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Sempre gostei de Aristóteles. O discípulo de Platão, que teve tanta in-
fluência na modernidade, deveria ser mais lido, sobretudo diante dos 
tempos que enfrentamos, onde parece não haver no Brasil lugar senão 
para os extremos. 

"Ser razoável", por Carlos Lula

Empoderamento Coletivo

Ministro Marcos 
Pontes detalhou 
planejamento da 
Base de Alcântara
O objetivo do encontro foi discutir 

temas de interesse para a infraestrutura, 
logística, turismo e o desenvolvimento 
socioeconômico para Alcântara 
e região, já que a Comissão vem 
estruturando o planejamento para 

o uso comercial do CEA.
PÁGINA 2

Raya e o último dragão vai ter estreia simultânea
O novo longa de animação da Disney, Raya e o último dragão, estreia em 5 

de março nos cinemas e, simultaneamente, no streaming pelo Disney Plus. Na 
ocasião, a plataforma oferecerá a assinatura do filme pelo valor de R$ 69,90, 

pelo tempo limitado de 2 semanas, entre 5 e 9 de marçoo. PÁGINA 12

Novidade na Legislatura municipal de São Luís neste ano, o Coletivo Nós (PT), composto por seis co-vereadores, quer buscar uma maior 
representatividade do grupo diante dos demais vereadores. Pelo atual Regimento Interno da Câmara Municipal, apenas Jhonatan Soares 
é considerado vereador e pode participar das sessões no Plenário. Um dos participantes, Delmar Matias, foi anunciado como Secretario 

Adjunto na Secretária Estadual de Educação, mas deve continuar participando das decisões coletivas dentro do grupo. PÁGINA 3

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

Especialistas 
maranhenses analisam 

comportamento de 
Karol Conká no BBB
Entre os diversos desentendimentos no 

reality, a briga entre a rapper e o ator foi das 
que mais gerou discussões dentro e fora da 
casa. Após o ator iniciar uma estratégia que 
incomodou parte dos jogadores, gerando 
uma série de atritos, os brothers passaram 

a rejeitá-lo e excluí-lo. PÁGINA 10

Campeonato Maranhense deve ter caras novas
O Campeonato Maranhense-2021 só vai ser iniciado dia 20 deste mês e os 

clubes já estão na fase final de definição de seus elencos. Há alguns veteranos, 
mas a grande maioria de atletas contratados é jovem. As comissões técnicas 

também foram confirmadas com novos nomes. PÁGINA 11

Comércio vai sofrer prejuízos econômicos sem as festividades carnavalescas
PÁGINA 9



oimparcial.com.brPOLÍTICAGeorge Raposo
E-mail: gdinamite@gmail.com2

Na reunião, o ministro deliberou a formação de grupos técnicos a fim de colaborar na
construção do programa, coordenado pela Agência Espacial Brasileira

Ge ra ção de ren da e de sen vol vi men to

À prá ti ca

CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Ministro discute
estratégias para o CLA

O
vi ce-go ver na dor Car los
Bran dão par ti ci pou, na tar- 
de des ta sex ta-fei ra (5), da 5ª
reu nião or di ná ria da Co- 

mis são de De sen vol vi men to In te gra- 
do pa ra o Cen tro Es pa ci al de Al cân ta- 
ra (CDI-CEA).

Re a li za do na se de da Fe de ra ção das
In dús tri as do Es ta do do Ma ra nhão
(Fi e ma), em São Luís, o even to con tou
com as pre sen ças do mi nis tro de Ci- 
ên cia, Tec no lo gi as e Ino va ções (MC- 
TI), Mar cos Pon tes, dos pre fei tos Edu- 
ar do Brai de (São Luís) e Pa dre Wil li am
(Al cân ta ra), do pre si den te da Fi e ma,
Edil son Bal dez, e de ou tras au to ri da- 
des.

