssionais de alta capacidade tecnológica, liderança, com
habilidades comportamentais diferenciadas e também preparados para
o mundo digital”, destacou.
A visão da Hackathon IEMA inspirará as comunidades locais a pensarem intensamente e criarem respostas para problemas importantes.
O IEMA irá proporcionar a partir do
segundo semestre de 2021 os famosos
Eventos Hackathon, que são uma prática que vem chamando a atenção de
empresas, proﬁssionais, entidades,
startups e governo.

O evento ocorrerá direcionado à
Base Técnica envolvendo os eixos dos
cursos.
Ocorrerão maratonas de atividades
e ideias, gerando o desenvolvimento
de produtos e serviços, soluções a
problemas da nossa sociedade, negócio e mercado.

Maratona Hackathon

Em 2019, 27 alunos da unidade plena São Luís Centro do IEMA participaram de dois dias de maratona de criação do Hackathon da NASA para agregar novos e importantíssimos conhecimentos à formação.
Os estudantes participaram de
quatro tipos de provas de desenvolvimento de soluções criativas e tecnológicas utilizando os dados da NASA,
nas quais conquistaram o quarto lugar e o prêmio de menção honrosa.

AS INSCRIÇÕES VÃO ATÉ O DIA 15, PRÓXIMA SEXTA-FEIRA
A Universidade Estadual do Maranhão (UEMA), através do Núcleo de Tecnologias para Educação, divulgou o
início das inscrições para o processo seletivo para Professor Formador, na modalidade EaD.
As inscrições para o concurso de formação inicial e
continuada (FIC) de agricultor familiar se encerram no
dia 15 de janeiro.
O processo seletivo tem o objetivo de preencher as
vagas e para formação de cadastro reserva para atuação
inicial e continuada (FIC) de agricultura familiar.

Inscrições

Plano de Inovação

O Plano de Inovação contempla a
entrega de 81 kits de robótica, com a
formação para professores e realização de campeonato da rede em tempo
integral na área de robótica; link de
internet banda larga, de no mínimo
20 GB, em todas as escolas; sala maker
para desenvolvimento de práticas de
inovação em 72 escolas; 80 kits de laboratórios da Base Nacional Comum
para todas as escolas; 15 laboratórios
da Base Técnica, contemplando todos
os cursos técnicos; investimentos em
laboratórios de informática, com
ações de “gamiﬁcação”, programação
e construção de aplicativos, formação
de professores em tecnologia e inovação, entre outras ações.

NESTA QUARTA

Os candidatos interessados devem realizar a inscrição até o dia 15 de janeiro, através do site seletivos.uemanet.uema.br.

MEARIM

Mega-Sena pode pagar R$ 12 milhões Região com mais desenvolvimento

O SORTEIO SERÁ REALIZADO A PARTIR DAS 20H NO ESPAÇO LOTERIAS CAIXA, EM SÃO PAULO
No quarto concurso da Mega-Sena do
ano, o prêmio principal segue acumulado,
e pode pagar R$ 12 milhões nessa quartafeira (13) para quem acertar as seis dezenas
do concurso 2.334. O sorteio será realizado
a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo-SP.
As apostas podem ser feitas até as 19h
desta quarta-feira nas lotéricas de todo o
país, pelo portal Loterias CAIXA (www.loteriasonline.caixa.gov.br) e pelo app Loterias
CAIXA, disponível para usuários das plataformas iOS e Android. Clientes com acesso
ao Internet Banking Caixa podem fazer suas apostas pelo seu computador pessoal,
tablet ou smartphone.
Caso apenas um ganhador leve o prêmio
da Mega-Sena e aplique todo o valor na
Poupança da CAIXA, receberá no primeiro
mês R$ 13,9 mil. Caso preﬁra investir no setor náutico, o prêmio será suﬁciente para

adquirir 315 motos aquáticas de R$ 38 mil
cada uma. O valor de uma aposta simples
da Mega, com seis números, é de R$ 4,50.

