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CONGRESSO

FEDERAL

Eleição para Mesa
da Câmara será hoje
Após vitória de Arthur Lira, os deputados devem escolher todos os membros da mesa
em sessão hoje. Os registros de candidaturas pode ser feito até as 20 h

A

Câmara dos Deputados adiou
para quarta-feira (3), às 10 h,
a nova eleição para os cargos
de 1º e 2º vice-presidentes, de
quatro secretários e de quatro suplentes da Mesa Diretora.
Um novo cálculo de distribuição
dos cargos é realizado pela SecretariaGeral da Mesa (SGM) nesta terça-feira
(2) e os registros de candidaturas para
os cargos remanescentes pode ser feito até as 20 h de hoje.
Esse é o segundo adiamento da votação para os cargos da Mesa Diretora, que tradicionalmente é realizada
no mesmo dia em que o presidente da
Casa é eleito. No entanto, ao assumir a
cadeira da presidência da Câmara na
noite desta segunda-feira (1º), o deputado Arthur Lira (PP-AL) tornou
sem efeito o registro do bloco que
apoiava a candidatura do deputado
Baleia Rossi (MDB-SP) por suposta irregularidade no registro de partidos e,
inicialmente, passou a votação para
as 16h desta terça-feira.

O DEPUTADO ARTHUR LIRA É ELEITO PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS.

O líder do governo na Câmara, Ricardo Barros (PPPR), disse que o Palácio do Planalto conseguiu ampliar o
seu apoio entre os deputados, muito em virtude da eleição de Arthur Lira (PP-AL) para a presidência da Casa.
De acordo com o parlamentar, o resultado expressivo
em favor do alagoano, que recebeu 302 votos, foi a prova
de que o presidente Jair Bolsonaro agora conta com o
apoio de legendas que, até então, não faziam parte da
base governista na Câmara.
“O Democratas já está alinhado com o governo, e o
MDB também está alinhado com o governo. O PSDB é
um partido que não será base do governo, mas tem
compromisso programático com as reformas, então votará conosco. Não vejo diﬁculdades na articulação para
formar maioria e votar as reformas de que o Brasil precisa”, comentou o deputado, nesta terça-feira (2/2).
Segundo Barros, os temas mais importantes para o
governo neste ano serão as pautas econômicas, como
acelerar a tramitação da reforma tributária. O deputado
comentou que o relatório ﬁnal vai contemplar todas as
propostas em análise pelo Congresso: o texto do Executivo — que une PIS e Coﬁns em um único encargo, a
Contribuição Social sobre Operações com Bens e Serviços (CBS) — e as duas propostas de emenda à Constituição (PECs) sobre o assunto: a 45, da Câmara, e a 110, do
Senado.

O DEPUTADO ARTHUR LIRA É ELEITO PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS.

Esses partidos alegaram
problemas técnicos para

Segundo Lira, PT, PDT e enviar o pedido de
PSB registraram adesão

formação do bloco cerca

fora do ao bloco que

de 20 minutos antes do

reúne PT, MDB, PSB,

prazo ﬁnal, ao meio-dia

PSDB, PDT,

de segunda-feira.

Solidariedade, PCdoB,
Cidadania, PV e Rede.

Ricardo Barros: “DEM
e MDB estão alinhados
com o governo”

O então presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ), acei-

tou o argumento e deferiu a formação
do bloco. A decisão, no entanto, provocou um impasse entre os partidos e
gerou um atrito entre Maia e Lira durante a reunião preparatória para a
eleição da Mesa Diretora.
Novo presidente
O deputado Arthur Lira foi eleito
para comandar a Câmara dos Deputados pelo biênio 2021-2022. O parlamentar recebeu 302 votos e foi vencedor em primeiro turno. Em segundo
lugar ﬁcou o deputado Baleia Rossi
(MDB-SP), com 145 votos.
Ao todo, 503 deputados votaram.
Oito candidatos disputaram a eleição
para o cargo de presidente da Câmara.

POSSE

Ivaldo Rodrigues é novo secretário adjunto da SAF

Outra preocupação do Executivo é a votação do Orçamento de 2021. Barros alertou que o assunto precisa ser
votado até o ﬁm de março. Por isso, o parlamento precisa acelerar o passo, sobretudo porque ainda nem houve
a instalação da Comissão Mista de Orçamento (CMO),
que tem a incumbência de analisar o Projeto de Lei Orçamentária Anual (Ploa) para 2021.
“O Arthur queria votar (o Orçamento) em fevereiro
ainda. Está previsto instalar (a CMO) semana que vem.
Ele falou, mas eu não sei. Porque isso é coisa do presidente do Congresso (Rodrigo Pacheco) e é do líder (do
governo no Congresso) Eduardo Gomes, não é da minha
alçada a CMO. Então, vamos ver se a gente consegue votar. Mas acho (possível votar isso), folgado, tranquilo.
Aqui, quando se quer, vota tudo muito rápido”, comentou Barros.
O pacto federativo, a autonomia do Banco Central e a
PEC Emergencial, que trata da regulamentação dos gatilhos que devem ser acionados no caso de descumprimento do teto de gastos, também são do interesse do
governo, de acordo com o líder.

“A agenda econômica é a
autonomia do Banco Central, agora
em princípio. Depois, a
desindexação, descarimbar o
dinheiro público, que é o Pacto
Federativo. E os gatilhos que nós
precisamos estabelecer para as
despesas públicas serem contidas:
precisamos conter a despesa e
manter o teto de gastos”, aﬁrmou.

EX-PARLAMENTAR TERÁ COMO MISSÃO FORTALECER A AGRICULTURA FAMILIAR NO ESTADO POR MEIO DE PROJETO ESTRUTURANTES
SAMARTONY MARTINS
O ex-vereador e ex-secretário municipal de Agricultura, Pesca e Abastecimento de São Luís, Ivaldo Rodrigues
(PDT), assumiu nesta terça-feira (2), o
cargo de secretario adjunto da secretária da Agricultura Familiar (SAF). A
posse foi dada hoje pelo próprio titular, Rodrigo Lago (PCdoB) que postou
um vídeo anunciando que Ivaldo Rodrigues, ressaltando que o ex-parlamentar assume a nova função com a
missão de fortalecer a agricultura familiar em todo o estado. A intenção é
atender diretamente as demandas da
população rural que pode ser um dos
trunfos do governo do estado nas eleições de 2022.
Ao assumir o novo cargo Ivaldo Rodrigues que elegeu-se três vezes para
a Câmara Municipal de São Luís e recebeu a indicação para assumir cargos no primeiro escalão da gestão do
prefeito Edivaldo Holanda Jr (PDT),
fez questão de agradecer em sua rede
social ao governador Flávio Dino (PCdoB), o novo desaﬁo. “Assumo uma

nova missão no Governo do Estado do
Maranhão como secretário adjunto
da Agricultura Familiar e Economia
Inclusiva na Secretaria de Agricultura
Familiar (SAF). Agradeço pelo convite
e conﬁança ao governador, Flávio Dino e ao secretário, Rodrigo Lago”, postou Ivaldo Rodrigues.
Durante as eleições de 2020 para
prefeito, o vereador Ivaldo Rodrigues
(PDT), declarou apoio a Duarte Júnior
(Republicanos) no segundo turno em
São Luís à pedido do governador Flávio Dino, logo após o diretório municipal do PDT comunicar apoio Eduardo Braide (Podemos). Na época por
meio de nota oﬁcial, Ivaldo Rodrigues
se justiﬁcou para a população da ilha,
que no primeiro turno fez campanha
e votou no também candidato a prefeito Neto Evangelista (DEM), que teve o apoio do seu partido, o PDT, e do
senador e líder da legenda no estado
Weverton Rocha.
Ele aﬁrmou na época que havia tomado a decisão de ir contra as orientações do partido forma consciente
porque para ele, o Duarte Jr reunia as

melhores condições para fazer um
grande governo em São Luís, e que o
mesmo daria sequência ao trabalho
do prefeito Edivaldo Holanda Jr. em
sintonia com o governador Flávio Dino nas parcerias tão importantes para
capital.
Vale lembrar que Ivaldo Rodrigues
foi o idealizador do projeto Feirinha
São Luís, obteve 4629 votos e não conseguiu se reeleger, está atualmente
como segundo suplente vereador pelo PDT e agora é secretário adjunto da
Agricultura Familiar e Economia Inclusiva da Secretaria de Agricultura
Familiar. O papel de Ivaldo Rodrigues
na pasta estadual será garantir que os
agricultores e agricultoras acessem as
políticas públicas por meio de projetos estruturantes, assim, como realizou no mesmo segmento quando foi
secretário municipal na ilha. Entre os
compromissos de Ivaldo Rodrigo ao
lado do secretário Rodrigo Lago, é fazer com que o campo produza para
abastecer a população e garantir emprego e renda para essas pessoas que
moram na área rural.

Barros negou que o governo pense em prorrogar o pagamento do auxílio emergencial instituído em 2020 em
função da pandemia do novo coronavírus. Segundo ele,
para não deixar os mais vulneráveis de lado, o governo
deve aprimorar o Bolsa Família.
“O cenário em análise é a ampliação do Bolsa Família.
Votar o Orçamento é fundamental, é uma das matérias
importantes do Congresso; precisamos votar o Orçamento e, dentro dele, encontrar espaço para ampliar o
Bolsa Família, atendendo mais brasileiros.”
Reforma administrativa
Outra pauta no radar do governo é a reforma administrativa. Barros disse que o Executivo não pensa em
priorizar nenhum assunto e espera que todas as matérias sejam analisadas pelo Congresso simultaneamente.
“Aqui, nós votamos o Orçamento junto com (as pautas
do) Plenário, com emenda, com reforma, com matéria,
projeto de lei. Tem 500 deputados aqui, tem força-tarefa
para todas as matérias”, aﬁrmou.
“O governo quer votar tudo. Se for decidido aqui que
vai ter alguma coisa primeiro do que a outra, tudo bem.
Mas não há nenhuma razão para não tramitar tudo junto, porque são comissões diferentes, parlamentares diferentes, não tem que ter uma coisa e, depois, a outra.
Porque elas não se comunicam. A reforma administrativa é só para os futuros servidores. A tributária é para
agora, e tem um período de transição. Então, é uma matéria muito complexa a reforma tributária, mas é necessário que a gente enfrente a votação” acrescentou Barros
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PODER LEGISLATIVO

Câmara de São Luís
abre os trabalhos
O evento contou com as presenças dos 31 vereadores e do prefeito Eduardo Braide. O
evento reforçou harmonia e independência entre Legislativo e Executivo

A

Câmara Municipal de São
Luís iniciou, nesta terça-feira
(2), a nova legislatura para o
quadriênio 2021/2024, com a
tradicional solenidade de abertura
dos trabalhos, no plenário Simão Estácio da Silveira. O evento contou com
as presenças dos 31 vereadores e do
prefeito Eduardo Braide (Podemos).
Em tempos de pandemia do novo
coronavírus, a direção da Casa manteve o cumprimento das normas sanitárias, com todos os presentes passando por uma triagem na entrada do
prédio, com a aferição de temperatura, limpeza das mãos com álcool em
gel e uso da máscara dentro e fora do
parlamento.
Segundo o presidente da Câmara,
Osmar Filho (PDT), as medidas restritivas de controle sanitário contra a
Covid-19 continuarão na Casa, com a
participação híbrida de vereadores
por videoconferência e uma parte dos
parlamentares de forma presencial
em plenário. “Iremos publicar novas
medidas, a ﬁm de amenizar a exposição ao risco de contaminação de servidores da Casa e de frequentadores
da Câmara Municipal. É preciso que a
gente tenha a devida atenção, pois, a
humanidade ainda passa por uma
pandemia e há o risco de uma segunda onda de contágio”, declarou.
Atuação Legislativa – Com relação
aos trabalhos legislativos, o presidente Osmar Filho disse que o conjunto
dos vereadores sabe de suas responsabilidades e terão total empenho,
respeito e equilíbrio em cada ação a
ser tomada pelo Legislativo.

Data venia, TJ
A eleição para três vagas de desembargador do Tribunal de Justiça do Maranhão virou um imbróglio jurídico. A escolha dos três
membros da corte se dará na sessão administrativa desta quartafeira, mas ocorreu um impasse inicial em razão da proposição do
juiz Eulálio Figueiredo dos Anjos, que se acha no direito de concorrer tanto a uma vaga de desembargador pelo critério de merecimento, quanto também à escolha por antiguidade. Uma comissão da Corregedoria com membros do TJ achou que Eulálio Figueiredo havia decidido o contrário e ele apelou ao próprio TJMA, com mandado de segurança.
O juiz achou que seu pleito estaria tramitando na burocracia
morosamente, como, aliás, é o rito normal de todos os processos
no Judiciário. Mas como o pleito é nesta 4ª feira, ele recorreu ao
mandado de segurança, que obteve liminar do desembargador
Marcelo Carvalho, que decidiu anular os editais relativos às inscrições para a eleição. E deu como inconstitucional um artigo da
resolução GP 05/2021 e outras resoluções internas do TJ. Resumindo: ele mandou parar todo o processo de escolha dos desembargadores.

O EVENTO CONTOU COM AS PRESENÇAS DO PREFEITO EDUARDO BRAIDE (PODEMOS)
“Aqui é uma Casa independente,
mas que tem harmonia com cada um
dos Poderes constituídos. Entendemos que, cada um, atua dentro de sua
função, para dar o melhor de si pelo
município. Somos homens e mulheres, com responsabilidades, respeito e
equilíbrio. Esta Casa sempre estará
aberta ao diálogo com todos os Poderes. Queremos, também, fortalecer o
municipalismo e temos pautas relevantes a discutir, que envolvem a saúde, a educação e a retomada da economia para geração de emprego e
renda em São Luís”, frisou o presidente Osmar Filho.
O prefeito Eduardo Braide, falou
sobre a expectativa de uma parceria

amistosa e institucional, entre o Executivo e o Legislativo, para sanar problemas estruturais da capital maranhense, em especial, na luta contra a
Covid-19.
“Temos, juntos, nesse momento,
como prioridade, enfrentar um inimigo invisível, que é o novo coronavírus,
cuja Prefeitura já colocou em prática,
seu Plano Municipal de Vacinação.
São Luís foi uma das primeiras capitais do país que iniciou a vacinação,
cumpriu toda a etapa de vacinação
dos proﬁssionais de saúde e, agora,
avançamos com a imunização de nossos idosos. Com certeza, teremos que
ter o apoio e o bom diálogo com a Câmara Municipal”, enfatizou.