O ob je ti vo do en con tro foi dis cu tir
te mas de in te res se pa ra a in fra es tru- 
tu ra, lo gís ti ca, tu ris mo e o de sen vol vi- 
men to so ci o e conô mi co pa ra Al cân ta- 
ra e re gião, já que a Co mis são vem es- 
tru tu ran do o pla ne ja men to pa ra o uso
co mer ci al do CEA. A pro je ção da Co- 
mis são é de sen vol ver so ci o e co no mi- 
ca men te a re gião, bem co mo cri ar
mo de los de ne gó ci os que in cen ti vem
ati vi da des es pa ci ais e for ma ção pro- 
fis si o nal de mão-de-obra ma ra nhen- 
se que cor res pon da às de man das do
Cen tro. Du ran te a reu nião, os ges to res
en fa ti za ram que os es for ços de vem
con tar com a par ti ci pa ção e a par ce ria
mú tua en tre os go ver nos fe de ral, es ta- 
du al e mu ni cí pi os, com to das as es fe- 
ras tra ba lhan do con jun ta men te em
tor no do ve tor de de sen vol vi men to
re gi o nal e da cons tru ção de po lí ti cas
pú bli cas pa ra a exe cu ção do pro gra- 
ma de De sen vol vi men to In te gra do.

A ideia é que as pró xi mas reu niões

or di ná ri as da Co mis são pas sem a
acon te cer no Ma ra nhão e en vol vam
to dos os agen tes li ga dos di re ta e in di- 
re ta men te ao Cen tro Es pa ci al de Al- 
cân ta ra, co mo des ta cou o mi nis tro
Mar cos Pon tes.

“Tu do co me çou com um so nho e
uma de ter mi na ção. E is so a gen te tem
aqui. Cer ta men te, pre ci sa da união de
to dos”, fri sou o mi nis tro Mar cos Pon- 
tes.

O de sen vol vi men to re gi o nal e a ge- 
ra ção de em pre go e ren da com o uso
co mer ci al da Ba se de Al cân ta ra fo ram
al guns dos te mas em des ta que nas
dis cus sões da 5ª CDI-CEA. Pa ra o mi- 
nis tro Mar cos Pon tes, é es sen ci al que
a po pu la ção lo cal se ja a mai or be ne fi- 
ci a da com os pro je tos que po dem ser
ins ta la dos em Al cân ta ra.

“Quem eu ve jo co mo tri pu la ção
des se ‘fo gue te’ é a po pu la ção aqui do
es ta do, é a po pu la ção de Al cân ta ra,
que tem que ‘de co lar’ em ter mos de
de sen vol vi men to so ci al, em ter mos
de ren da per ca pi ta. Is so tu do é pos sí- 
vel. Pa ra ser fei to, não é só um tra ba- 
lho de um ou de dois, vai ser um tra ba- 
lho de to dos nós jun tos”, res sal tou o
mi nis tro. O vi ce-go ver na dor Car los
Bran dão elo gi ou o en con tro e ga ran- 
tiu am pla par ti ci pa ção da ges tão es ta- 
du al no pro ces so. 

“O go ver no do Es ta do es tá de por- 
tas aber tas. Des de o co me ço des se
pro gra ma nós abra ça mos es sa cau sa.
Fi co fe liz em es tar par ti ci pan do de

mais uma reu nião or di ná ria pa ra de- 
ba ter vá ri os as sun tos de in te res se de
Al cân ta ra. Eu sin to que Al cân ta ra é
um pon to de con ver gên cia em to dos
os seg men tos. Es ta mos à dis po si ção e
no que for pre ci so o Go ver no do Es ta- 
do vai au xi li ar e par ti ci par, pa ra que a
gen te pos sa ver Al cân ta ra se trans for- 
mar e ge rar mui to em pre go e ren da”,
con cluiu o vi ce-go ver na dor.