Sorteio

Em observância às orientações para prevenção ao coronavírus, o acesso do público
ao Espaço Loterias Caixa foi reduzido. Os
sorteios são transmitidos ao vivo diariamente pela televisão e pelas redes sociais
das Loterias Caixa (perﬁl @LoteriasCAIXAOﬁcial no Facebook e canal Caixa no
Youtube).
É possível acompanhar a transmissão
integral dos procedimentos iniciais de
abertura de maletas e carregamento dos
globos e, após os sorteios, o fechamento e
encerramento. Na página das Loterias Caixa (www.caixa.gov.br/loterias), aba transmissão de sorteios, o público também pode rever as últimas transmissões realizadas.

Buscando a melhoria da qualidade da
energia elétrica fornecida à população e
contribuindo para o desenvolvimento do
estado, a Equatorial Maranhão tem investido continuamente em obras que possibilitam o fortalecimento e expansão do
sistema elétrico. Somente na região do
Mearim serão aplicados mais de R$ 33 milhões no plano de obras que beneﬁciará
diretamente cerca de 384 mil clientes.
Estudos mostram que a região centro
do estado concentra um dos mais importantes polos agropecuários do Maranhão.
Banhada pelos Rios Mearim e Grajaú, a região apresenta condições favoráveis aos
seguimentos da rizicultura e pecuária,
dando margens também ao crescimento
dos setores turístico e industrial. Nesse
sentido, o conjunto de obras em andamento deve atender desde as grandes criações de gado até a signiﬁcativa demanda
habitacional.
Em Santa Inês, considerada sede comercial para vários outros municípios adjacentes, está em construção a Nova Subestação Santa Inês II. A obra garantirá viabilidade técnica de expansão para atender empreendimentos de grande porte
como a Cinor – Cimento Norte e os residenciais Gran Vile e Bosque Santa Inês,
acompanhando o avanço do setor imobiliário. O investimento, que ultrapassa os
7milhões de reais, beneﬁciará mais de 215
mil clientes nos municípios de Pindaré
Mirim, Bela Vista do Maranhão, Altamira
do Maranhão, Monção, Santa Luzia, Igarapé do Meio, Pio XII e Tuﬁlândia.
Para o Ex-secretário Municipal de Administração de Santa Inês, Madeira de
Melo, o conjunto de obras que está sendo
realizado no centro do Estado levará expressivo desenvolvimento para a região.
“A nova Subestação de Santa Inês é um investimento de grande porte que trará melhorias tanto para os consumidores residenciais quanto para aqueles dos setores
comercial e industrial. Investimentos como esses partem de empesas que acreditam no potencial dos municípios! ” Aponta Madeira.

O Líder de Manutenção da Equatorial
Maranhão, James Rasquete, destaca que
“a Subestação Santa Inês II, dentre outras
obras, faz parte do plano de expansão que
tem levado diversos benefícios para a população. Sendo uma das mais importantes obras realizadas na região, a nova subestação deverá dividir as cargas com a
Subestação Santa Inês I, garantindo o aumento dos níveis de tensão e maior estabilidade do fornecimento de energia”.

Também fazem parte do plano de obras
a ampliação e aprimoramento de subestações e linhas de distribuição que já estão em funcionamento. A Subestação
Dom Pedro será ampliada e receberá aumento no nível de tensão, garantindo menor sobrecarga dos transformadores e
maior estabilidade do fornecimento de
energia. A reestruturação irá assegurar o
pleno funcionamento das fábricas de móveis e empresas metalúrgicas instaladas
no munícipio. Além disso, beneﬁciará
cerca de 55.566 unidades consumidoras
residenciais.
Com entregas previstas para o primeiro
trimestre de 2021, as obras inauguram um
ano de muito trabalho e compromisso da
Equatorial Maranhão em fornecer uma
energia limpa e de qualidade, serviço essencial à dignidade e desenvolvimento da
população.
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INGLATERRA

MOTO X IMPERATRIZ

Caso Gleydisson:
julgamento na sexta

Maranhense elogiado
por Mourinho e Lucas

Julgamento terá continuidade sem realização de perícia grafotécnica; processo foi
suspenso no fim de outubro, na comissão disciplinar do TJD-MA
DANIEL AMORIM