Boas-vindas

As vagas em disputa são dos desembargadores José Bernardo
Rodrigues e Raimundo Melo, que se aposentaram em janeiro, e da
desembargadora Cleonice Freire, que faleceu. Esta vai se preenchida pelo critério de antiguidade. São, portanto, duas de merecimento e uma de antiguidade. Ontem, o desembargador Ricardo
Duailibe suspendeu a decisão de Marcelo Carvalho e manteve a
eleição na data de hoje, desde que o pleno do TJ resolva esse imbróglio antes da sessão administrativa. Duailibe também permitiu a Eulálio participar nas eleições nos dois modelos de escolha.
Eleição de desembargador do Tribunal de Justiça é sempre assim. Se quando a disputa é sobre apenas uma vaga, as togas entram em alvoroço, imagina sendo três – um caso raríssimo no TJMA. Seja como for, hoje haverá a escolha de três novos desembargadores, numa sessão carregada de expectativas. Aﬁnal, a função
de desembargador, além de ser o ápice da carreira no Judiciário
Estadual, também representa muito poder até completar 75 anos.
Por isso, o jogo é duro e esvoaçam togas pelos corredores sombrios do sodalício Palácio Clovis Beviláqua.

Novo lockdown? (1)
O deputado estadual Yglésio Moyses, que é médico, teceu duras críticas nas redes sociais, o pedido de três defensores públicos
do Maranhão ao Judiciário para que o governo Flávio Dino decrete lockdown no Estado, em razão do agravamento dos casos de
covid-19.

Novo lockdown (2)
Segundo Yglésio, os defensores Clarice Binda, Cosmo da Silva e
Diego Bugs querem lockdown por 14 dias em todos os municípios. Para o deputado, eles querem jogar a bola para o Judiciário,
sendo eles do grupo que perdeu a eleição na Defensoria Pública
Geral.

Braide presente
O prefeito Eduardo Braide (Podemos) prestigiou na segundafeira a posse da nova mesa diretora da Assembleia Legislativa do
Maranhão, presidida por Othelino Neto, e ontem ele fez o mesmo
na sessão de reabertura dos trabalhos da Câmara de Vereadores
de São Luís.

“Lula é digno de julgamento justo”
Do ministro do STF, Gilmar Mendes, que prega sempre que Lula
merece julgamento justo. “Nós temos que encerrar com essa preocupação midiática de julgar o Lula”, afirmou.

O senador Weverton Rocha, que lidera o PDT no Senado
e apoiou a eleição do presidente Rodrigo Pacheco
(DEM), ganhou a 4ª Secretaria da Mesa, cuja eleição se
dará hoje. Já a senadora Eliziane Gama (Cidadania) ﬁcará numa 4ª suplência da Mesa.
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A VEREADORA FÁTIMA ARAÚJO (PCDOB), PARABENIZOU OS DEMAIS COLEGAS DE PARLAMENTO, PELO INÍCIO DOS TRABALHOS NA CASA.
Durante a sessão solene, vereadores ﬁzeram o uso da palavra para dar
boas-vindas à nova legislatura e garantir que a Casa está pronta para ampliar o leque de debates importantes,
para melhorar a qualidade de vida da
população.
O líder do governo municipal, Marcial Lima (Podemos), adotou um discurso sincronizado com o do presidente da Câmara, ressaltando a garantia de que, o parlamento municipal, manterá a independência, sem

esquecer da harmonia com o Executivo, que deve ser preservada. “Não tenho dúvida que esta Casa saberá
manter isso”, destacou.
A vereadora Fátima Araújo (PCdoB), parabenizou os demais colegas
de parlamento, pelo início dos trabalhos na Casa e, na oportunidade,
aproveitou para denunciar ao prefeito
Braide, que uma importante linha de
ônibus no bairro João de Deus foi retirada e a comunidade está cobrando a
volta da linha. “Com isso, o que está

havendo é a superlotação na condução dos passageiros e a população está sofrendo muito, em tempos de pandemia”, disse.
Quem surpreendeu a todos foi o vereador Umbelino Junior (PRTB), que,
em seu primeiro discurso oﬁcial, aﬁrmou que este será seu último mandato na Casa. “Entendo que a oxigenação é importante, para garantir o devido processo democrático e por isso,
ressalto que este será meu último
mandato como vereador”, frisou.

O deputado Federal André Fufuca (PP) tem presença
destacada em todas as eleições da mesa da Câmara.
Esta agora, com Artur Lira, do PP, na presidência, torna
Fufuca ainda mais fortalecido junto ao Palácio do Planalto.
Fufuca pratica a política do assistencialismo, graças ao
bom trânsito que constrói em Brasília desde o primeiro mandato de deputado federal. Hoje ele é o único federal do PP no Maranhão, mas aprendeu cedo as artimanhas de Brasília, e tem se dado bem.

Ilógica bancária

Enquanto o governo federal quer fechar mais de 300 agências
do Banco do Brasil pelo país afora, o senador Roberto Rocha
anuncia que só o Maranhão terá mais 16 agências da Caixa Econômica Federal. Qual é essa lógica entre os dois principais bancos
públicos?

Decisão difícil

Diﬁcilmente, o juiz Douglas Martins, da Vara de Assuntos Difusos e Coletivos vai acatar o pedido de três defensores públicos, para decretar lockdown em todo o Maranhão. Em maio ele decretou
apenas na Ilha de São Luís e sofreu até ameaça de morte. Até a Defensoria Deral é contra. Será que Douglas topa?
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A divisão presente no Plano Nacional de Imunização (PNI), no que tange à população indígena – de aldeados em relação a não aldeados, terras
demarcadas e não demarcadas – vem
sendo contestada por diversas organizações indígenas. Embora o foco da
primeira fase da vacinação seja as populações mais vulneráveis à COVID19, assim sendo um critério epidemiológico claro, a classiﬁcação presente
no plano indígena indica a existência
de um outro critério.
É contra esse outro critério que o
movimento indígena se posiciona. O
fato de viver em terra demarcada ou
não demarcada não elimina o fato de
que a maioria da população indígena
vive nas matas e ﬂorestas e, por isso
mesmo, está mais vulnerável ao risco
epidemiológico. Assim, o critério terra demarcada e não demarcada não
constitui parâmetro epidemiológico,

sobretudo num cenário de negação
ao direito de demarcação.
Do mesmo modo, a simples divisão
de aldeados e não aldeados ignora o
mapa real das populações indígenas
no Brasil, com os seus deslocamentos
para zonas urbanas e as interações
entre essas zonas urbanas e as ﬂorestas e matas. Cito como exemplo, o
deslocamento de populações indígenas, no Maranhão Central, para as
margens das rodovias que atravessam
seus territórios e o deslocamento para
áreas urbanas.
Para uma efetiva imunização da
população indígena é preciso considerar os povos que vivem nas matas e
ﬂorestas, mesmo sem territórios demarcados; as interações das populações indígenas que vivem nas aldeias,
seja nas matas ou à beira das rodovias,
com as comunidades indígenas que
se deslocaram para áreas urbanas e
periurbanas, como acontece no Maranhão Central.
No Maranhão, a aplicação desses
critérios excluiu do PNI, por exemplo,
o povo Tremembé, que vive em duas
comunidades, uma na Raposa e outra
em São José de Ribamar. A FUNAI é
conhecedora do processo de autode-

claração dos Tremembé. A situação é
parecida com a dos Gamela, de Viana,
Penalva e Matinha. A diferença é que
para este povo já foi constituído grupo
de trabalho e já teve início o processo
de vacinação.
Por essas razões, tenho defendido
que o PNI, de responsabilidade do Ministério da Saúde, contemple todos os
povos que vivem em territórios demarcados ou não, em áreas urbanas,
autodeclarados e em processo de
identiﬁcação. O Plano Nacional deve
contemplar todos os povos, considerando os riscos epidemiológicos de
cada povo e os ﬂuxos entre as diferentes comunidades indígenas.
No Maranhão, a SEDIHPOP, SES e
COEPI estão em contato permanente
com os órgãos federais – DSEI e FUNAI e prefeituras municipais de territórios em que vivem essas populações, seguindo as diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), para assegurar a imunização de todos os povos
indígenas. Trata-se, sobretudo, de assegurar um direito inviolável, o direito
à vida, que, neste momento, manifesta-se concretamente no direito à vacina.

A crise do presidencialismo
» ANDRÉ GUSTAVO STUMPF
Jornalista
Desde a sessão de promulgação da
Assembleia Constituinte, marcada
por brincadeiras, despedidas emocionadas e pelo impressionante discurso
de Ulysses Guimarães, até o dia de hoje se passaram 33 anos. Neste período,
a democracia brasileira, jovem e frágil, assistiu de tudo. Dois impeachments, escândalos de bom tamanho
na área da corrupção, prisões de gente
importante, desmandos e conﬂitos
entre políticos e partidos. Consequência do sistema partidário caótico, com mais de 30 siglas, dentro de
um regime de governo indeﬁnido,
com seu corpo parlamentarista e prática presidencialista. Não é nenhuma
coisa, nem outra.
A resposta tem sido a crise. Houve
inﬂação elevadíssima na casa de 100
por cento ao mês. Surgiram vários
planos econômicos, antes de a economia encontrar sua estabilidade. A frequente intromissão do Judiciário na
área do Legislativo que se esquiva de
tomar decisões profundas. Vive na superfície dos problemas. As reformas
essenciais, seja a tributária ou a administrativa, não caminham. Enﬁm,
existe a percepção, interna e externa,
de que o Estado precisa diminuir seu
tamanho e aumentar sua eﬁciência.
Mas nada se faz para corrigir essa
anomalia. O resultado é a instabilidade.
Pior do que a instabilidade é o ﬁm
das esperanças. O jovem no Brasil tem
enormes diﬁculdades para encontrar
emprego no nível de suas capacidades. Melhor se arriscar no exterior. O
Brasil está perdendo seus melhores
cérebros. Quem pode, pega o primeiro avião e caminha para o mundo desenvolvido. Encontrei em Harvard, há

mais de ano, um surpreendente contingente de estudantes brasileiros. O
Brasil mergulha na direção de níveis
africanos. Isso não é derrotismo. É realismo.
A Argentina frequentou o clube dos
países mais ricos do mundo, com povo alfabetizado, boa oferta de grãos,
petróleo e carne de primeira linha. No
início do século 20, a economia do vizinho chegou perto de ser o dobro do
Brasil. Hoje, o produto interno bruto
deles está próximo de um terço do
brasileiro.
O vizinho regrediu. Deixou o mundo desenvolvido e passou a ﬁgurar entre os emergentes. Os hermanos continuam a viver o inferno econômico
sul-americano. Juros elevados, inﬂação alta, reservas internacionais escassas e desemprego feroz. Moeda
sem valor. O mercado é indexado ao
dólar.
No Brasil, a crise é anunciada. O regime presidencialista é um desastre.
Só deu certo nos Estados Unidos, porque lá funciona uma confederação de
verdade. Houve a Guerra da Secessão
no século 19, quando os estados do
sul tentaram deixar a confederação. O
presidente Lincoln salvou a União, libertou os escravos e, por causa disso,
foi assassinado. Na eleição seguinte,
por meio de um acerto entre partidos,
tudo retornou à situação anterior. Os
negros perderam seus direitos. O sistema eleitoral, indireto, prevaleceu.
Ou seja, ﬁzeram questão de reaﬁrmar
sua própria autonomia. É a confederação.
Os exemplos recentes daqui são
eloquentes. O governo de Dilma
Rousseff vinha fazendo água a olhos
vistos. Ela perdeu a capacidade de se
articular com o Congresso e inventou
uma política econômica anticíclica

desastrosa. Surgiu o impeachment. O
processo foi duro, difícil, provocou
crises, queda da Bolsa de Valores, disparada do dólar, xingamentos de parte a parte e grandes traições. Um desastre. Nos dias que correm, de novo,
a ameaça de remover o presidente de
sua cadeira aparece no horizonte. A
resposta do governo é distribuir cargos e benesses para comprar alianças
e se manter no poder. Não há projeto,
a não ser permanecer dentro do Palácio do Planalto, mesmo que seja sangrando em praça pública pelos próximos dois anos.
Os partidos políticos se amoldam
aos problemas. O Brasil bordeja o
abismo. Se o regime fosse parlamentarista, a crise seria menor. O parlamento aprovaria o voto de desconﬁança, um novo primeiro-ministro assumiria o cargo e a vida continuaria. É
assim no mundo todo. A Itália ﬁca
meses sem governo. O mesmo acontece na Bélgica ou em Israel. Nesses
países, o exercício da política é distante do comando da administração.
O governo se defende praticando o
conhecido toma lá dá cá. Podem surgir novos ministérios. Farta distribuição de benesses, verbas e empregos. O
impeachment pode ou não acontecer,
mas a crise está anunciada. Os brasileiros não perdem a oportunidade de
desperdiçar mais tempo, de se afastar
do mundo desenvolvido, de regredir
nos níveis de escolaridade e padecer
do pesado desemprego.
Os jovens preparam seus passaportes. Especuladores esfregam as mãos.
Já apostam na elevação de juros, no
retorno do capital especulativo que
produz lucros extravagantes sobre
populações empobrecidas. Esse foi o
pano de fundo na eleição dos presidentes do Senado e da Câmara.