Na reu nião, foi de li be ra da pe lo mi- 
nis tro a for ma ção de gru pos téc ni cos
a fim de co la bo rar na cons tru ção do
pro gra ma, pa ra ca da um dos ei xos,
co or de na do pe la Agên cia Es pa ci al
Bra si lei ra (AEB), com a par ti ci pa ção
de vá ri as en ti da des lo cais. “Es se gru- 
po téc ni co se rá li de ra do e en ca be ça do
pe la FI E MA, tra zen do to das as ins ti- 
tui ções lo cais, in cluin do os mu ni cí pi- 
os, tam bém, uni ver si da des, de for ma
a se ali nhar, uti li zan do o tra ba lho que
já foi fei to, mas se ali nhar den tro do
pla no in te gra do co mo um to do”.

O mi nis tro ain da si na li zou a con- 
du ção de se mi ná ri os vir tu ais pa ra
em pre sas de di ver sos se to res, de for-
ma a co me çar a atrair in ves ti men tos
pri va dos, atrair em pre sas a par ti ci pa- 
rem do pro je to. “Tam bém fo ram apre-
sen ta dos os an da men tos em re la ção à
ques tão de mo bi li da de, de por tos, de
um la do e de ou tro, e tam bém dos tra-
ba lhos na pis ta lá de Al cân ta ra. E foi
co lo ca do co mo um des ta que, a ne ces- 
si da de de ace le rar a par te de edu ca- 
ção, a for ma ção de pes so al lo cal, des- 
de a edu ca ção bá si ca, mas ago ra o fo- 
co prin ci pal é a for ma ção téc ni ca e de
ges to res, pa ra em pre sas lo cais”. 

CONGRESSO

Lira e Pacheco dividem opiniões

ARTHUR LIRA E RODRIGO PACHECO MOSTRAM QUE FARÃO GESTÕES DIFERENTES DA DE SEUS ANTECESSORES NO CONGRESSO

De pois de uma lon ga cam pa nha ci- 
tan do mais par ti ci pa ção de par la- 
men ta res, har mo nia en tre os po de res
e in de pen dên cia, os pre si den tes da
Câ ma ra, Arthur Li ra (PP-AL), e do Se- 
na do, Ro dri go Pa che co (DEM-MG),
dei xa ram nos par la men ta res as pri- 
mei ras im pres sões de uma se ma na de
ges tão.

Lí der do PC doB, a de pu ta da Per pé- 
tua Al mei da (AC) ava li ou que Li ra ain- 
da não con se guiu ade quar as ações ao
dis cur so nos pri mei ros se te di as. Na
reu nião de lí de res de quin ta-fei ra, por
exem plo, quis o re tor no de to dos os
par la men ta res à Ca sa e não os 140 ori- 
en ta dos pe la equi pe téc ni ca, com o
sis te ma mis to. Mas aca bou mu dan do
de ideia. Se gun do a par la men tar, ao
con trá rio do an te ces sor, Ro dri go Maia
(DEM-RJ), o no vo pre si den te pa re ce
se pau tar mais pe lo pe so da mai o ria
do que pe la pro por ci o na li da de.

“Na se ma na que vem, te re mos ple- 
ná rio. Já deu pa ra per ce ber que, na
reu nião do co lé gio de lí de res, ele não
pro cu rou um acor do. De ci diu pe la
mai o ria. Se a pau ta, da qui pa ra a fren- 
te, for as sim, ca da vo ta ção po lê mi ca
vai de mo rar di as”, afir mou. “Os par ti- 

dos mai o res de ci di ram uma pau ta e
es tá de ci di do pe lo vo to da mai o ria?
Acho que ele de ve ria le var em con si- 
de ra ção mais o diá lo go do que a for ça
da mai o ria. Não é de mo crá ti co quem
tem mais for ça. De mo crá ti co é o diá- 
lo go, ana li sar ca da pro pos ta. Por is so,
o re gi men to da Ca sa ga ran te as obs- 
tru ções, pa ra a mi no ria ga nhar tem po
e fa zer per ce ber que al gu mas coi sas
po dem es tar er ra das.”