O

Tribunal de Justiça Desportiva do Maranhão (TJD-MA)
divulgou um edital para realização de uma nova sessão
da comissão disciplinar. Na pauta, está o julgamento do caso Gleydisson,
que será retomado após suspensão no
ﬁnal de outubro. Na ocasião, os auditores decidiram paralisar o julgamento para realização de uma perícia grafotecnica na assinatura do jogador.
Porém, o exame não foi realizado.
De acordo com o TJD-MA, o atleta foi
intimado, mas não foi localizado. “O
atleta Gleydsson foi intimado, via Oﬁcial de Justiça e por e-mail, assim como todas as partes interessadas a nomear seus assistentes técnicos, porém
o atleta não foi encontrado na sede do
Moto, tampouco respondeu aos emails”, disse a presidente do Tribunal,
Márcia Andréa Pereira.
O jurídico do Moto Club conﬁrma
que Gleydisson foi convocado para
comparecer ao tribunal, mas o objetivo da intimação não foi esclarecido.
“(Convidado para) a perícia não. Ele
foi intimado para comparecer no TJD
para apresentar seus documentos,
mas informamos no processo que o
atleta não se encontrava em São Luís
na época que chamaram, tendo em
vista que foi no período em que os
atletas estavam dispensados, depois
da desclassiﬁcação na Série D do Brasileiro. Depois disso, não nos notiﬁcaram mais. Só para o julgamento agora
na sexta”, aﬁrmou o advogado Marcel
Campos, que compõe o jurídico do

CARLOS VINÍCIUS COM LUCAS MOURA E O TÉCNICO MOURINHO
SAULO DUAILIBE

GLEYDISSON NÃO SE ESTÁ EM SÃO LUÍS E NÃO FAZ MAIS PARTE DO ELENCO DO MOTO
Rubro-Negro.
Sem a realização da perícia, o processo será julgado na forma atual,
com todas as provas já disponibilizadas para os auditores.

Relembre o caso

No ﬁm de setembro do ano passado, o Imperatriz ingressou, junto à
procuradoria do Tribunal de Justiça
Desportiva do Maranhão, com uma
Notícia de Infração.
O clube alega que o contrato do
atacante Gleydisson, do Moto Club,
não teria sido assinado pelo jogador e
sim por terceiros.
No documento, o Imperatriz faz

um comparativo da assinatura do
atleta na carteira de identidade e no
vínculo empregatício com o Papão. O
clube da Região Tocantina também
listou seis partidas do Estadual, nas
quais o atacante teria atuado de forma irregular. E pediu a realização de
uma perícia grafotécnica para veriﬁcação da legitimidade da assinatura
de Gleydisson no contrato com o Moto Club.
O Imperatriz tem interesse direto
no assunto, pois se a irregularidade
for conﬁrmada, a equipe ﬁca com
uma vaga na Copa do Brasil e na fase
preliminar da Copa Nordeste do próximo ano.

REFORÇOS NA ÁREA

Após marcar um hat-trick pelo Tottenham, o maranhense Carlos Vinícius, de Bom Jesus das Selvas, recebeu elogios, de nada mais, do técnico português José
Mourinho.
O treinador deixou claro que espera mais do que os
gols de Carlos Vinicius. O maranhense triturou o Marine
FC na vitória dos Spurs, na goleada por 5 x 0, pela Copa
da Inglaterra. O português quer que o maranhense saiba
se comunicar. Por isso, após a grande atuação do brasileiro, o comandante ﬁcou ainda mais feliz com outro fato: a primeira entrevista em inglês de Carlos. “Eu quero
ver a entrevista de Vinicius falando inglês. Quero saber a
qualidade do seu professor, Lucas Moura. Realmente
quero”, disse Mourinho.
O Carlos Vinícius já está há bastante tempo na Europa, com passagens pelo Benﬁca-POR, Real SC-POR, Napoli-ITA, Monaco-FRA. No Brasil, o maranhense de 25
anos passou pela base do santos-SP e Palmeiras-SP.
Na luta por mais espaço no time, Carlos tem algumas
pequenas aulas de inglês com um professor especial:
Lucas Moura. Os dois compartilharam nas redes sociais
algumas tentativas do atacante ex-PSG e São Paulo de
ajudar o companheiro. Estou muito feliz por ele, porque
ele é um cara muito bom, muito humilde. Ele merece isso. Trabalha duro todos os dias. Falamos antes do jogo
que ele faria um hat-trick, e ele fez. Espero que ele continue marcando. Nós precisamos dele”, declarou Lucas.
O Tottenham avançou para a quarta fase da Copa da
Inglaterra, que corresponde à fase 16avos de ﬁnal. O adversário do próximo confronto será deﬁnido em sorteio.
Os Spurs voltam a campo hoje, quarta-feira (13), fora de
casa, contra o Aston Villa, pelo Campeonato Inglês.