A eleição de Rodrigo Pacheco (DEM-MG) para o comando do Senado e de Arthur Lira (PP-AL) como presidente da Câmara dos Deputados coroou a irremediável
opção do Brasil pelo político tradicional e trouxe a certeza que o ﬂerte do eleitorado com o antissistema e com
caras novas não passou de um romance platônico de
curta duração.
O ﬁador desse retorno ao status quo foi o presidente
Jair Bolsonaro (sem partido) que jogou pesado (com
verbas, emendas e cargos) para eleger seus dois aliados
no Congresso Nacional. Os novos comandantes das Casas Legislativas federais, aliás, são de dois partidos que
descendem diretamente da velha Arena dos anos 1960 e
1970.
O humor do distinto público brasileiro começou a
mudar em 2016 na esteira do impeachment de Dilma
Rousseff (PT) e no desgaste da classe política ao eleger
personalidades como João Dória Jr (PSDB) em São Paulo e Alexandre Kalil (PSD) estreantes nas urnas.
Em 2018, mesmo com 28 anos como deputado e ﬁlhos também parlamentares, Bolsonaro foi eleito presidente com discurso de antissistema e de novidade. Na
esteira dele, venceram as eleições dezenas de neóﬁtos
que venderam ao eleitor que a falta de experiência seria
uma qualidade.
Os ventos começam a mudar em 2020 com a vitória
dos partidos do chamado Centrão nas eleições municipais e se concretizaram agora com novo êxito desse grupo no pleito do Congresso. Isso se deve principalmente
ao esgotamento da Operação Lava Jato e à rejeição de
posições extremistas de um lado ou de outro.
Importante lembrar que, apesar de ser uma eleição
interna, a disputa congressual pode contar com inﬂuência externa da população pressionando a votar ou a não
votar em determinado parlamentar por ser de uma corrente política.
O presidente da República sempre foi do sistema e sabe jogar o jogo. Por conveniência, vestiu o manto da negação da política e agora rompeu o véu. Está de braços e
abraços com as velhas práticas.
Tudo como sempre foi, em maior ou menor grau, desde a redemocratização. Se vai dar certo e qual será a reação de seu eleitorado são outras questões.
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Imunização

Dúvidasqueainda
restamsobreasvacinas

A

mobilização para vacinar toda a população
mundial contra o novo coronavírus e recuperar
a normalidade o mais rápido possível tem sido
uma corrida contra o relógio.
Até sexta-feira (29/01), já haviam sido aplicadas mais
de 90,4 milhões de doses de vacinas contra a covid-19,
segundo dados do projeto “Our World in Data”, ligado à
Universidade de Oxford — conforme o mesmo levantamento, o Brasil tem 1,6 milhão de vacinados atualmente.
Mas enquanto os países aceleram ou iniciam suas
campanhas de imunização, várias perguntas sobre as
vacinas continuam preocupando cientistas, governos e
a população em geral.
Ainda não se sabe, por exemplo, por quanto tempo
dura a imunidade oferecida pelas vacinas ou se as novas
variantes do coronavírus, que têm surgido ao redor do
mundo, serão resistentes à imunização.
1. Quanto tempo dura a imunidade oferecida pelas vacinas?
O quão imune uma pessoa se torna após ser infectada
pelo Sars-Cov-2 (nome oﬁcial do novo coronavírus) ou
após receber a vacina é uma das perguntas mais frequentes nos últimos meses.
Um ano depois do início da pandemia, já foram divulgados os primeiros estudos sobre a imunidade a médio e
longo prazo.
De acordo com o Instituto La Jolla de Imunologia, na
Califórnia, várias das respostas imunológicas após a
pessoa superar a infecção pelo coronavírus permaneceram ativas por, pelo menos, seis meses.
É semelhante ao tempo estimado por autoridades da
área da saúde da Inglaterra, que creem que a maioria
dos pacientes que tiveram a covid-19 estão protegidos
por pelo menos cinco meses.
Levando em consideração que ainda não se passou
tanto tempo assim desde as primeiras infecções conﬁrmadas no mundo, vários cientistas acreditam que a
imunidade pode durar mais tempo. Alguns cogitam até
mesmo que pode permanecer por anos.
Claro, essa não é uma regra universal. Cada paciente
pode desenvolver mais ou menos proteção, e novas variantes recém-identiﬁcadas do coronavírus também estão aprendendo a driblar o sistema imune de algumas
pessoas, permitindo que sejam reinfectadas pelo coronavírus.
Isso também está sendo avaliado quando se trata de
vacinas.
“É difícil dizer por quanto tempo a imunidade pode
durar (após a vacina), porque acabamos de começar a
vacinação. Isso pode variar de acordo com cada paciente e conforme cada tipo de imunizante. Mas, talvez, possa durar de seis a 12 meses”, aﬁrma o virologista Julian
Tang, da Universidade de Leicester, no Reino Unido, à
BBC News Mundo (serviço em espanhol da BBC).
Já Andrew Badley, professor de medicina molecular
da Mayo Clinic, nos Estados Unidos, é mais otimista.
“Estou conﬁante de que os efeitos da vacinação e da
imunidade podem durar vários anos”, aﬁrma.

Nesta semana, o Global Times, veículo de comunicação do governo chinês, aﬁrmou que as vacinas criadas
com vírus inativado no país, como a CoronaVac (da chinesa Sinovac Biotech), podem ser atualizadas daqui a
cerca de dois meses para conter as novas variantes.
Já a Moderna anunciou, há alguns dias, que a sua va2. Até que ponto a vacina impede a transmissão do corocina continua sendo efetiva contra as novas variantes do
navírus?
É possível ser infectado pelo coronavírus após ser va- Reino Unido e da África do Sul — a de Manaus não chegou, ao menos por ora, a ser analisada. Apesar disso, secinado. E isso acontece por vários motivos.
O primeiro deles é que a proteção oferecida pela mai- gundo a empresa, deverão ser feitos novos testes para
oria das vacinas não é ativada antes de duas ou três se- reforçar a proteção no caso da variante encontrada na
África do Sul.
manas após receber a primeira dose.
A Pﬁzer e a BioNTech também asseguram que a sua
“Se você se expõe ao vírus um dia ou uma semana depois de ser imunizado, continua sendo vulnerável à in- vacina neutraliza as novas variantes.
“É importante levar em consideração que embora as
fecção e também pode transmitir o vírus a outras pessovacinas aprovadas sejam muito eﬁcazes, elas não são
as”, explica Tang à BBC Mundo.
Mas mesmo se alguém for exposto ao vírus muitas se- 100% eﬁcazes contra nenhuma variante do vírus, nem
manas após receber as doses necessárias, ainda assim é mesmo a original”, aﬁrma Badley, da Mayo Clinic.
“A proteção de uma vacina dependerá do quão difepossível ser infectado novamente.
“Os dados disponíveis sugerem que alguns indivídu- rentes são as novas variantes em comparação às antios podem continuar sendo infectados, embora peguem gas”, explica Tang.
Em resumo, não se sabe ainda se as novas variantes
menos quantidade do vírus e, consequentemente, adoeçam menos que aqueles que nunca foram infectados serão resistentes às vacinas. Porém, é clara a necessidaou não foram vacinados. De todo modo, penso que será de de governos e departamentos de saúde monitorarem
mais difícil que uma pessoa vacinada transmita o vírus”, e identiﬁcarem as variantes emergentes para avaliar se
os imunizantes disponíveis podem neutralizá-las.
aﬁrma Badley.
Ao mesmo tempo, já se sabe que, o quanto mais rápiPortanto, há certo consenso de que as vacinas parecem proteger de forma muito eﬁcaz um número consi- do os países conseguirem vacinar suas populações, mederável de indivíduos. Porém, ainda é uma incógnita até nor será a chance de que o coronavírus desenvolva noque ponto ela impede uma infecção ou até mesmo a vas mutações mais potentes – mais um motivo para
imunizar o máximo possível de pessoas em todo o muntransmissão do coronavírus.
“É um vírus muito heterogêneo e produz sintomas do.
muito diferentes, dependendo do paciente. O mesmo
acontecerá com as vacinas. Alguns terão uma reação 4. Qual o limite de tempo para tomar a segunda dose das
imunológica muito potente, que impedirá que o coro- vacinas?
Vacinas como a CoronaVac, a da Pﬁzer, da Moderna e
navírus se reproduza. Porém, em outros não haverá uma
resposta tão completa e poderá haver um pouco da re- a da Oxford/AstraZeneca, por exemplo, são administraprodução e transmissão do vírus”, diz José Manuel Bau- das em duas doses. No caso da Coronavac (que no Brasil
tista, professor do Departamento de Bioquímica e Bio- é produzida em parceria com o Instituto Butantan), da
logia Molecular da Universidade Complutense de Ma- Pﬁzer e da Moderna, a recomendação é de que a segunda dose seja aplicada por volta de 21 dias após a primeidrid, na Espanha.
ra. Mas no ﬁm de 2020, o Reino Unido anunciou que pri3. As vacinas protegerão contra as novas mutações e va- orizaria vacinar o maior número possível de pessoas
com a primeira dose do imunizante da Pﬁzer e que até
riantes do coronavírus?
três meses depois aplicaria a segunda dose. No Brasil,
Esta é, talvez, a maior preocupação no momento.
Os vírus sofrem mutações constantes e, às vezes, se autoridades cogitaram a possibilidade de também estornam mais resistentes à vacinação. Por isso, pode ser tender o período da segunda dose das vacinas.
Logo que o Reino Unido anunciou a decisão de adiar
necessário modiﬁcá-las.
Esse temor existe com as diversas variantes do novo a segunda dose, o caso gerou debate internacional sobre
coronavírus que foram identiﬁcadas recentemente, co- qual seria a forma mais recomendada de vacinação. Em
mo na África do Sul e no Reino Unido, que posterior- meio à polêmica, a Pﬁzer e a maioria da comunidade cimente foram encontradas em outros países e até se tor- entíﬁca mundial preferiram manter as recomendações
naram dominantes em alguns locais por sua maior in- com base no que foi comprovado em testes clínicos:
uma dose hoje e a segunda em 21 dias. A Organização
fectividade.
Recentemente, também foi descoberta uma variante Mundial de Saúde (OMS) se manifestou a respeito do teem Manaus (AM), que estudiosos apontam que também ma e também recomendou que a segunda dose seja
parece ser mais infecciosa que as linhagens conhecidas aplicada 21 ou 28 dias após a primeira. Apesar disso, a
entidade admitiu que o intervalo entre as duas poderia
no início da pandemia.
Ainda é muito cedo para dizer com certeza se essas ser estendido até, no máximo, seis semanas em casos
excepcionais.
novas variantes são mais resistentes às vacinas.
“Também será importante analisar detalhadamente
os casos dos infectados com as novas variantes, que não
eram conhecidas anteriormente, e observar como os
pacientes respondem após a vacina”, acrescenta Badley.
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DO JUNCO
AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS nº 004/2021. O Município de Lago do
Junco/MA, através da Secretaria Municipal de Administração, torna público que realizará
licitação na seguinte forma: Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de
serviços assessoria e consultoria tributária para o município de Lago do Junco/MA, conforme
deﬁnido no Edital e seus Anexos, na forma da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. Modalidade:
Tomada de Preços. Tipo: Menor Preço. Data de Abertura: 18 de fevereiro de 2021, às 08:00
horas. Local: Sala de reunião da CPL, localizada na Rua Cel. Hosano Gomes Ferreira, s/n°,
Centro, CEP: 65.710-000, Lago do Junco/MA. Aquisição do Edital: Os interessados poderão
consultá-lo gratuitamente ou adquiri-lo em horário de expediente das 08:00 às 12:00. Maiores
esclarecimentos no e-mail: cpl-pmlj@hotmail.com. Lago do Junco/MA, 01 de fevereiro de
2021. Maria da Gloria Oliveira Pereira da Silva - Secretária Municipal de Administração.

CULTO DE SÉTIMO DIA
TENENTE CORONEL RONILSON GOMES PINTO
CONVITE
OS FAMILIARES DO SAUDOSO TENENTE CORONEL RONILSON GOMES PINTO, CONVIDAM PARENTES E AMIGOS PARA UM CULTO DE SÉTIMO
DIA, A REALIZAR-SE NO DIA 03.02.2021 (QUARTAFEIRA) ÀS 19.30H NO GINASIO DE ESPORTE DO COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR (CALHAU)
AGRADECEMOS A TODOS QUE COMPARECEREM A
ESTE ATO DE FÉ E SOLIDARIEDADE CRISTÃ.

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA N° 03/2021-CSL/SEGOV/MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002804/2021
O PREGOEIRO DA SEGOV/MA torna público que será realizada às 15h, do dia 08 de março do
corrente ano, no auditório do Edifício João Goulart, Centro, São Luís – MA, CEP: 65065-545, sessão de
continuidade da licitação na modalidade CONCORRÊNCIA, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, no
regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, para o Registro de Preços para eventual e futura
contratação de empresa de engenharia para construção de 2.917 (duas mil, novecentas e
dezessete) Cisternas de Placas 16 mil litros, em comunidades/povoados rurais dos municípios de
Primeira Cruz, Santo Amaro, Marajá do Sena, Monção, Araióses, Belágua, Água Doce, Barra do
Corda e Fernando Falcão, na forma da Lei Federal nº 8.666/1993, Decreto Estadual 36.184 de 22 de
setembro de 2020, Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014 e demais
normas pertinentes à espécie. O Edital e seus Anexos estão à disposição para consulta nos dias de
expediente das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, na Comissão Setorial de Licitação da Secretaria de
Estado de Governo, estabelecida no Edifício João Goulart, 9º andar, Centro, São Luís – MA, CEP:
65065-545, onde poderá ser retirado gratuitamente através da apresentação de um pen drive ou através
do site: http://www.segov.ma.gov.br.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DO JUNCO
AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS nº 005/2021. O Município de Lago do Junco/MA,
através da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento Básico de Lago do Junco – MA, torna
público que realizará licitação na seguinte forma: Objeto: Contratação de empresa especializada
na prestação de serviços assessoria e consultoria de gestão em saúde, bem como programas
governamentais tributária para o município de Lago do Junco/MA, conforme deﬁnido no Edital
e seus Anexos, na forma da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. Modalidade: Tomada de Preços.
Tipo: Menor Preço. Data de Abertura: 18 de fevereiro de 2021, às 10:00 horas. Local: Sala de
reunião da CPL, localizada na Rua Cel. Hosano Gomes Ferreira, s/n°, Centro, CEP: 65.710-000,
Lago do Junco/MA. Aquisição do Edital: Os interessados poderão consultá-lo gratuitamente ou
adquiri-lo em horário de expediente das 08:00 às 12:00. Maiores esclarecimentos no e-mail:
cpl-pmlj@hotmail.com. Lago do Junco/MA, 01 de fevereiro de 2021. Iraneide Fontes de Sousa
Arrais - Secretária Municipal de Saúde e Saneamento Básico.