O lí der do go ver no na Câ ma ra, Ri- 
car do Bar ros (PP-PR), elo gi ou os pri- 
mei ros di as de tra ba lho de Li ra. “A se- 
ma na foi de ex pres são da har mo nia,
com vá ri os en con tros do pre si den te
da Câ ma ra e Se na do com o pre si den te
da Re pú bli ca e mi nis tros, reu nião
com to dos os che fes de Po der. E a pre- 
sen ça do pre si den te Jair Bol so na ro na
aber tu ra dos tra ba lhos le gis la ti vos
mos tra es sa har mo nia”, res sal tou. “As
pes so as es tão ali vi a das com a har mo- 
nia e a tran qui li da de que es tão se ins- 
ta lan do no Bra sil. Hou ve ar ti cu la ção
for te, or de na men to de ra ci o cí nio, e as
pro pos tas de go ver no ti ve ram apoio
dos lí de res da ba se. Te mos um mo- 
men to mui to bom.”

No Se na do, par la men ta res tam bém
elo gi a ram o dis cur so de Pa che co e,
ago ra, es pe ram pe la prá ti ca, is to é,
que o no vo pre si den te apre sen te, de
fa to, uma ges tão mais par ti ci pa ti va.
Na pri mei ra ses são, na quin ta-fei ra,
mui tos dos pre sen tes re cla ma ram,
por exem plo, do tem po que a Câ ma ra
tem le va do pa ra en vi ar as me di das
pro vi só ri as do pre si den te da Re pú bli-
ca. Os tex tos che gam per to de ca du- 
car, o que im pe de os se na do res de os
ava li a rem na in te gri da de. A pos si bi li- 
da de de trans fe rir a reu nião de lí de res
pa ra as quin tas-fei ras, adi an tan do o
tra ba lho da se ma na an te ri or (me di da
que Li ra tam bém dis se que ado ta rá)
foi igual men te bem-vis to.

De qual quer for ma, Pa che co é mais
téc ni co, en quan to an te ces sor, Da vi
Al co lum bre (DEM-AP), era mais con- 
ci li a dor, o que pro vo ca re ceio de que
ele en fren te di fi cul da des no co lé gio
de lí de res. O se na dor Izal ci Lu cas
(PSDB-DF) des ta cou que o dis cur so
do pre si den te da Ca sa “es tá per fei to,
bas ta cum prir”. “E foi des ta ca da a
mes ma rei vin di ca ção dos se na do res,

Om bros po de ro sos?

Co mo os fi lhos dos mes mos de sem pre, cri a dos pa ra
se rem ser vi dos, ja mais ser vir, o se na dor Ro ber to Ro cha
(PSDB) de ve es tar vi ven do a ago nia do pei xe fo ra da
água de pois que so men te os se na do res We ver ton Ro cha
(PDT) e Eli zi a ne Ga ma (Ci da da nia) con se gui ram ocu- 
par lu ga res de des ta que na me sa di re to ra do Se na do Fe- 
de ral. Bem que o so li tá rio se na dor ten tou rou bar a ce na
no ou tro dia apa re cen do com os pre si den tes elei tos do
Se na do e Câ ma ra Fe de ral, apre sen tan do uma es tra nha
cre den ci al de re pre sen tan te da re for ma tri bu tá ria. So- 
brou so men te os se gun dos de TV na po si ção de fi gu ra ao
la do dos om bros dos po de ro sos. Opi na do res de plan tão
ob ser vam a ne ces si da de do se na dor fa zer uma aná li se
de com por ta men to pa ra evi tar o iso la men to to tal. Di- 
zem que nem o pre si den te Jair Bol so na ro (ain da sem
seu par ti do) aguen ta mais tan ta cha ti ce. Pa re ce que so- 
men te uma se cre tá ria da Pri mei ra-Da ma sal va o par la- 
men tar no Pa lá cio do Pla nal to de pois que tra ba lhou no
seu ga bi ne te. Pa ra com ple tar, ain da tem os mal va dos da
me sa do bar can tan do “co mo po de pei xe vi vo / vi ver fo ra
da água fria? / co mo po de rei vi ver / sem a tua, sem a tua
/ sem a tua com pa nhia?”