APÓS ACIDENTE

Iape inicia treinos para o Estadual Grosjean mostra cicatrizes nas mãos
Seis semanas após o grave acidente sofrido no GP do Barein de Fórmula 1 em
novembro do ano passado, Romain Grosjean revelou a evolução do tratamento das
queimaduras em suas mãos. Já sem os curativos, o francês exibiu as cicatrizes nas
mãos em fotos publicadas nas redes sociais, nas quais aparece segurando o gato da
família e um de seus ﬁlhos e comemorou
o avanço. “Minhas mãos estão de volta, e
Petrus não está tão infeliz com isso!”, escreveu o piloto.

COM A DESCLASSIFICAÇÃO DO TIMON, O IAPE DEVERÁ SER DECLARADO CAMPEÃO DA SÉRIE B
Após garantir o acesso para a elite do futebol maranhense, o Iape está dando
sequência ao planejamento para o Estadual 2021. Nesta segunda-feira, a equipe iniciou os treinamentos de olho na competição. O Canário da Ilha continua sendo comandado pelo técnico Zé Augusto e tem
Gabriel Júnior como preparador físico. Até
então atleta, Jefferson Abreu atuará como
auxiliar de preparação física.
O clube apresentou três novidades para
o elenco. O mais conhecido é o experiente
atacante Júnior Chicão, de 34 anos. Com
passagens por Sampaio, Imperatriz e River-PI, o centroavante disputou a Série B
do Maranhense pelo Babaçu. Também iniciaram os treinos o goleiro Ronaldo (25
anos), que estava no Tocantinópolis-TO; e
o lateral-direito Matheus, que já defendeu

o Maranhão Atlético e o Moto Club. O atleta estava no Goytacaz-RJ.
O Iape já havia anunciado a permanência de alguns jogadores: os zagueiros Gustavo e Deleon; o lateral-direito Andrey; o
volante Codó; os meias Léo Ares e Conca;
além do atacante Wellington, que disputou
o Campeonato Brasileiro de Juniores pelo
Sampaio.
Atletas dos Juniores e do Sub-17 também compõem o elenco. O clube deve
anunciar mais reforços nos próximos dias.
A estreia da equipe no Maranhense está
marcada para o dia 14 de fevereiro, contra o
Juventude, em São Mateus. Com a punição
imposta ao Timon, o Canário da Ilha deve
ser declarado campeão da Série B do Estadual pela Federação Maranhense de Futebol. (D.A)

lizações sobre seu estado de saúde nas redes sociais. Na última semana, quase 40
dias após o acidente, Grosjean publicou
uma foto comemorando a remoção temporária dos curativos de sua mão esquerda. Dessa vez, porém, a retirada das ataduras é deﬁnitiva.

Ao lembrar dos detalhes da batida, o
francês relatou o que sentiu nos segundos
iniciais após o choque contra o guard-rail.
Ele revelou que, além de lembrar de Niki
Lauda – tricampeão falecido em 2019 que
também sofreu um grave acidente com
Em meados de dezembro, Grosjean já incêndio em 1976 -, aceitou momentanehavia retirado as ataduras que cobriam amente que iria morrer, mas acabou musua mão direita, que sofreu menos danos dando de ideia ao pensar em seus ﬁlhos.
na exposição ao fogo durante o acidente, “Fiquei em paz comigo mesmo e senti que
ocorrido em 29 de novembro. Na ocasião, ia morrer. Comecei a me perguntar: Vai
o francês atingiu o guard-rail nos primei- queimar o meu sapato, o pé ou a mão? Vai
ros metros após a largada e ﬁcou preso ser doloroso? Como vai começar? Mas
dentro do cockpit de seu carro da Haas, pensei nos meus ﬁlhos e eu disse “não,
em chamas, por 29 segundos, antes de ser eles não podem perder o pai hoje”. Decidi
resgatado e levado para um hospital pró- virar meu capacete para o lado esquerdo e
ximo ao circuito.
depois tentar torcer meu ombro. Percebi
Grosjean recebeu alta do hospital após que meu pé estava preso no carro, então
três dias de internação e ﬁcou fora das du- eu puxei o máximo que pude e meu pé
as últimas etapas da temporada 2020 da saiu da sapatilha. Fiz de novo e meus omF1, no GP de Sakhir, também no Circuito bros doeram; e eu sabia que ia pular”, redo Barein, e no GP de Abu Dhabi. O fran- cordou Grosjean.
cês foi substituído nas provas pelo brasiSem contrato para a próxima temporaleiro Pietro Fittipaldi e, com a conclusão da da F1, o francês disse ter a intenção de
de seu vínculo com a Haas, está fora do procurar algumas das equipes do grid pagrid da categoria em 2021.
ra realizar testes particulares de “despediDesde então, ele vem publicando atua- da” da categoria.
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“American Gods”
tenta arrumar a casa