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO. O Município de Tuntum – MA
torna público, para conhecimento de todos, que a licitação na modalidade Pregão Presencial n.º 003/2021, para a contratação de empresa para a aquisição de material de higiene, limpeza e descartáveis,
atendendo às demandas da Secretaria Municipal de Administração
de Tuntum/MA, conforme especiﬁcações constantes do edital,
realizada em 02 de fevereiro de 2021, às 09h00min foi considerada
DESERTA, por não comparecerem interessados ao certame. Tuntum –
MA, 02 de fevereiro de 2021. Valquíria Silva Pessoa – Pregoeira.

São Luís/MA, 01 de fevereiro de 2021
Daniel Maia de Mendonça
Pregoeiro da SEGOV/MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS
PREGAO PRESENCIAL Nº. 001/2020
MODALIDADE DE CLASSIFICAÇÃO: MENOR PREÇO POR LOTE. OBJETO: Contratação da
empresa para o serviço de locação de veículos leves e utilitários para diversas secretarias do
Município de Governador Eugênio Barros – MA. DATA DA ABERTURA: 19.02.2021. HORÁRIO:
9horas 30 minuto. ENDEREÇO DA REALIZAÇÃO DO CERTAME: Avenida 11 de março, s/n Centro – CEP: 65.780–000 – Gov. Eugênio Barros – MA, na Sala de Sessões da Comissão
Permanente de Licitação-CPL. AQUISIÇÃO DO EDITAL: Poderá ser consultado
gratuitamente ou adquirido no horário de 08h30min as 12h00min, de segunda a sexta –
feira, na sede da CPL na Avenida 11 de março, s/n – CENTRO, com a Pregoeira ou equipe de
apoio, somente por mídia de PENDRIVE ou través do endereço eletrônico
pmgeb.licitacoes@hotmail.com, e também com a Pregoeira ou equipe de apoio no
horário e endereço mencionados nesta publicação. DATA: Governador Eugênio Barros- MA,
02 de fevereiro de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS
PREGAO PRESENCIAL Nº. 002/2020
MODALIDADE DE CLASSIFICAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM. OBJETO: Aquisição de
combustível e lubriﬁcantes para as secretarias de Administração, Planejamento e Finanças,
Obras e Urbanismo e Agricultura do Município de Governador Eugênio Barros – MA. DATA
DA ABERTURA: 22.02.2021 HORÁRIO: 8horas e 30 minutos. ENDEREÇO DA REALIZAÇÃO DO
CERTAME: Avenida 11 de março, s/n - Centro – CEP: 65.780–000 – Gov. Eugênio Barros – MA,
na Sala de Sessões da Comissão Permanente de Licitação-CPL. AQUISIÇÃO DO EDITAL:
Poderá ser consultado gratuitamente ou adquirido no horário de 08h30min as 12h00min,
de segunda a sexta – feira, na sede da CPL na Avenida 11 de março, s/n – CENTRO, com a
Pregoeira ou equipe de apoio, somente por mídia de PENDRIVE ou través do endereço
eletrônico pmgeb.licitacoes@hotmail.com, e também com a Pregoeira ou equipe de
apoio no horário e endereço mencionados nesta publicação. DATA: Governador Eugênio
Barros- MA, 02 de fevereiro de 2021.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMUNICADO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº 02/2021
Objeto: Registro de preços para contratação de empresa especializada para fornecimento
de combustíveis e lubriﬁcantes, destinados a diversas Secretarias do Município de
Barreirinhas - MA.
Comunica-se a interessados e público em geral que por decisão administrativa, o Pregão
Presencial para Registro de Preços acima identiﬁcado encontra-se cancelado até ulterior
deliberação, conforme previsão na legislação vigente.
Barreirinhas - MA, 2 de fevereiro de 2021.
Iolanda dos Santos David
Secretária Municipal de Administração

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMUS
AVISO DE RESULTADO DA LICITAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2021-PMC. O Secretário Municipal de Saúde, LEONARDO DE SOUSA COELHO, CPF n°
016.397.033-57, torna público o Resultado da Licitação do Processo de Dispensa de
Licitação nº 009/2021-CPL/PMC, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada para a aquisição de materiais de limpeza pesada e lavanderia hospitalar. EMPRESA:
A. C. FREITAS E SOUZA, CNPJ Nº 32.357.021/0001-55. Valor Total: R$ 45.359,78
(quarenta e cinco mil trezentos e cinquenta e nove reais e setenta e oito centavos).
FUNDAMENTO LEGAL: artigo 21, inciso XII, do Decreto Federal nº 3.555/2000 c/c
artigo 8º, § 1º, Inciso IV, da Lei Federal nº 12.527/2011. Carolina/MA, 02 de fevereiro de
2021. LEONARDO DE SOUSA COELHO-Secretário Municipal de Saúde.

AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2021. A Prefeitura Municipal de Tuntum – MA,
através de seu Pregoeiro(a) e Equipe de Apoio, torna público para conhecimento de todos que estará
realizando Licitação na MODALIDADE: Pregão Presencial. TIPO: Menor Preço por Item. OBJETO:
Contratação de empresa para prestação de serviços de desenvolvimento e manutenção de sistema de
informação para a funcionalidade do Diário Oﬁcial Eletrônico e Sistema de Contracheque online de
servidores. BASE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/02, subsidiariamente pela Lei Federal n.º 8.666/93 e
alterações posteriores e as condições do Edital. Recebimento e abertura dos envelopes de Proposta e
Habilitação: às 11h00 do dia 22 de fevereiro de 2021. O Edital estará à disposição para consulta gratuita
no setor de licitação, das 08h às 12h e no site do Município. Os interessados na aquisição dos mesmos
deverão recolher o valor de R$ 20,00 (vinte reais) mediante a retirada do DAM, na sala da CPL, na Sede
da Secretaria Municipal de Educação de Tuntum, localizada na Rua Ariston Léda, S/N – Centro –
Tuntum/MA, CEP: 65763-000, onde está funcionando provisoriamente a Prefeitura. Para mais
esclarecimentos, entrar em contato por meio do seguinte endereço eletrônico: cpltuntum@gmail.com.
Tuntum – MA, 02 de fevereiro de 2021. Valquíria Silva Pessoa – Pregoeira.

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES-EMSERH
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 025/2021 - CSL/EMSERH
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 105.051/2020 – EMSERH

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS
PREGAO PRESENCIAL Nº. 003/2020
MODALIDADE DE CLASSIFICAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL. OBJETO: Contratação de
Empresa para Manutenção da Limpeza Pública nas Ruas e Avenidas da Sede do Município
de Governador Eugênio Barros – MA. DATA DA ABERTURA: 22.02.2021. HORÁRIO: 9H.
ENDEREÇO DA REALIZAÇÃO DO CERTAME: Avenida 11 de março, s/n - Centro – CEP:
65.780–000 – Gov. Eugênio Barros – MA, na Sala de Sessões da Comissão Permanente de
Licitação-CPL. AQUISIÇÃO DO EDITAL: Poderá ser consultado gratuitamente ou adquirido
no horário de 08h30min as 12h00min, de segunda a sexta – feira, na sede da CPL na
Avenida 11 de março, s/n – CENTRO, com a Pregoeira ou equipe de apoio, somente por
mídia de PENDRIVE ou través do endereço eletrônico pmgeb.licitacoes@hotmail.com, e
também com a Pregoeira ou equipe de apoio no horário e endereço mencionados nesta
publicação. DATA: Governador Eugênio Barros- MA, 02 de fevereiro de 2021.

AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2020 através de SISTEMA DE REGISTRO DE
PREÇOS. A Prefeitura Municipal de Tuntum – MA, através de seu Pregoeiro(a) e Equipe de Apoio, torna
público para conhecimento de todos que estará realizando Licitação na MODALIDADE: Pregão Presencial.
TIPO: Menor Preço por Item. OBJETO: Contratação de empresa para a prestação dos serviços de limpeza de
caixas d’água e reservatórios de água visando atender às demandas das Secretarias Municipais de
Educação, Saúde, Administração, e de Assistência Social e da Criança e do Adolescente. BASE LEGAL: Lei
Federal nº 10.520/02 subsidiariamente pela Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores e as condições
do Edital. Recebimento e abertura dos envelopes de Proposta e Habilitação: às 09h00min do dia 22 de
fevereiro de 2021. O Edital estará à disposição para consulta gratuita no setor de licitação, das 08h às 12h e
no site do município. Os interessados na aquisição dos mesmos deverão recolher o valor de R$ 20,00 (vinte
reais) mediante a retirada do DAM, na sala da CPL, na Sede da Secretaria Municipal de Educação de Tuntum,
localizada na Rua Ariston Léda, S/N – Centro – Tuntum/MA, CEP: 65763-000, onde está funcionando
provisoriamente a Prefeitura. Para mais esclarecimentos, entrar em contato por meio do seguinte endereço
eletrônico: cpltuntum@gmail.com. Tuntum – MA, 02 de fevereiro de 2021. Valquíria Silva Pessoa –
Pregoeira.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021. A Prefeitura Municipal de Itaipava do Grajaú –
MA, através de seu Pregoeiro (a) e Equipe de Apoio, torna público para conhecimento de todos que estará
realizando Licitação na MODALIDADE: Pregão Presencial. TIPO: Menor Preço por Item. OBJETO: Contratação de
empresa para a aquisição de combustíveis, com fornecimento na bomba, conforme a demanda, para
abastecimento da frota de veículos da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento de Itaipava do
Grajaú/MA e/ou locados por esta, conforme termo de referência. BASE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/02,
subsidiariamente pela Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores e as condições do Edital. Recebimento
e abertura dos envelopes Proposta e Habilitação: às 09h do dia 16 de fevereiro de 2021. O Edital estará à
disposição para consulta gratuita no setor de licitação, das 08h às 12h. Os interessados na aquisição dos
mesmos deverão recolher o valor de R$ 20,00 (vinte reais) mediante a retirada do DAM, na sala da CPL, na Sede
da Secretaria Municipal de Educação de Itaipava do Grajaú, localizada na Av. Dep. Mercial Lima de Arruda, s/n,
Centro, Itaipava do Grajaú – MA, CEP: 65948-000, onde está funcionando provisoriamente a Prefeitura. Para
maiores esclarecimentos, entrar em contato por meio do seguinte endereço eletrônico: cplitaipava@gmail.com. Itaipava do Grajaú - MA, 01 de fevereiro de 2021. Auricélia de Sousa da Silva-Pregoeira.

OBJETO: Contratação de empresa especializada no Fornecimento de Colchões, visando atender às
necessidades das Unidades Hospitalares administradas pela EMSERH.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM.
DATA DA ABERTURA: 17/02/2021, às 9h, horário de Brasília.
Local de Realização: Sistema Licitações-e (www.licitacoes-e.com.br).
Edital e demais informações estão disponíveis em www.emserh.ma.gov.br e www.licitacoes-e.com.br.
Informações adicionais serão prestadas na CSL/EMSERH localizada na Av. Borborema, Qd- 16, n° 25,
Bairro do Calhau, São Luís/MA, no horário de 8h às 12h e das 14h às 18h, de segunda a sexta, pelos
e-mails csl@emserh.ma.gov.br e/ou vinicius.boueres@emserh.ma.gov.br ou pelo telefone (98)
3235-7333.
São Luís (MA), 29 de janeiro de 2021
Vinicius Boueres Diogo Fontes
Agente de Licitação da CSL/EMSERH

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS
PREGAO PRESENCIAL Nº. 004/2020
MODALIDADE DE CLASSIFICAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL. OBJETO: Contratação da
empresa para o serviço de locação de veículos leves para o programa PSF vinculado à
Secretaria Municipal de Saúde do Município de Governador Eugênio Barros – MA. DATA DA
ABERTURA: 23.02.2021. HORÁRIO: 9horas. ENDEREÇO DA REALIZAÇÃO DO CERTAME:
Avenida 11 de março, s/n - Centro – CEP: 65.780–000 – Gov. Eugênio Barros – MA, na Sala de
Sessões da Comissão Permanente de Licitação-CPL. AQUISIÇÃO DO EDITAL: Poderá ser
consultado gratuitamente ou adquirido no horário de 08h30min as 12h00min, de segunda
a sexta – feira, na sede da CPL na Avenida 11 de março, s/n – CENTRO, com a Pregoeira ou
equipe de apoio, somente por mídia de PENDRIVE ou través do endereço eletrônico
pmgeb.licitacoes@hotmail.com, e também com a Pregoeira ou equipe de apoio no
horário e endereço mencionados nesta publicação. DATA: Governador Eugênio Barros- MA,
02 de fevereiro de 2021.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021. A Prefeitura Municipal de Itaipava do Grajaú –
MA, através de seu Pregoeiro (a) e Equipe de Apoio, torna público para conhecimento de todos que estará
realizando Licitação na MODALIDADE: Pregão Presencial. TIPO: Menor Preço por Item. OBJETO: Contratação de
empresa para a aquisição de combustíveis, com fornecimento na bomba, conforme a demanda, para
abastecimento da frota de veículos da Secretaria Municipal de Educação de Itaipava do Grajaú/MA e/ou
locados por esta, conforme termo de referência. BASE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/02, subsidiariamente pela
Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores e as condições do Edital. Recebimento e abertura dos
envelopes Proposta e Habilitação: às 15h do dia 16 de fevereiro de 2021. O Edital estará à disposição para
consulta gratuita no setor de licitação, das 08h às 12h. Os interessados na aquisição dos mesmos deverão
recolher o valor de R$ 20,00 (vinte reais) mediante a retirada do DAM, na sala da CPL, na Sede da Secretaria
Municipal de Educação de Itaipava do Grajaú, localizada na Av. Dep. Mercial Lima de Arruda, s/n, Centro,
Itaipava do Grajaú – MA, CEP: 65948-000, onde está funcionando provisoriamente a Prefeitura. Para maiores
esclarecimentos, entrar em contato por meio do seguinte endereço eletrônico: cplitaipava@gmail.com.
Itaipava do Grajaú - MA, 01 de fevereiro de 2021. Auricélia de Sousa da Silva-Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS
PREGAO PRESENCIAL Nº. 006/2020
MODALIDADE DE CLASSIFICAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL. OBJETO: Contratação da
empresa para o serviço de manutenção e aquisição de peças dos veículos vinculados as
Secretarias Municipais de Agricultura e Saúde do Município de Governador Eugênio Barros
– MA. DATA DA ABERTURA: 24.02.2021. HORÁRIO: 9horas. ENDEREÇO DA REALIZAÇÃO DO
CERTAME: Avenida 11 de março, s/n - Centro – CEP: 65.780–000 – Gov. Eugênio Barros – MA,
na Sala de Sessões da Comissão Permanente de Licitação-CPL. AQUISIÇÃO DO EDITAL:
Poderá ser consultado gratuitamente ou adquirido no horário de 08h30min as 12h00min,
de segunda a sexta – feira, na sede da CPL na Avenida 11 de março, s/n – CENTRO, com a
Pregoeira ou equipe de apoio, somente por mídia de PENDRIVE ou través do endereço
eletrônico pmgeb.licitacoes@hotmail.com, e também com a Pregoeira ou equipe de
apoio no horário e endereço mencionados nesta publicação. DATA: Governador Eugênio
Barros- MA, 02 de fevereiro de 2021.