As sus ta dos – Ar ti cu la do res do pre fei to Edu ar do Brai- 
de (Po de mos) pas sa ram a se ma na na ex pec ta ti va de en- 
ten der os gru pos que es tão sen do for ma dos pe los ve re a- 
do res. Por en quan to, tem a tur ma le al ao pre fei to em pa- 
ta do com a da opo si ção. Fi can do o gru po dos “Neu tros”
co mo vo to de mi ner va!

Der ra dei ro – Se cre tá rio da Edu ca ção, Fe li pe Ca ma rão
(DEM), es tá cons truí do a Es co la Dig na, úni ca sem se de
pró pria, no mu ni cí pio de Boa Vis ta do Gu ru pi. Re for mu- 
lan do es tru tu ral men te o pro je to, ini ci a do em 2003, pe lo
ex-go ver na dor Zé Rei nal do (PSDB), de im plan tar o en si- 
no de ní vel mé dio em to das as re giões do Ma ra nhão, na
épo ca em pré di os alu ga dos. Sa ber li ber ta!

Es qui si to – Es qui si ta e po lê mi ca en tre vis ta aos Ana- 
lis tas, na TV Gua rá, do di ri gen te na ci o nal do PT, Val ter
Po mar, con se guiu cri ar o de ba te en tre os de es quer da e
di rei ta. Mes mo nin guém acre di tan do, afir mou que o Lu- 
la nun ca foi do no do PT e mem bros do par ti do não rou- 
ba ram o Bra sil. Mi li tan te ou mem bro de sei ta par ti dá- 
ria?

São Luís, segunda-feira, 8 de fevereiro de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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SAMARTONY MAR TINS

Co le ti vo no Blo co da ba se do go ver na dor

Diá lo go pa ra as elei ções 2022

O no vo na po lí ti ca

Câmara Municipal

O empoderamento
do Coletivo Nós

O
co le ti vo “Nós”, for ma do por mi li tan tes do PT e
que ho je ocu pa uma das ca dei ras da Câ ma ra
Mu ni ci pal de São Luís, es tá sen do vis to co mo a
gran de no vi da de des ta le gis la tu ra. Com pos to

por seis mem bros que mo ram em bair ros da zo na ru ral e
pe ri fe ria de São Luís. No ple ná rio, o co le ti vo que foi elei- 
to com 2.110 vo tos nas elei ções de 2020, é re pre sen ta do
pe lo ve re a dor Jho na tan So a res, 32 anos, mo ra dor do Ge- 
ni pa ra na, no Po lo Ci da de Ope rá ria/ Ci da de Olím pi ca,
que tra ba lha com a edu ca ção e de fen de a di ver si da de e
os di rei tos da In fân cia e Ju ven tu de. E, pa ra que os ou tros
co-ve re a do res Flá via Al mei da Reis, Del mar Ma ti as, Eu- 
ni ce Cos ta, Ma ria Rai mun da e Eni Ri bei ro, pos sam tam- 
bém pos sam por es ta ex pe ri ên cia, o gru po pre ten de
apre sen tar em bre ve uma pro pos ta de al te ra ção do Re gi- 
men to In ter no da Ca sa le gis la ti va mu ni ci pal. A in for ma- 
ção foi da da a O Im par ci al du ran te en tre vis ta com to dos
os in te gran tes do co le ti vo.

Se gun do a co-ve re a do ra Flá via Al mei da, 24 anos, mo- 
ra do ra da Vi la Lui zão, es ta é uma for ma de mo crá ti ca pa- 
ra que to dos por exer cer o man da to po lí ti co que vai até
2024. “O co le ti vo nas ceu da ne ces si da de de ter re pre sen- 
ta ti vi da de de nos sas re giões pe ri fé ri cas den tro des te es- 
pa ço que a Câ ma ra mu ni ci pal de São Luís. Sa bía mos
que não po de ría mos es tar os seis na tri bu na, mas to das
as de ci sões to ma das são co le ti vas. A nos sa ideia é pro- 
por uma al te ra ção no Re gi men to In ter no da Ca sa pa ra
que to dos nós pos sa mos ocu par es se lu gar de fa la que
per ten ce a to dos nós”, ex pli cou Flá via Al mei da que
acre di ta na for ça da mu lher ne gra e lu ta pe la igual da de
ra ci al.