Disney revive Lucasfilm
para reunir jogos

Quatro primeiros episódios da nova temporada revelam os efeitos que a grande crise
nos bastidores provocou na série

Q

uando o terceiro ano de
American Gods chegar até
os fãs nos próximos dias,
uma grande vitória poderá
ser comemorada pelos envolvidos na
produção. Desde que a segunda temporada foi anunciada, a série esteve
imersa numa quantidade impressionante de problemas, que afetaram
terrivelmente seu desenvolvimento.
O primeiro desses problemas – a saída
dos showrunners Bryan Fuller e Michael Green – foi o que ressoa nos episódios até hoje. É quase seguro dizer
que ali foi dado o pontapé para todas
as atribulações que vieram depois. E
isso tem uma razão: Fuller era a frente
conceitual da série, essencialmente.
Kristen Chenoweth e Gillian Anderson foram as primeiras baixas no
elenco. Eram duas perdas consideráveis. Kristen tinha criado uma “deusa
da páscoa” cheia de carisma. Gillian
enlouquecia os fãs a cada vez que Mídia surgia caracterizada de algum ícone da cultura pop. Era hora de olhar
para o futuro, mas, Jesse Alexander assumiu o controle e foi demitido logo
em seguida. A segunda temporada,
então, ﬁcou a cargo de Chris Byrne e
Lisa Kusnner. Depois de oito episódios estagnados, a dança das cadeiras
recomeçou e Chic Eglee chegou para
liderar o terceiro ano junto com o próprio Neil Gaiman.
Os problemas, contudo, não pararam por aí. O contrato de Orlando Jones (Mr. Nancy) não foi renovado (segundo a rede por questões criativas).
Orlando não gostou nada e foi para as

redes sociais acusar os produtores de
terem motivações racistas para a decisão; e ainda chamou a atenção do astro Ricky Whittle por não ter lhe dado
apoio no conﬂito. A essa altura, New
Media (Kahyun Kim), Djinn (Mousa
Kraish) e Mad Sweeney (Pablo Schreiber) já tinham deixado a série. As falas
de Orlando pareciam reforçar que alguma coisa nos bastidores estava bastante errada. Gaiman e o próprio
Whisttle declararam que as mudanças
necessárias aconteceram para o bem
da produção. Tudo que American
Gods mais precisava era de estabilidade e calmaria.
Por conta disso tudo, a expectativa
para os novos episódios era grande. O
Omelete teve acesso aos quatro primeiros e ﬁcou bastante claro nessas
quatro horas que o desenvolvimento
da trama foi atrás de assentamento.
Para isso, as crescentes narrativas relativas à guerra iminente entre velhos
e novos deuses precisou ser colocada
em segundo plano, o que, inevitavelmente, atingiu Wednesday (Ian
McShane). Um reforço nas histórias
que mais funcionavam foi feito e novos nomes para o elenco foram providenciados para tentar amenizar as
ausências. É evidente que essa não é
mais a American Gods que conhecemos, mas tudo que ela quer no momento é sobreviver.
American Monsters
Não é como se a série tivesse sido
muito sutil desde que foi concebida.
American Gods trabalha com polos