À Promitente Adquirente/Compradora,
Nome: Marise Cabral Lopes
Ref.: Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda – Unidade
204, Torre Pinheiro, Condomínio Grand Park – Parque das Árvores
Prezado (a) Adquirente/Comprador (a),

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS
PREGAO PRESENCIAL Nº. 005/2020
MODALIDADE DE CLASSIFICAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL. OBJETO: Aquisição de gênero
alimentícios, material de limpeza e material de expediente para a Secretaria Municipal de
Saúde, Hospital Etimar Machado e UBS sede e povoados do Município de Governador
Eugênio Barros – MA. DATA DA ABERTURA: 23.02.2021. HORÁRIO: 11horas e 30 minutos.
ENDEREÇO DA REALIZAÇÃO DO CERTAME: Avenida 11 de março, s/n - Centro – CEP:
65.780–000 – Gov. Eugênio Barros – MA, na Sala de Sessões da Comissão Permanente de
Licitação-CPL. AQUISIÇÃO DO EDITAL: Poderá ser consultado gratuitamente ou adquirido
no horário de 08h30min as 12h00min, de segunda a sexta – feira, na sede da CPL na
Avenida 11 de março, s/n – CENTRO, com a Pregoeira ou equipe de apoio, somente por
mídia de PENDRIVE ou través do endereço eletrônico pmgeb.licitacoes@hotmail.com, e
também com a Pregoeira ou equipe de apoio no horário e endereço mencionados nesta
publicação. DATA: Governador Eugênio Barros- MA, 02 de fevereiro de 2021.

São Luís/MA, 01 de fevereiro de 2021.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2021. A Prefeitura Municipal de Itaipava do Grajaú –
MA, através de seu Pregoeiro (a) e Equipe de Apoio, torna público para conhecimento de todos que estará
realizando Licitação na MODALIDADE: Pregão Presencial. TIPO: Menor Preço por Item. OBJETO: Contratação de
empresa para a aquisição de combustíveis, com fornecimento na bomba, conforme a demanda, para
abastecimento da frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde e Vigilância Sanitária de Itaipava do
Grajaú/MA e/ou locados por esta, conforme termo de referência. BASE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/02,
subsidiariamente pela Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores e as condições do Edital. Recebimento
e abertura dos envelopes Proposta e Habilitação: às 09h do dia 17 de fevereiro de 2021. O Edital estará à
disposição para consulta gratuita no setor de licitação, das 08h às 12h. Os interessados na aquisição dos
mesmos deverão recolher o valor de R$ 20,00 (vinte reais) mediante a retirada do DAM, na sala da CPL, na Sede
da Secretaria Municipal de Educação de Itaipava do Grajaú, localizada na Av. Dep. Mercial Lima de Arruda, s/n,
Centro, Itaipava do Grajaú – MA, CEP: 65948-000, onde está funcionando provisoriamente a Prefeitura. Para
maiores esclarecimentos, entrar em contato por meio do seguinte endereço eletrônico: cplitaipava@gmail.com. Itaipava do Grajaú - MA, 01 de fevereiro de 2021. Auricélia de Sousa da Silva-Pregoeira.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16ª REGIÃO
AVISO DE REABERTURA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2020 (PA-2038/2020)
Objeto: Contratação do serviço de manutenção preventiva e corretiva, instalação, desinstalação
e realocação de equipamentos de ar condicionados, nos Prédios do Tribunal Regional do
Trabalho de 16ª Região – MA, em São Luis e Varas do Trabalhos do Interior do Estado, incluindo
todo o material necessárias à realização dos serviços, conforme especificações constantes do
Termo de Referência, parte integrante do Edital. Tipo de licitação: Menor Preço. Data de
reabertura: 22 de fevereiro de 2021, às 09:00 horas (horário de Brasília/DF). Local:
www.comprasgovernamentais.gov.br. O edital retificado está à disposição dos interessados
para consulta e retirada nos endereços www.comprasgovernamentais.gov.br e
www.trt16.jus.br. Maiores informações no endereço Av. Senador Vitorino Freire, 2001- 3º andar
- Areinha – São Luís/MA - Seção de Aquisições Públicas ou pelos telefones (0xx98)
98424-6218/2109-9378/9379/9421 das 08 às 17 horas.

GRAND PARK - PARQUE DAS ÁRVORES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº
09.218.677/0001-75, com endereço na Avenida dos Holandeses n° 2020,
Sala 200, Calhau – São Luís/MA – CEP: 65071-380, através de seu representante legal, vem COMUNICAR Vossa Senhoria acerca da necessidade do
seu COMPARECIMENTO em nossa sede, no prazo de 48 (quarenta e oito)
horas, a contar do recebimento da presente missiva, para efetivar a regularização das previsões do referenciado Instrumento Particular de Promessa
de Compra e Venda e Outra Avenças, nos termos impostos pela sentença
prolatada no Processo nº 0049416-95.2011.8.10.0001, em trâmite na 7ª
Vara Cível da comarca de São Luís/MA, sob pena de distrato.
Na hipótese de Vossa Senhoria já ter regularizado a situação ﬁnanceira do
seu imóvel, ao tempo do recebimento do presente comunicado,
solicitamos seu contato em nossa central de atendimento através do
telefone
(98)
4009-2032
ou
através
do
e-mail
atendimento@franereparceria.com.br, bem ainda no endereço acima
indicado, para que possamos proceder à regularização em nossos
sistemas.
Ao ﬁnal, seguimos aguardando posicionamento da Vossa Senhoria,
colocando-nos à disposição para todo e qualquer esclarecimento, desde
já agradecemos sua compreensão e, nesta oportunidade, apresentamos
nossos votos de distinta consideração.
GRAND PARK - PARQUE DAS ÁRVORES EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA

Nedilson Machado

NEDILSON MACHADO

E-mail: nedilsonmachado@gmail.com

GERAL

São Luís, quarta-feira, 3 de fevereiro de 2021

Responsáveis: George Raposo
E-mail: redacao@oimparcial.com
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São Luís, quarta-feira 3 de fevereiro de 2021

Espanha fechada

Jovens embaixadores

A Espanha anunciou nesta terça, 2, que, a
partir desta quarta, 3, estão suspensos todos
os voos de e para o Brasil e África do Sul. A
decisão foi tomada para evitar a disseminação das variantes da covid-19 detectadas
nestes países. A medida do país espanhol,
que vai ao encontro de outros países, como
Portugal, Colômbia e Turquia, durará 14 dias
e pode ser prorrogada, dependendo da evolução da pandemia.

Estão abertas as inscrições para a 20ª edição do Programa Jovens Embaixadores que
seguem até o dia 7 de março pelo link:
www.jovensembaixadores.org.br. O Programa é uma iniciativa oﬁcial do Departamento
de Estado norte-americano e, no Brasil, é coordenado pela Embaixada dos Estados Unidos da América. A Embaixada e os Consulados dos EUA no Brasil anunciaram o processo seletivo com 33 vagas para o programa.

Pra curtir
O Núcleo Arte-Educação (NAE), projeto
realizado a partir da
parceria entre a Secretaria de Estado da
Educação (SEDUC) e
Secretaria de Estado
da Cultura (SECMA),
abre inscrições, para
os cursos de Teatro,
Ballet Clássico, Canto
Coral, Piano e Violão,
todos nos períodos
matutino e vespertino, do dia 1º de fevereiro ao dia 19 do
mesmo mês.
As inscrições serão
realizadas exclusivamente de forma online, por meio dos
formulários de inscrição no site da SECMA
e no Instagram do Teatro Arthur Azevedo.

Registro de dois jovens empresários de muito talento vistos no 8 Restaurante do Hotel Blue Tree São Luís,
Pedro Henrique Freire ( esquerda),
que acaba de inaugurar na Av. dos
Holandeses, mais uma loja da Santé,
grife de sua autoria que com muito
estilo enaltece a cultura maranhense, e Rodrigo Marques, CEO do Grupo
Educacional do qual a Faculdade ISL
Wyden e o COC São Luís fazem parte.
A propósito, entre as várias novidades que a ISL Wyden traz em 2021,
destaque para o Curso de Nutrição. O
mercado de trabalho para Nutrição
apresenta um grande campo de atuação, além de abrir seu próprio consultório, o nutricionista encontra
oportunidades em restaurantes, padarias, lanchonetes, etc.

O Blue Tree preparou
programação especial
para este mês, com
muita diversão, brincadeiras e opções para
relaxar e descansar. E
segundo a gerente Jacira Haickel, as atividades irão seguir todos
os cuidados recomendados pelas autoridades sanitárias. A programação contará com
a tradicional feijoada,
no sábado, 13, que,
além do buﬀet completo, tem a presença
de DJ para dar ritmo à
tarde.

A Sefaz informa aos
consumidores cadastrados no programa
Nota Legal que liberou o módulo de resgate de créditos para
abatimento do IPVA
2021.
O resgate de créditos
poderá ser feito até o
dia 28 de março de
2021 e o valor a ser
resgatado está limitado a 50% do valor
do IPVA.
São Paulo criou um
festival online para
reunir atividades e
comemorações comuns no Carnaval de
rua.
Tô Me Guardando” vai
reunir atividades, vivências e apresentações de blocos de ruas e ﬁguras do Carnaval paulistano através de transmissões
feitas na internet entre os dias 12 de fevereiro até o dia 28.

Os cursos voltados para a área de Engenharia da Faculdade de
Negócios Faene passam a ter o registro do
Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia do Maranhão
(CREA-MA). Na foto, o
diretor da Faene, Ricardo Carreira, entre
os engenheiros Luís
Plécio, Rogério Moreira
Lima, e Sérgio Silva,
todos da diretoria do
CREA-MA.

Carnaval em casa

Fevereiro Laranja

Sistema home oﬃce

Originalmente prevista para começar em 13
de fevereiro, a comemoração do carnaval de
2021 foi adiada em todo o país. Se mantidas, as
gigantescas aglomerações geradas pela festa seriam como “bombas” de contágio do novo coronavírus. Ao mesmo tempo, as folgas de segunda
e terça-feira de carnaval – que caem nos dias 16
e 17 de fevereiro em 2021 – foram cancelados
pela maioria dos estados. Pela lei, a festa não é
um feriado nacional, mas um ponto facultativo.
Ou seja, estados e municípios têm autonomia
para decidir sobre a folga.

Desde 2019, este mês é denominado Fevereiro Laranja, sendo destinado a conscientização
aos sinais e sintomas da leucemia, doença maligna dos glóbulos brancos de origem desconhecida. A principal característica é o acúmulo de
células doentes na medula óssea. De acordo
com a médica oncologista pediátrica e presidente do GAC-PE, Vera Morais, os sinais e sintomas mais comuns são: febre, palidez, sangramento em qualquer local do corpo, feridas na
pele, falta de ar e aumento do volume do abdome gânglios e adenomegalias.

O governo federal economizou aproximadamente R$ 3 bilhões em 2020 com o sistema de
home ofﬁce para servidores públicos implementado na pandemia do novo coronavírus. A
estimativa é do secretário do Tesouro Nacional,
Bruno Funchal. No Poder Executivo, pesquisas
feitas pelo governo ao longo do ano passado
apontam que 50% dos servidores chegaram a
ser colocados em trabalho remoto. O número
não inclui as instituições federais de ensino. A
medida provocou uma redução de gastos com
água, energia elétrica, copa e cozinha, etc.

GERAL

São Luís, quarta-feira 3 de fevereiro de 2021

Responsáveis: George Raposo
E-mail: redacao@oimparcial.com
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FECHA TUDO?

MARANHÃO

Reunião define “vida”
de bares e restaurantes
Procurador-geral de Justiça, Eduardo Nicolau, recebeu o secretário Simplício Araújo,
para dar continuidade às tratativas sobre novas medidas para coibir aglomerações

U

ma reunião pode deﬁnir
nova normatização para o
funcionamento de bares,
restaurantes, buffets e outros estabelecimentos que atuam com
refeições, venda de bebidas e entreterimento no estado do Maranhão.
Na tarde de ontem, terça-feira (2), o
procurador-geral de Justiça, Eduardo
Nicolau, recebeu o secretário de Estado de Indústria, Comércio e Energia,
Simplício Araújo, para dar continuidade às tratativas sobre novas medidas para coibir aglomerações no Maranhão, por conta da disseminação da
Covid-19.
Também estiveram presentes na
reunião os promotores de justiça
Cláudio Guimarães (Controle Externo
da Atividade Policial), Reinaldo Campos (titular da Promotoria de Justiça
de Raposa) e Carlos Henrique Vieira
(diretor da Secretaria de Planejamento e Gestão).