Pa ra que as pes so as te nham uma ideia me lhor so bre a
di nâ mi ca do gru po e de que for ma são re mu ne ra dos, o
co-ve re a dor Del mar Ma ti as, 27 anos, mo ra dor do Po lo
Co ro a di nho, no bair ro Sa ca vém, e que tra ba lha com a
ges tão pú bli ca e ju ven tu de, res sal tou que quan do as su- 
mi ram o man da to co nhe ce ram a es tru tu ra do ga bi ne te.
“To do ve re a dor de São Luís tem uma es tru tu ra de ga bi- 
ne te pa ra além do pró prio car go de ve re a dor. To do ve re- 
a dor tem di rei to a 16 car gos que é al ter na do os va lo res.
No nos so ca so, nós com po mos os car gos dos ga bi ne tes,
à ex ces são do Jho na tan, as ou tras pes so as ocu pam os
car gos de as ses so ria, cu ja a fun ção de co-par la men tar e
a re mu ne ra ção é por igual. É a for ma mais jus ta que en- 
con tra mos. Se nos sas de ci sões são to ma das em con cen- 
so. Se nos sa re pre sen ta ti vi da de é fei ta de for ma co le ti va,
a re mu ne ra ção tem que ser igual pa ra to dos. Não se ria
jus to um re ce ber mais que o ou tro. To do o sa lá rio lí qui- 
do é so ma do e di vi di do de for ma igual”, res sal tan do que
a ver ba de ga bi ne te e a ver ba in de ni za tó ria, que são os
gas tos pa ra o man da to par la men tar são usa das pa ra a
des pe sas de trans por te, com bus tí vel, en tre ou tros, é pa- 
ra dar  o su por te do exer cí cio da fun ção. Os ou tros car- 
gos fo ram dis tri buí dos en tre os ou tros mem bros de nos- 
sa equi pe.

Del mar Ma ti as adi an tou que o co le ti vo pre ten de ins- 
ta lar ga bi ne te de tra ba lho den tro de su as res pec ti vas co- 
mu ni da de pa ra es tar mais pró xi mo da po pu la ção. O co-
par la men tar re ve lou que é o úni co re pre sen tan te do co- 
le ti vo que não es tá den tro da es tru tu ra de ga bi ne te. Ou
se ja, con ti nua fa zen do par te do co le ti vo, mas sem vín- 

cu lo sa la ri al com a Câ ma ra. ”Nós fo mos con vi da dos pe- 
lo se cre tá rio Fe li pe Ca ma rão pa ra ser se cre tá rio ad jun to
de Or ça men to, Fi nan ças e Con ta bi li da de da Se cre ta ria
de Edu ca ção do Ma ra nhão. Nós acei ta mos es se de sa fio
de es tar den tro da Se duc por en ten der a im por tân cia da
edu ca ção  e a im por tân cia de es tar den tro des ses es pa- 
ços pa ra ga ran tir a nos sa vi são de po lí ti ca pu bli ca de
edu ca ção. Eu não re ce bo ven ci men tos pe lo ga bi ne te do
Co le ti vo Nós. Meus ven ci men tos são da Se duc do qual
eu sou ser vi dor des de 2015”, ex pli cou, Del mar Ma ti as.