muito bem deﬁnidos e em certos momentos, soa até mesmo maniqueísta e
antiquada. Entra ano, sai ano e os Novos Deuses (a tecnologia, a mídia, a
internet) continuam sendo tratados
como os absolutos vilões da história.
Com exceção da Mídia criada por Gillian, todos os outros personagens
desse setor são unidimensionais. Essa
obviedade narrativa se reﬂete logo
nos primeiros minutos da nova temporada: Wednesday, o Deus Antigo, é
ovacionado num show de rock liderado por Marilyn Manson; enquanto
Mr. World (agora vivido por Dominique Jackson, de Pose) esmaga cabeças
de jovens empregados numa sala de
reunião.
Tudo bem, estamos falando de uma
trama sobre Deuses que são regidos,
em primeira instância, por códigos
que envolvem fé e moral; um pouco
de obviedade não precisa ser um problema. Contudo, conforme os episódios vão transcorrendo, vai ﬁcando
muito claro que do lado dos Deuses a
história não anda, justamente porque
eles não tem mais para onde evoluir,
estão cristalizados. O movimento natural de Gaiman e Eglee é pegar todo o
enredo da guerra e desacelerá-lo ainda mais, dando mais espaço para o
que tem escopo para crescer, que são,
vejam só, as histórias que envolvem
os mortais. Laura (Emily Browning),
então, continua à frente, com a
storyline mais enxuta; e surpreendentemente acompanhada de ninguém
menos que Shadow Moon.

PRESENCIAL

LUCASFILM GAMES FOI REVIVIDA PARA STAR WARS
A Lucasﬁlm, subsidiária da Disney, anunciou nesta
segunda (11) a criação de uma nova marca para sua
companhia: a Lucasﬁlm Games, voltada para reunir jogos sob a identidade da marca, em especial Star Wars
(além de, presumivelmente, outras franquias como Indiana Jones).
“O legado da Lucasﬁlm nos games tem décadas”, diz
o anúncio no site StarWars.com. “E com a Lucasﬁlm e a
galáxia muito distante entrando em uma fase sem precedentes de criatividade, assim será o mundo da Lucasﬁlm Games — desenvolvida em colaboração com os
melhores estúdios pela indústria.”
Em 2013, a Disney e a Electronic Arts anunciaram
uma parceria de 10 anos para produção de games em
PC, consoles e mobile. Desde então, foram produzidos
títulos como Star Wars Jedi: Fallen Order, Battlefront e
Squadrons, além de projetos cancelados como o jogo da
Visceral Games dirigido por Amy Hennig (de Uncharted
e Legacy of Kain).
O anúncio do novo selo também conta com um “sizzle reel” com os vários jogos da franquia, incluindo os citados acima, além do MMORPG The Old Republic e inclusão de conteúdos da marca em jogos como Fortnite.
A criação da marca, vale notar, não afeta o acordo entre Disney e EA.
Curiosamente, esta não é a primeira entidade a ter o
nome Lucasﬁlm Games, já que a divisão de jogos eletrônicos original da empresa de George Lucas nasceu com
este nome. Posteriormente, em uma reorganização da
companhia de 1990, ela foi renomeada para LucasArts,
que manteve até o ﬁm de 2013, após a aquisição da
Disney, quando deixei de produzir títulos próprios e demitiu a maior parte de seus funcionários.

LANÇAMENTOS

Teatro Sesc inicia 2021 com três espetáculos Netflix divulga lista
semanal de filmes

SERÃO 70 TÍTULOS AO LONGO DE TODO ANO DE 2021
O TEATRO SESC FOI UM DOS PRIMEIROS DA REDE SESC NO BRASIL A REABRIR SUAS PORTAS
O Sesc mais uma vez presenteia São
Luís com grandes espetáculos maranhenses, oportunizando ao artista um
importante espaço para mostrar seu
talento e suas produções e ao público
acesso à cultura em suas mais diversas vertentes. O Teatro Napoleão
Ewerton dá início à temporada 2021
com três grandes espetáculos maranhenses: “Maria Firmina dos Reis –
Uma voz além do tempo” com a atriz
Júlia Martins, “Comédias!!!” com o
Grupo Improviso e “Meu Amigo Charlie Brown-Tirinhas musicais” com Encanto Coletivo Cultural por três sábados consecutivos: dias 16, 23 e 30 de
janeiro, sempre às 18h. Os ingressos
de cada semana estarão à venda na bilheteria do Teatro às sextas, das 14h às
17h, e aos sábados das 14h às 18h15,
com valor promocional de R$5,00.
O espetáculo “Maria Firmina dos
Reis – Uma voz além do tempo” abre a
programação no dia 16 de janeiro
com uma releitura sobre a vida e obra
da primeira romancista afro – brasileira da história: Maria Firmina dos
Reis. Em paralelo a vida de Firmina, a