Reuniões

Uma reunião já tinha acontecido
no dia 27 de janeiro, na sede da Procuradoria Geral de Justiça. Neste encontro, estiveram reunidos, além do Ministério Público, representantes do
Governo do Estado, Defensoria Pública, Federação dos Municípios do Estado do Maranhão (Famem), empresários, representantes de bares, restaurantes, proﬁssionais de eventos e
de cerimonial. O objetivo foi discutir
medidas para evitar aglomerações,
principalmente no período de Carnaval.
Na ocasião, foi alinhado que o Governo do Estado iria editar novo ato

AÇÃO CONTRA AGLOMERAÇÃO NO ÚLTIMO FIM DE SEMANA E TERMINOU COM PRESOS
normativo disciplinando o funcionamento de estabelecimentos, como
bares, restaurantes, buffets, entre outros, por conta do aumento do número de casos de Covid-19 em todo o
país. “Nós entendemos que qualquer
decisão precisa ser tomada com muito diálogo, com muita transparência,
um processo que o procurador-geral e
os promotores puxaram na semana
passada e que a gente está tendo muita cautela para adotar as melhores
providências a respeito do assunto”,
destacou Simplício Araújo, que esteve
acompanhado do secretário- adjunto
e do subsecretário da Seinc, Saulo

Mendonça e Expedito Rodrigues.
De acordo com o procurador-geral
de justiça, Eduardo Nicolau, o Ministério Público do Maranhão tem tomado todas as medidas necessárias para
garantir a saúde da população. “Estamos nesse diálogo com o Governo do
Estado, representantes das categorias
e instituições envolvidas porque entendemos que essas medidas são necessárias para conter os avanços da
doença. Precisamos proteger a população, e é isso que estamos tentando
fazer, ressaltou. Uma nova reunião sobre o assunto deve ser realizada até
esta quarta-feira.

Mais de 24 mil vacinados em São Luís
Até as 10h de ontem (2) o Maranhão já havia aplicado 65.040 doses
de vacina contra a Covid-19. Desse
montante, 58.475 foram para proﬁssionais de saúde, 269 para idosos institucionalizados, 1 para deﬁcientes institucionalizados e 6.287 para indígenas. Na capital São Luís, 24.201 pessoas já foram vacinadas.
Desde o útimo sábado (30), os idosos com mais de 75 anos que tiveram
cadastros feitos no site da Prefeitura
de São Luís, começaram a ser vacinados no Centro Municipal de Vacinação, no Multicenter Sebrae (Cohafuma). Os idosos com mais de de 85
anos, que já se cadastraram e foram
chamados pela Secretaria Municipal
de Saúde (Semus) também estão sendo vacinados no campus do Bacanga
da Universidade Federal do Maranhão (UFMA). O cadastramento começou a ser feito na quinta-feira (28)
através da internet.
Uma dessas pessoas a receber a
primeira dose da vacina foi a dona
Amélia Silva, 78 anos, moradora do
Anil. Esperançosa com a vacina, ela
acha que é uma possibilidade do
mundo perder menos pessoas. “Muita
gente morreu por causa dessa doença. Essa vacina é uma esperança para
a gente. Espero que todo mundo consiga receber”, disse.
Embora a vacinação esteja ocorrendo, muitos ainda tem dúvida sobre
os critérios de agendamento. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, os idosos entre 75 e 84 anos e que
tenham condições de locomoção devem se deslocar ao ir ao Centro de Vacinação. “Para os idosos acima deste
público, ou seja, acima de 85 anos, é
orientado se dirigirem até o drive-thru ao lado do Centro Paulo Freire, na
UFMA no Bacanga, para aplicação da
dose. Nos dois casos é necessário
agendamento prévio na plataforma
Vacina São Luís”, informou.
Desde ontem (2), estão sendo vacinados proﬁssionais de saúde das faixas etárias ou perﬁs anteriores, e que

porventura não tenham se vacinado. tra a Covid-19.
Esse público deve se encaminhar ao
Centro Municipal de Vacinação, no
Cohafuma, que funciona diariamente
das 8h às 17h, portando os seguintes Muita gente morreu por
documentos: declaração da unidade
de saúde a qual estão lotados, docu- causa dessa doença. Essa
mento do conselho proﬁssional referente e documento de identidade com vacina é uma esperança
foto.

Plano Municipal

De acordo com o Plano Municipal
de Vacinação de São Luís, inicialmente está previsto vacinar nas 3 fases pelo menos 148.258 habitantes, sendo:
Trabalhadores de Saúde, 36.917; Pessoas de 60 anos em instituições, 143;
Pessoas acima de 60 anos, 79.883; Pessoas que apresentam alguma comorbidade: Diabetes mellitus; hipertensão; doença pulmonar obstrutiva crônica; doença renal; doenças cardiovasculares e cerebrovasculares; indivíduos transplantados de órgão sólido; anemia falciforme; câncer; obesidade grave – 31.35.
A inclusão dos idosos acima de 75
anos nesta nova etapa do PMV se deu
porque São Luís recebeu na semana
passada 15 mil doses da vacina Oxford/AstraZeneca. Está prevista ainda
a chegada de novas doses da Coronavac.
Para cadastramento dos idosos a
partir de 75 anos, o idoso ou responsável deverá preencher um formulário disponibilizado na página da Prefeitura na internet, onde deverão ser
incluídas todas as informações necessárias para efetuar o cadastro. Após o
cadastramento, a Secretaria Municipal de Saúde (Semus) entrará em contato, informando o dia, local e horário
em que o idoso receberá a primeira
dose da vacina contra a Covid-19. Formulário pode ser acessado no endereço: www.saoluis.ma.gov.br/vacinasaoluis.
Em São Luís, as vacinas contra a
Covid-19 estão sendo aplicadas no
Centro Municipal de Vacinação con-

para a gente. Espero que
todo mundo consiga
receber

Maranhão pode ter
outro lockdown
após quase um ano
PATRÍCIA CUNHA
A Defensoria Pública do Estado do Maranhão entrou
com uma Ação Civil Pública pedindo ao judiciário maranhense que decrete lockdown em todos os municípios
do estado do Maranhão por um período mínimo de 14
dias. O pedido para o Tribunal de Justiça foi protocolado
no último dia 1º, e é assinado pelos defensores Clarice
Viana Binda (titular do Núcleo de Direitos Humanos),
Cosmo Sobral da Silva (titular do Núcleo de Defesa da
Saúde, da Pessoa com Deﬁciência e da Pessoa Idosa), e
Diego Carvalho Bugs (titular do Núcleo Regional da Raposa).
A análise foi encaminhada à Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luís, cujo titular é o juiz Douglas
de Melo Martins. Entramos em contato com o juiz, mas
ele não se manifestou até o fechamento desta matéria.
No documento, baseado nos boletins epidemiológicos dos últimos dias e nos resultados positivos do lockdown decretado em maio do ano passado, a Defensoria
pede medidas de restrição total, com exceção dos serviços essenciais, por um prazo de 14 dias em todos os municípios; restrição de veículos particulares, com exceção
de deslocamento ao trabalho de pessoas ligadas às atividades essenciais ou para compra de gêneros alimentícios e limitação do serviço de transporte público. “Os
achados cientíﬁcos apresentados sugerem, fortemente,
que a conjugação de isolamento dos casos, quarentena
de contatos e medidas amplas de distanciamento social,
principalmente aquelas que reduzem em pelo menos
60% os contatos sociais, têm o potencial de diminuir a
transmissão da doença. Portanto, enquanto não houver
vacinação em massa para toda população, o que, infelizmente, está muito longe de ocorrer no nosso país (o Brasil tem taxa de 0,4 dose aplicada a cada 100 habitantes,
conforme levantamento do centro de pesquisa The Economist Intelligence Unit), a equação a ser desenvolvida
pelos países de todo o mundo a ﬁm de conter o avanço
da doença e salvar a sua população através de políticas
públicas é simples: quanto maior o número de contágio
e ocupação de leitos hospitalares pelo Covid-19, maior a
necessidade de medidas de restrição de circulação das
pessoas a ﬁm de promover o distanciamento social necessário para a contenção do vírus”, diz o pedido.
No documento ainda consta: “o próprio Poder Público Estadual, através do governador do Estado, em abril
do ano passado, no auge da 1ª onda de contágio do Covid-19, aﬁrmou que: “Se a ocupação de UTI for 80%, decreto lockdown”. Ora, se o próprio governo vê como medida eﬁcaz o distanciamento social por meio do bloqueio total quando a taxa de ocupação de leitos chegar a
80%, por que ainda não o fez nas circunstâncias atuais,
cuja taxa de ocupação de leitos de UTI está superior a
80% há mais de 1 semana, chegando a mais de 90% em
Imperatriz? Da mesma forma que, em abril de 2020,
quando V. Exa. proferiu decisão liminar impondo o lockdown, há imperiosa necessidade de agir do Poder Judiciário no cenário atual, sob pena de muitas vidas serem
perdidas desnecessariamente”.
De acordo com o último boletim epidemiológico de
1º de fevereiro, há 207.649 casos conﬁrmados em todo o
Estado. A taxa de ocupação de leitos de UTI para Covid19 na Grande Ilha é de 83,78%; a taxa de ocupação de leitos clínicos para Covid-19 na Grande Ilha é de 49,19%%.
Em Imperatriz está 81,25% a taxa de ocupação de leitos
de UTI, e a taxa de ocupação de leitos clínicos é de
17,85%.

Relembre

Em 30 de abril de 2020 o juiz Douglas de Melo Martins, titular da Vara de Interesses Difusos determinou o
lockdown nas cidades de São Luís, São José de Ribamar,
Raposa e Paço do Lumiar. O prazo estabelecido, na época, foi de 10 dias e depois foi estendido por mais 7 dias. O
Maranhão foi o primeiro estado do país a decretar lockdown em meio à pandemia de Covid-19.
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SÃO LUÍS E MARANHÃO

MARANHÃO

Aulas começam no
dia 8 de fevereiro
Governo Maranhão divulga portaria com diretrizes para aulas em escolas da rede
estadual, que iniciam na próxima segunda-feira, dia 8 de fevereiro

P

róxima segunda-feira, dia 8 de
fevereiro, está marcado o retorno das aulas para alunos da
rede estadual de ensino. Além
desta data, está marcado para dia 22
para as escolas que funcionam em
tempo parcial.
A Secretaria de Estado da Educação
(Seduc) divulgou Portaria com as diretrizes pedagógicas a serem adotadas pelos Centros de Ensino da Rede
Pública Estadual no ano letivo de
2021, considerando atividades presenciais e não presenciais durante o
período de pandemia da Covid-19. “A
Portaria é um instrumento importante que irá nortear o trabalho da gestão
escolar, bem como de toda a comunidade escolar, uma vez que estamos
trabalhando para mitigar os impactos
negativos da pandemia e garantir que
nossos estudantes tenham acesso à
aprendizagem com qualidade e segurança”, pontuou o secretário de Estado da Educação, Felipe Camarão, que
assinou a Portaria.

híbrido ou remoto, conforme indicadores epidemiológicos de cada região
ou das características de cada unidade de ensino. A Portaria estabelece o
retorno das atividades pedagógicas,
em caráter híbrido ou remoto, nas seguintes etapas:
• 1ª etapa: em janeiro, as escolas tiveram seus calendários regulares, com
retorno presencial dos professores,
equipe pedagógica e administrativa
dos Centros de Ensino de tempo parcial, Centros Educa Mais e das Unidades Plenas do IEMA, para ﬁns de planejamento e organização do ano letivo de 2021;
• 2ª etapa: em fevereiro, o retorno
dos estudantes, com o início do ano
letivo nas escolas de Rede no dia 8, para o Ensino Médio Integral dos Centros Educa Mais e Unidades Plenas do
IEMA; e dia 22 em escolas que funcionam em tempo parcial (Fundamental
e Médio).

retomada das atividades pedagógicas,
as unidades de ensino devem destinar
momentos para: abordagem e acolhimento socioemocional dos estudantes e professores; avaliação diagnóstica e formativa, que contemple as especiﬁcidades de cada componente
curricular para identiﬁcar as habilidades efetivamente consolidadas, no
ano letivo de 2020, bem como aquelas
que devem ser retomadas e/ou aprofundadas, no ano letivo subsequente.
O documento trata, também, da 4ª
Série Opcional do Ensino Médio, que
é facultada aos estudantes concluintes do Ensino Médio, em caráter excepcional, e permite a matrícula do
aluno em períodos de estudos suplementares, presenciais ou híbridos, em
conformidade com a disponibilidade
de vagas ofertadas pela Rede Estadual
de Ensino.