Ques ti o na dos se já hou ve al gum ti po de si tu a ção que
o co le ti vo che gou a di ver gir por con ta de po si ci o na men- 
tos in di vi du ais nas de ci sões re la ci o na das ao par la men- 
to, o co-ve re a dor Eni Ri bei ro, 30 anos, mo ra dor da Vi la
São Luís, An jo da Guar da na área Ita qui-Ba can ga, mi li- 
tan te da área cul tu ral, res sal tou que por se rem pes so as
di fe ren tes is so é uma van ta gem. “A gen te acre di ta que o
bo om do sur gi men to de man da tos co le ti vos, por con ta
das de ci sões não se con cen tra rem nas mãos de uma
pes soa. Quan do a gen te pre ci sa to mar uma de ci são a
gen te se reú ne e co lo ca mos o nos so pon to de vis ta so bre
o as sun to e tu do é de ci di do de for ma con sen su al. Tu do
na ba se do diá lo go”, dis se Enir Ri bei ro acres cen tan do
que an tes de co me çar uma cam pa nha eles es cre ve ram
um es ta tu to e uma car ta  ori en ta do ra cons truí da por to- 
do o co le ti vo que ser ve co mo guia ide o ló gi co com to dos
os ob je ti vos do co le ti vo.

 
So bre o pa pel do co le ti vo na Câ ma ra de Ve re a do res

nas ati vi da des par la men ta res, Jho na tan So a res fez ques- 
tão de ex pli car que não fa rão na ca sa le gis la ti va opo si- 
ção des ne ces sá ria ou com prar bri ga por tu do. “Nós te- 
mos um ob je ti vo nes ta Ca sa é so bre tu do for ta le cer as
nos sas pe ri fe ri as e a zo na ru ral de São Luís e dar voz pa ra
quem nun ca te ve voz aqui. Na cam pa nha nós per ce be- 
mos que as pes so as não sa bem on de fi ca a Câ ma ra. A
nos sa lu ta é pa ra res sig ni fi car a exis tên cia des te es pa ço
pa ra a pe ri fe ria. O que pa ra nós é ine go ciá vel é o di rei to
à vi da e os di rei tos hu ma nos de nos sa ci da de. Se nós pre- 
ci sar mos di ver gir dos par la men ta res e do pró prio pre- 
fei to, o que acre di ta mos que é cor re to, nós amos di ver gir
à exem plo da Ses são Ex tra or di ná ria on de to do mun do
que ria apro var sem ne nhum ques ti o na men to to das as
men sa gens dos pro je tos de lei en ca mi nha dos pe lo pre- 
fei to que cri a va a Se cre ta ria Ex tra or di ná ria da Pes soa
com De fi ci ên cia que quan do ele se reu niu na cam pa nha
com as pes so as do mo vi men to de pes so as com de fi ci ên- 
cia, foi pro me ti do uma se cre ta ria com or ça men to, re gu- 
la men tar o fun do e ga ran tir uma equi pe téc ni ca. O co le- 
ti vo es ta va pre sen te aqui na Câ ma ra e jun to com os mo- 
vi men to so ci ais ela bo ra mos uma pro pos ta de emen da
do pro je to de lei do pre fei to. Pa ra nos sa fe li ci da de foi
apro va da a emen da que ga ran tiu pe lo me nos a equi pe
téc ni ca”, dis se Jho na tan So a res.

Nes ta 20ª le gis la tu ra foi anun ci a do um Blo co de ve re- 
a do res mais ali nha dos com o go ver no do es ta dos no
qual in te gram par la men ta res do PC doB, PSB, Re pu bli- 
ca nos, e o PT vão com por o blo co o que vai fa zer com
que o co le ti vo não fi que iso la do na Câ ma ra. “Nós te mos
pro je tos, pro pos tas e emen das que que re mos des ti nar
pa ra nos sas co mu ni da des co mo na Ci da de Olím pi ca

que pre ci sa de pra ças ou no An jo da Guar da que tem
áre as de des li za men tos e abas te ci men to de água que
pre ci sa de po lí ti cas pú bli cas que che guem à es sas co- 
mu ni da des. Nós não va mos ven der o Co le ti vo Nós e es se
man da to por bar ga nhas po lí ti cas e ne go ci a tas ”, ex pli- 
cou Jho na tan So a res. .