atriz Júlia Martins traz a sua história e
de outras mulheres e homens negros
que se unem à luta de Maria Firmina
dos Reis.
O Grupo Teatral Improviso volta ao
palco do Teatro Sesc com o espetáculo
“Comédias” no dia 23 de janeiro.
Composto por cenas curtas, o roteiro
mostra situações inusitadas do cotidiano no melhor estilo “Comédia de
Costumes”. Composto por alunos de
escolas públicas e particulares, o grupo está se proﬁssionalizando e buscando seu espaço no cenário artístico
maranhense.
Um dos quadrinhos mais famosos
e amados de todos os tempos,
“Snoopy e Charlie Brown” fez sua estreia há exatos 70 anos e no dia 30 promete divertir a plateia com um enredo
leve e com gostinho de infância. Encerrando a programação de janeiro do
Teatro Sesc, o EnCanto Coletivo Cultural dá vida aos nostálgicos personagens trazendo uma dramaturgia alusiva às conhecidas e amadas tirinhas.
ON-LINE
Para quem prefere ter um momen-

to de lazer cultural no conforto da sua
casa, a programação do Teatro Sesc
também inclui a apresentação de três
espetáculos on-lines que serão publicados no Youtube Sesc Maranhão nos
dias 16, 23 e 30 de janeiro, sempre às
13h.
No espetáculo infanto-juvenil “Reza a lenda”, encenado pela Cia Miramundo/MA, o público mergulhará
em histórias de arrepiar com os personagens Luana e Alan. Já o espetáculo infantil “Maria Minhoca”, do Grupo
de Teatro Entrecena, mostra a divertida disputa de dois pretendentes que
desejam namorá-la. E, por ﬁm, uma
divertida montagem atual de “O Mágico de Oz” encenada pelo Grupo Improviso com muita música e animação. O Teatro Sesc foi um dos primeiros da rede Sesc no Brasil a reabrir suas portas. Retomando gradualmente
suas atividades, o equipamento cultural cumpre todos os protocolos sanitários para receber o público, um número máximo de 118 pessoas, dispondo de Sistema de Climatização AVACR (com renovação de ar).

A Netﬂix divulgou, nesta terça-feira (12/1), uma lista
de mais de 70 títulos de ﬁlmes que serão lançados no catálogo toda semana ao longo de 2021. O trailer de anúncio reuniu diversos atores para apresentarem as produções que vão estrelar na plataforma este ano, entre eles
Gal Gadot, Ryan Reynolds e Dwayne “The Rock” Johnson, protagonistas de The red notice.
Também estão em destaque produções como The
harder they fall (com Regina King e Jonathan Majors);
Esquadrão trovão (com Octavia Spencer e Melissa
McCarthy); Bruised (Halle Berry); tick tick…Boom! (LinManuel Miranda); A barraca do beijo 3 (Joey King); Para
todos os garotos: agora e para sempre (Lana Condor e
Noah Centineo); The woman in the window (Amy
Adams); Escape from spiderhead (Chris Hemsworth);
Dia do sim (Jennifer Garner); Sweet girl (Jason Momoa);
Army of the dead: invasão em Las Vegas (Dave Bautista).
Vale destacar também, a esperada comédia Don’t look up, estrelada por Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence. Entretanto, a lista é grande e conta com diversos
outros títulos de gêneros diversos. Conﬁra o trailer:
Algumas produções já têm data de lançamento marcada, ou já estão disponíveis na plataforma como é o caso de Pieces of a woman, lançada em 7 de janeiro. Em 15
de janeiro, estreia Zona de combate e Pai em dobro, estrelado pela apresentadora Maisa; seguido de O tigre
branco (22/1); Penguin bloom (27/1); A escavação e Em
busca de Ohana (29/1); Malcolm & Marie (5/2); Eu me
importo (19/2); Moxie: quando as garotas vão à luta
(5/3) e Dia do sim (12/3).