Carga horária

PROFESSORES E ESTUDANTES

Governo do Japão oferece bolsas de treinamento
ienes (cerca de R$ 7.495) para professor e 117 mil ienes (aproximadamente
R$6.133) para estudante de graduação, passagens aéreas de ida e volta ao
Japão e pagamento das despesas escolares.
Desde 1981, 23 professores e dois
estudantes universitários dos estados
do Pará, Maranhão, Piauí e Amapá, viajaram para o Japão, e após a conclusão dos referidos cursos retornaram
ao Brasil, retornando para as instituições de ensino e colaborando no desenvolvimento educacional em seu
estado de origem.
Documentos indispensáveis para inscrição: a) Ficha de inscrição preenchida corretamente em inglês ou japonês, datilografados com 02 fotos
3,5×4,5 cm; b) Diploma e histórico escolar com traduções para o inglês ou
japonês; c) Carta de recomendação do
diretor com tradução para o inglês ou
japonês; d) Projeto de estudo em inglês, entre outros.
A professora Juliana Marques que
conheceu o Japão entre outubro de
2011 e março de 2013 explica que teve
aulas intensivas de língua japonesa
que foram fundamentais aos seus estudos em Educação para Portadores
de Necessidades Especiais (visão), o
que enriqueceu não apenas o seu currículo mas também os conhecimentos teórico-práticos. Após retornar a
Belém, continuou a pesquisa na área
e recentemente foi aprovada em concurso publico: “Para minha atividade,
a atuação no serviço público é onde
eu posso praticar todas as minhas habilidades e oferecer todos os benefícios de uma educação de qualidade”,
pontua a professora Juliana.
As universitárias Luciana Eguchi e
Angela Doami também conheceram o
Japão entre outubro de 2018 e setembro/agosto de 2019. “Eu recebi a bolsa
para a faculdade de educação de
Kyoto e foi benéﬁco para mim pois foi
como uma especialização no meu

Vaga: Assistente de PCP Trainee
Descrição: Dá suporte à programação da produção dos
produtos da empresa veriﬁcando a disponibilidade de
matéria prima para o processo, fazendo o seguimento
das requisições de compra, acompanhando a produção
visando o atendimento dos prazos ﬁxados.
Código: 216
Local: São Luís / MA
Vaga: Montador de Móveis
Descrição: Realiza montagem e desmontagem de móveis planejados, conforme projeto, normas e procedimentos técnicos.
Código: 129
Local: São Luís / MA

Medidas de Biossegurança

A Portaria também prevê, no caso
de implementação de atividades peO documento também traz infor- dagógicas presenciais, que deverá ser
mações importantes como o cumpri- assegurado o cumprimento das medimento da carga horária mínima anual das de biossegurança previstas no DeA Portaria é um
obrigatória, e o continuum curricular, creto Estadual nº 35.897, de 30 de juque foi deﬁnido pela Resolução nº nho de 2020, e estabelecer o rodízio de
instrumento importante 200, de 7 de dezembro de 2020, do estudantes, de todas as etapas e moConselho Estadual de Educação, para dalidades, distanciamento obrigatóque irá nortear o
o Ciclo de Aprendizagem, formado rio nos espaços de convívio coletivo, e
pela fusão de duas séries ou anos es- as unidades de ensino devem adotar
trabalho da gestão
colares contínuos, totalizando oito todas as medidas necessárias: higiene
e desinfecção dos espaços e das superíodos letivos.
escolar
Excetua-se nessa medida os estu- perfícies; escalonamento de horário
dantes da 3ª série do Ensino Médio e de entrada e saída de séries e turmas,
da 2ª etapa da Educação de Jovens e com intervalos entre os grupos, a ﬁm
de evitar aglomerações. O uso de másAs orientações valem para o retor- Adultos (EJA).
A Portaria orienta, ainda, que, na caras continua obrigatório.
no das aulas, que pode ser em formato

O Governo do Japão oferece anualmente treinamento aos professores e
estudantes universitários do mundo
inteiro, inclusive do Brasil. O Consulado do Japão em Belém está recebendo
até 22 de fevereiro do corrente ano as
inscrições para pleitear as bolsas de
estudo na modalidade de Treinamento em Educação Escolar voltado aos
professores brasileiros de ensino médio e/ou fundamental dos estados do
Pará, Amapá, Maranhão e Piauí; e
Treinamento em Cultura e Língua Japonesa voltados aos universitários
descendentes de japoneses dos mesmos estados, conforme os requisitos
básicos a seguir:
Treinamento em Educação Escolar:
• 1 – brasileiro;
• 2 – idade inferior a 35 anos em 1º de
abril de 2021;
• 3 – ensino superior ou formação especíﬁca completa;
• 4 – experiência didática de mais de
cinco anos em escolas de ensino médio e/ou fundamental;
• 5 – conhecimento da língua inglesa
e/ou japonesa.
Língua e Cultura Japonesa:
• 1 – brasileiro;
• 2 – descendente de japonês (nikkei);
• 3 – idade inferior a 30 anos em 1º de
abril de 2021;
• 4 – estudante universitário de qualquer área (estudantes do último ano
ou com menos de um ano de curso estão excluídos);
• 5 – bom conhecimento da língua japonesa, de no mínimo um ano de estudo, na universidade ou instituição
de ensino da língua japonesa (desejável a proﬁciência do idioma japonês
equivalente ao nível N3 ou superior
do JLPT – Japanese Language
Proﬁciency Test).
A seleção consta de análise de documentos e entrevista em inglês e/ou
japonês e os benefícios da bolsa são:
valor mensal que varia entre 143.000

Confira as vagas de
emprego abertas
nesta semana

curso de Pedagogia. Fiquei prestigiada por ter conseguido ir para o Japão e
estudado de perto as práticas e técnicas abordadas nas escolas do país,
juntamente com a proﬁssionalização
dos futuros profesores.
Recomendo a todos esta bolsa por
se tratar de uma oportunidade excelente e privilegiada no seu curso de
ensino superior no Japão” explana Lucianna. “Um ano de intercâmbio, foi o
ano que me fez descobrir a minha capacidade fora de Belém. Ano que entendi o que é ser Nikkei (descendente
de japonês) e ao mesmo tempo ser estrangeira no Japão. O ano que me conectei com mais de 25 países numa só
universidade. O ano que mudou meu
conceito sobre o Mundo”, pontua Angela.

Vaga: Pintor de Móveis
Descrição: Realiza pintura de móveis planejados, fazendo o tipo de acabamento conforme a necessidade do
projeto, zelando pela qualidade do produto ﬁnal e atentando para os prazos de entrega estipulados.
Código: 125
Local: São Luís / MA
Vaga: Técnico de Segurança do Trabalho
Descrição: Supervisionar e executar as atividades ligadas à segurança do trabalho, visando assegurar condições que eliminem ou reduzam ao mínimo os riscos de
ocorrência de acidentes de trabalho, observando o cumprimento de toda a legislação pertinente. Responsável
pelo Núcleo de Saúde, Segurança e Meio Ambiente da
obra.
Código: 124
Local: Balsas / MA
Estágio em pedagogia
Curso a partir do segundo período de pedagogia ou
letras, possuir disponibilidade de horário. Interessados
devem encaminhar currículo para o e-mail:
estagiopedagogia2021slz@gmail.com
Auxiliar administrativo
A vaga é para o município de Raposa, experiência
com informática, de preferência que resida nas proximidades. Interessados devem encaminhar currículo para o
e-mail: distribuidora@alyfarma.com

Vendedor externo
Com experiência, a vaga é para o município de Raposa, experiência com informática, de preferência que resida nas proximidades. Interessados devem encaminhar currículo para o e-mail: distribuidora@alyfarma.com
Recepcionista
Informática básica. Interessados devem encaminhar
currículo para o e-mail: sou.recoverytech@gmail.com
Motorista de munck
Carteira de habilitação categoria D, experiência na
área, curso de munck atualizado,, desejável curso de
NR11. Interessados devem encaminhar currículo para o
e-mail: treinamentos@pizzahut-ma.com.br
Administrativo
Ensino médio ou superior, com experiência em compras e licitação. Interessados devem encaminhar currículo para o e-mail: diagnomed_curriculum@outlook.com
Banhista tosador
Morar de preferência na Cidade Operária, ter curso
de banho e tosa, ser apaixonado por Pets. Interessados
devem entrar em contato no número: (98) 98600-1767
Atende
Ensino médio completo, organizado, pontual, ter experiência com atendimento, experiência no preparo de
alimentos, conhecimento em produtos ﬁtness. Interessados devem encaminhar currículo para o e-mail:
ﬁtbytati@icloud.com
Estágio auxiliar administrativo
Cursando nível técnico ou superior em administração ou contábeis. Interessados devem encaminhar currículo para o e-mail: saoluisrecrutamentos@gmail.com

ESPORTES

oimparcial.com.br

Saulo Duailibe
E-mail: sauloduailibe@yahoo.com.br
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MARANHÃO

FMF não quer adiar
início do Campeonato
Estadual 2021
A Federação Maranhense de Futebol (FMF) vai realizar nesta quarta-feira (3) uma reunião virtual com os representantes de clubes que estão inscritos no Campeonato de Futebol Proﬁssional-2021. O encontro marcado
para 10h está sendo convocado pela Vice-presidência de
Competições. Em pauta, assuntos ligados à disputa da
competição.
Segundo Hans Nina, alguns clubes da capital e do interior ﬁzeram pedidos informais no sentido de que haja
um adiamento do início do Estadual. Ele não quis dizer
quais seriam as equipes interessadas nesse retardamento, apesar da insistência da reportagem de O Imparcial. Aﬁrmou apenas que a alegação é voltada para o aspecto ﬁnanceiro. “Em virtude de pedidos que tivemos
de equipe da capital e do interior, no sentido de adiarmos um pouco o início do Campeonato Maranhense2021, Série A, vimos esclarecer da impossibilidade de fazermos isso, pelo menos em princípio, em virtude do calendário. Todos nós sabemos do problema que o mundo
atravessa, mas temos aí um calendário apertado. Em
2020 foi assim e 2021 também tem suas peculiaridades”, declarou Hans Nina.

Em virtude de pedidos que tivemos
de equipe da capital e do interior, no
sentido de adiarmos um pouco o
início do Campeonato Maranhense2021, Série A, vimos esclarecer da

34º RALLY PIOCERÁ

Dupla maranhense
termina em 6º lugar
Equipe Maranhense de Rally encerra participação no 34º Piocerá com bons resultados .
Competição durou cinco dias, de 26 a 30 de janeiro, de Teresina (PI) a Aquiraz (CE)

R

oteiro desaﬁante, adversidades com os carros e trabalho
em equipe.
Após percorrer 1.000 mil
quilômetros, encarando inúmeros
desaﬁos durante quatro dias de prova
de Teresina (PI) a Aquiraz (CE), a Equipe Maranhense de Rally fechou a participação no 34º Piocerá faltando
pouco para subir ao pódio.
Das três duplas de maranhenses
que competiram na modalidade carros, piloto Diego Fracassi e navegador
Vinicius Albuquerque (carro #732/
categoria Turismo) tiveram a melhor
colocação. Eles fecharam o último dia
de prova em 3ºlugar, ﬁcando em 6º na
colocação geral. O rally dá pódio até o
5º lugar.
A outra dupla estreante no Rally, piloto Sandro Ewerton e navegador Gabriel Azevedo (carro #735/categoria
Turismo,) superaram os problemas
mecânicos no carro e conseguiram ﬁnalizar a competição. Sem quebras na
moto, o piloto Márcio Sousa categoria
Over 40(moto #35) também fechou
prova, concluindo a a sua quarta participação no Piocerá.
Já o piloto João Afro e navegador
Leonardo Menarim (carro #714/ categoria Graduados) tiveram seguidos
problemas mecânicos e sem condições de arrumar em tempo hábil, a
dupla precisou deixar a prova no penúltimo dia de rally. “É gratiﬁcante
cruzar a rampa de chegada, representando o nosso Estado, e ﬁcar a dois
pontos de subir ao pódio em nossa 1º
participação em uma prova oﬁcial de
rally. Também feliz em ver que todos
da nossa equipe chegaram bem. Para-

pelo menos em princípio, em virtude

De olho na temporada 2021, quando pretende recuperar o tempo perdido e voltar a conquistar títulos, o Moto
anuncia novas medidas neste período
em que se prepara para a disputa do
Estadual, mas de olho na Copa do
Brasil.
Depois de várias reuniões com o
novo gerente de futebol e a comissão
técnica, o presidente Natanael Júnior
divulgou ontem uma lista de jogadores que não deverão permanecer no
clube, ao mesmo tempo em que citou
posições a serem preenchidas com
novas contratações.
Não fazem mais parte do grupo ru-

Acreditando que todas, ou pelo
menos duas das nossas equipes
passem à segunda fase, temos 17 de
março e 7 de abril reservados
Um dos clubes mais interessados no adiamento do
início do Estadual é o Imperatriz, que luta para saldar
sua dívida com o Fênix, do Uruguai a ﬁm de ser liberado
para as disputas das competições no Brasil. (N.P)

navegador Vinicius
Albuquerque, que fez
uma excelente prova, e
também ao João Afro
pelo convite de estrear
no Piocerá. Estamos
prontos para encarar
outros desafios

Moto Club faz dispensas e busca reforços
NERES PINTO

O vice de Competições da FMF esclareceu em um vídeo nas redes sociais que, paralelamente à Série A do Estadual ocorrem as copas do Nordeste e do Brasil. No
Nordestão, apenas uma equipe (Sampaio Corrêa) e na
competição nacional o Maranhão terá três clubes (Sampaio, Moto e Juventude). Essas competições nacionais
têm prioridade em relação aos campeonatos estaduais.
Então, precisam ser adequados os campeonatos de
acordo com as disputas nacionais. Além disso, com a
possibilidade do Sampaio disputar a segunda fase nas
duas competições, as datas ﬁcam muito mais escassas.
O Campeonato Maranhense tem seu início previsto
para o dia 14 deste mês de fevereiro.Nina admite que a
programação estava sujeita a algumas alterações pois
na época de divulgação da tabela ainda não tinha acontecido a Pré-Copa do Nordeste, com os jogos do Moto
Club, adequados a uma possibilidade de classiﬁcação
que acabou não acontecendo. A maioria dos jogos dos
ﬁns de semana está reservado para a Copa do Nordeste,
inclusive, do Sampaio Corrêa.
Nos dias 3 e 10 de março há datas de jogos marcados
para a Copa do Brasil na primeira fase cuja tabela ainda
não foi divulgada. “Acreditando que todas, ou pelo menos duas das nossas equipes passem à segunda fase, temos 17 de março e 7 de abril reservados. Já reservamos
datas para evitar ajustes”, acrescentou Nina.

Agradeço ao meu

ESTADUAL 2021

impossibilidade de fazermos isso,
do calendário

béns, galera. Agradeço ao meu navegador Vinicius Albuquerque, que fez
uma excelente prova, e também ao
João Afro pelo convite de estrear no
Piocerá. Estamos prontos para encarar outros desaﬁos”, aﬁrma Diego Fracassi. Ele competiu a bordo de uma
caminhonete Mitusbishi L200 Triton
Savana.
A Equipe Maranhense de Rally foi
organizada pelo experiente piloto
João Afro que coleciona pódios no
Rally dos Sertões, o maior da América
Latina.
“Levamos duas duplas para estrear
no rally. E todos se saíram muito bem.
Foi superação atrás de superação.
Prevaleceu o espírito de equipe e a
prova de que precisamos investir na
nova geração off-road maranhense.
Vamos analisar o calendário de competições para dar sequência ao projeto”, analisa João Afro.
O Piocerá é válido pelo Campeonato Brasileiro de Enduro de Regularidade (CBM) e pelo Campeonato Brasileiro de Rally de Regularidade (CBA).

bro-negro o goleiro Samir, os volantes
Abu e Rendell, o meia Wallyson e os
atacantes Cauê e Edrean.
Da lista de prioridades para contratação constam um zagueiro, um lateral esquerdo, dois volantes, um meia e
um atacante. Nenhum proﬁssional
constante da lista de pretendidos para
vestir a camisa rubro-negra teve seu
nome revelado. A maioria ainda se
encontra na fase de negociações.
Desde a semana passada já se encontram em São Luís o meia Luiz Guilherme e o atacante Erverson. O Papão também anunciou ontem a contratação do zagueiro Rodrigo Barreto,
de 25 anos. Natural de São GonçaloBA, ele foi revelado no Bahia de Feira

de Santana-BA com passagens pela
base do Internacional-RS , CriciúmaSC e mais recentemente no Paragominas-PA. Já é conhecido no futebol maranhense, onde vestiu as camisas do
MAC, São José e Chapadinha.
Apresentado aos jogadores na semana passada, o gerente de futebol
Rennê Franco comanda o processo de
reformulação do elenco, após conhecer a atual realidade ﬁnanceira do clube.
A estreia do Moto no Campeonato
Maranhense está marcada para o dia
15 deste mês, em São Luís, contra o
Imperatriz. A equipe segue se preparando, principalmente no trabalho físico.
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LISTA

Filmes de terror para
assistir em 2021
Com muitos adiamentos de 2020, novo ano traz diversos retornos, projetos inéditos e
muitos sustos

2

020 foi um ano bastante complicado para todos, e não foi
diferente para o cinema. Grandes promessas do ano foram
adiadas diversas vezes, e o público
precisou se acostumar com a experiência de consumir lançamentos em
casa. Curiosamente, mesmo nesse
momento tão complicado, os ﬁlmes
de terror marcaram presença nas plataformas digitais e nas poucas salas
abertas. Por isso listamos os ﬁlmes de
terror para assistir este ano!
MALIGNANT
Além de Zack Snyder, quem também retorna ao terror em 2021 é James Wan. Conhecido por criar Jogos
Mortais, Sobrenatural e Invocação do
Mal, o cineasta passou seus últimos
anos comandando franquias gigantes
como Velozes e Furiosos e Aquaman.
Para dar um intervalo nos blockbusters, Wan criou Malignant, descrito
como um projeto pequeno de horror
old school, com inspiração no terror
italiano e efeitos práticos. Nos EUA, o
ﬁlme estreia nos cinemas e também
no streaming HBO Max em 10 de setembro.
HALLOWEEN KILLS
Um dos assassinos mais marcantes
do cinema, Michael Myers deu a volta
por cima em 2018 com Halloween,
continuação direta do clássico de
John Carpenter. Pouco após a estreia,
com a recepção crítica e a bilheteria lá
em cima, a Universal revelou que o
longa seria o início de uma nova trilogia, e o segundo capítulo será Hal-

loween Kills. Enquanto detalhes da
trama não foram divulgados, o longa
deve mostrar como Myers sobrevive à
emboscada de Laurie Strode (Jamie
Lee Curtis), e volta para caçar a eterna
ﬁnal girl mais uma vez. A estreia de
Halloween Kills acontece em 15 de
outubro.

data foi sendo empurrada diversas vezes, até chegar em 17 de setembro.
Continuação do hit estrelado e dirigido por John Krasinski (The Ofﬁce), o
longa mostra a família liderada por
Evelyn Abbott (Emily Blunt) tentando
sobreviver em um mundo tomado por
criaturas que se orientam por sons.

A LENDA DE CANDYMAN
Outro assassino que agendou retorno para esse ano é Candyman, das
obras de Clive Barker. Sob a direção de
Nia DaCosta, com produção e roteiro
por Jordan Peele (Corra!), o longa continua a trama do clássico de 1992, e
mostra como a vizinhança original,
aterrorizada pelo vilão de gancho, mel
e voz grossa vivido por Tony Todd, está
nos dias de hoje. Originalmente previsto para 2020, o ﬁlme agora chega
aos cinemas em 27 de agosto de 2021.

LAST NIGHT IN SOHO
O diretor Edgar Wright é conhecido
por seu estilo marcante em ﬁlmes como Scott Pilgrim, Chumbo Grosso e
Baby Driver. Mas o cineasta sempre
demonstrou interesse em terror, seja
subvertendo clichês dos zumbis em
Todo Mundo Quase Morto, ou dirigindo um trailer falso de horror para
Grindhouse, de Quentin Tarantino e
Robert Rodriguez. Em 2021, Wright
enﬁm abraça o gênero com Last Night
in Soho, ambientado na Londres da
década de 1960 e protagonizado por
Anya Taylor-Joy e Matt Smith. Last
Night in Soho chega aos cinemas em
22 de outubro.

INVOCAÇÃO DO MAL 3
2021 é realmente o ano dos retornos. Cinco anos após o último Invocação do Mal, o casal Ed (Patrick Wilson)
e Lorraine Warren (Vera Farmiga) se
deparam com mais um caso sobrenatural em Invocação do Mal 3: A Ordem
do Demônio. Novamente baseado em
casos reais, a trama mostrará o primeiro julgamento por um crime realizado sob possessão demoníaca. O ﬁlme está previsto para 4 de junho.
UM LUGAR SILENCIOSO – PARTE 2
Um dos adiamentos mais sentidos
pelo público, Um Lugar Silencioso –
Parte 2 estava marcado para chegar
aos cinemas em março de 2020, logo
no começo da pandemia. Com isso, a

OLD
O início da pandemia em 2020 paralisou sets de ﬁlmagem pelo mundo
todo, mas ao longo da quarentena alguns diretores aprenderam como tocar projetos de forma segura. Um deles foi M. Night Shyamalan, com o
misterioso Old. Descrito como um
suspense ambientado numa ilha remota, o projeto pode seguir o interesse recente do cineasta pelo horror e
pelo bizarro, que rendeu ﬁlmes como
A Visita e Fragmentado, e também a
série Servant. A estreia de Old acontece em 23 de julho.

REDE SOCIAIS

Bailarinos gravam vídeo nos Lençóis Maranhenses

Lançamentos de
Fevereiro dos Games
Fevereiro chegou, e com ele vem grandes lançamentos. Então, aqui nesse vídeo do Overplay, separamos os 7
jogos mais legais que chegam no segundo mês do ano.
Destruction AllStars
2 de fevereiro (PS5)
Destruction AllStars originalmente estava planejado
como um dos jogos de lançamento do PlayStation 5,
mas acabou sendo adiado para fevereiro de 2021, mais
especiﬁcamente hoje, dia 2, e melhor ainda: fazendo
parte da lista de jogos disponíveis para assinantes da
PlayStation Plus. O game é a nova aposta da Sony nos
combates veiculares e é desenvolvido pela galera louca
da Lucid Games, de Goat Simulator. Destruction AllStars
é um multiplayer com partidas frenéticas, que promete
personagens carismáticos e muitos pedaços de veículos
voando pelo cenário.
Werewolf: The Apocalypse – Earthblood
4 de fevereiro (PC/PS4/PS5/XboxOne/XboxSeries
X/S)
Werewolf: The Apocalypse – Earthblood é a continuação do título Heart of the Forest, sendo o segundo jogo
da franquia baseada no famoso RPG de mesa Lobisomem: O Apocalipse. O novo título é muito mais focado
na ação do que seu antecessor e será lançado para
PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e
PC. No game você assume o controle de Cahal, um poderoso lobisomem da Nação Garou que está em autoexílio após perder o controle sobre sua fúria devastadora. Em busca por redenção, Cahal embarca em uma jornada sangrenta para combater a corporação Endron,
uma empresa que ameaça o planeta.
The Nioh Collection
5 de fevereiro (PS5)
Em 5 de fevereiro a Koei Tecmo estará lançando The
Nioh Collection para Playstation 5, que com o nome óbvio entrega, reúne as edições completas dos dois jogos
da série em um pacote único para a nova geração. Dentre as franquias que surgiram utilizando-se do subgênero “Soulslike” criado pela From Software, Nioh é uma
das mais bem sucedidas e queridas pelo público, misturando folclore japonês com o combate preciso e a diﬁculdade característica do gênero.

Little Nightmares 2
11 de fevereiro (PC/PS4/Xbox One/Switch)
Com um estilo único e macabro, Little Nightmares 2
mais uma vez explora ambientes sombrios e áreas desaﬁadoras e perturbadoras que a Tarsier Studios sabe fazer
tão bem. No game controlamos Mono, um garoto preso
em um mundo distorcido por uma estranha torre. Contando com Six, protagonista do jogo original, como uma
espécie de guia, Mono deve aprender a sobreviver e salvar a garota de capa de chuva amarela de seu destino.
Little Nightmares 2 chega em 11 de fevereiro para PC,
PS4, Xbos One e Switch.
Super Mario 3D World + Bowser’s Fury
12 de fevereiro (Nintendo Switch)
Lançado originalmente em 2013 para o Nintendo Wii
U, Super Mario 3D World ressurge no Switch como parte
do aniversário de 35 anos do encanador mais famoso do
mundo. Porém, agora temos algumas novidades como
suporte a multiplayer online, uso de Amiibos e é claro,
uma aventura totalmente inédita no pacote, intitulada
Bowser’s Fury. Nessa expansão, Mario forma uma aliança com Bowser Jr. (que pode ser controlado por outro jogador) e tem como objetivo derrotar Fury Bowser, uma
versão gigante e insana de seu mais icônico vilão.

NA TURQUIA, ELIANA SE APRESENTOU COM REGINALDO SAMA NO TEATRO HANN SAHNE, EM ISTAMBUL, NO ÚLTIMO MÊS DE OUTUBRO
A premiada bailarina Eliana Favarelli e seu parceiro Reginaldo Sama,
professor da Dança dos Famosos (Rede Globo) e campeão da última edição, desembarcam no Maranhão nesta terça-feira, 2, e ﬁcam até 7 de fevereiro para gravar um videodança nos
belíssimos cenários dos Lençóis Maranhenses e Delta do Parnaíba.

O material será exibido
nos canais do YouTube e
nas mídias sociais.
Aos 58 anos, Eliana Favarelli continua em plena atuação. Ela começou a
dançar balé clássico aos 12, e desde
então, sua trajetória sempre foi emba-

Durante a pandemia, passou a dar
aulas online, e ao lado do parceiro Reginaldo Sama, a produzir videodança.
Eliana já realizou espetáculos com
Ana Botafogo, Cícero Gomes, Marcelo
Misailidis, Carlinhos de Jesus e Reginaldo Sama, entre outros. Com o parceiro Reginaldo Sama ganhou vários
prêmios internacionais: Barcelona
Em 2015 montou a própria acade- Dance Award (1º lugar), New Prague
mia, a Twist Dança, com o objetivo de Dance Festival (Praga)(1º lugar), Vareunir pessoas como ela: bailarinos lentina Koslova Contemporary Ballet
apaixonados pela dança, mas que ao Competition em Nova York, Corfu
longo do tempo seguiram proﬁssões Dance Festival (Grécia)(1º lugar),
diferentes e se afastaram dos palcos. A Danzamerica em Córdoba (2º lugar),
maioria de seus alunos tem mais de 35 Festival de Viena (1º lugar), Festival
anos. “Nosso diferencial está justa- Norte Dança em Portugal (1º), Montemente na maturidade e também na video in Danza (1º), Festival Amsteforma física. Além de dança, ainda fa- dans na Holanda, Ciad Danza em Caço aulas de circo. Isso faz com que, pe Town na África do Sul (1º), Grand
mesmo que sejamos muito mais ve- Gala Danza em Buenos Aires (1º),
lhos, a gente consiga atuar com a mes- World Aerial Dance Movement em
Castellana Grotte (Itália)(1º lugar).
ma vitalidade”, aﬁrma.
lada pela dança. Passou por outras
modalidades, como o ﬂamenco, fez
cursos nos Estados Unidos e formouse em Educação Física em Piracicaba.
Em 2007 criou, ao lado de outras bailarinas, o grupo Espaço Dançar, em
Americana, onde é bailarina, diretora
e coreógrafa.

Persona 5 Strikers
23 de fevereiro (PC/PS4/Switch)
Persona 5, o icônico RPG da Atlus, dispensa apresentações. E em Persona 5 Strikers, que pode ser deﬁnido
como uma espécie de junção entre o título e a franquia
Dinasy Warriors, temos uma mistura interessante de
hack and slash, estratégia e dungeons recheadas de
enigmas e segredos. O novo game se passa seis meses
após os eventos do original, com o protagonista Joker e
sua gangue, os Phantom Thieves, se encontrando em
uma jornada para investigar uma série de roubos de desejos da população japonesa. O game será lançado para
PC e Nintendo Switch em 23 de fevereiro, o que é curioso, já que tanto Persona 5 quanto Persona 5 Royal são exclusivos de consoles PlayStation.
Ghosts ‘n Goblins: Resurrection
25 de fevereiro (Nintendo Switch)
Em 25 de fevereiro a Capcom revive uma de suas mais
clássicas franquias das décadas de 80 e 90, com Ghosts
‘n Goblins Resurrection, que chega exclusivamente para
Nintendo Switch. A franquia Ghosts ‘N Goblins é um
clássico da época de ouro da Nintendo, famosa pelo alto
nível de diﬁculdade, gameplay divertida e humor inusitado em meio a temas sombrios. Mais uma vez o valoroso cavaleiro Arthur corre, pula e enfrenta perigos em estágios sombrios no Demon Realm, um mundo de fantasia demoníaco. Arthur precisa derrotar incontáveis inimigos assombrosos em sua missão para salvar a princesa das garras do Demon Lord.