Com re la ção às elei ções 2022, o Co le ti vo Nós de ve for- 
ta le cer os se cre tá ri os de Fran cis co Gon çal ves da Se cre- 
ta ria de Es ta do dos Di rei tos Hu ma nos e Par ti ci pa ção Po- 
pu lar e Fe li pe Ca ma rão da Se cre ta ria de Es ta do da Edu- 
ca ção do Ma ra nhão, além do pró prio go ver na dor Flá vio
Di no e se for ta le cen do den tro cam po po lí ti co do es ta do.
“As elei ções de 2022 co me çam a se de se nhar e nes te mo- 
men to o que nos in te res sa é de sen vol ver o tra ba lho de
po lí ti cas pú bli cas. Ain da é mui to ce do pa ra que a gen te
abrir es sa dis cus são. Fa ze mos par te da ba se do go ver na- 
dor, mas ca be á di re ção ma jo ri tá ria do PT e do PC doB fa- 
zer es se diá lo go in ter no nos di re tó ri os. O que exis te são
co gi ta ções. Sa be mos do in te res se do se cre ta rio Fran cis- 
co Gon çal ves a de pu ta do es ta du al e tem sim o nos so
apoio. E o Fe li pe Ca ma rão é ou tro que po de es tar co nos- 
co nes te pro ces so que es tá se cons truin do. Nes se mo- 
men to as nos sas pri o ri da des são as nos sas co mu ni da- 
des. Nós fo mos con vi da dos a nos co lo car can di da tos e
can di da tas de man da to co le ti vo por um mun do de pes- 
so as. E va mos lu tar por po lí ti cas pú bli cas de nos sas co- 
mu ni da des”, en fa ti zou Eu ni ce Che gue va ra, 53 anos,
mo ra do ra do Ita qui-Ba can ga, e que tra ba lha na área de
eco no mia so li dá ria e lu ta pe los di rei tos das mu lhe res.

Pa ra Rai mun da Oli vei ra, 39 anos, mo ra do ra da Ma ti- 
nha, na zo na ru ral e que mi li ta na lu ta pe los di rei tos dos
tra ba lha do res ru rais afir mou que o mai or de sa fio do co- 
le ti vo é a con du ção des te man da to que é re pre sen ta do
por seis pes so as. “O de sa fio é gran de. Es te é o pri mei ro
man da to co le ti vo do es ta do do Ma ra nhão. Exis tem ou- 
tras ex pe ri ên ci as pe lo Bra sil des de 2018 e ven do o re sul- 
ta do po si ti vo. Nos so mai or de sa fio em ser o fi el da ba- 
lan ça é sem pre agir com cla re za e com mui ta ho nes ti da- 
de mos tran do e tra ba lhan do pa ra que as po lí ti cas pu bli- 
cas se ja de fa to im ple men ta das”, afir mou a co-ve re a do- 
ra.

 
Na ava li a ção do ci en tis ta po lí ti co Mar cos Sal da nha,

Sem dú vi das, o Co le ti vo Nós é o no vo na po lí ti ca lu do vi- 
cen se, não só pe la sua com po si ção, mas co mo con ven- 
ceu o seu elei to ra do des sa no va ideia de des cen tra li za- 
ção e le gis la ção co le ti va de um man da to. “Pa ra além do
su ces so elei to ral, ago ra pre ci sa pro var que es se mo de lo
se ja viá vel, não co mo re gra, ain da que ve nha a mu dar o
re gi men to da Ca sa que só per mi te que uma pes soa exer- 
ça o man da to de fa to, mas pe la ca pa ci da de de re pre sen- 
tar to das as de man das pa ra que fo ram elei tos e mais os
de sa fi os da ci da de em meio à co vid com cres cen te que- 
da na ar re ca da ção. Pa ra a po pu la ção, não in te res sa a cor
do ga to, nem se ca ça em ban dos ou so zi nho, mas se é ca- 
paz de ma tar o ra to. Por tan to, ca da Co le ti vo po de, a par- 
tir da con cep ção que se agre gam pes so as, idei as e pro- 
pos tas pros pe rar ou fra cas sar, mas o con cei to em si, veio
pa ra fi car”, dis se Mar cos Sal da nha.

São Luís, segunda-feira, 8 de fevereiro de 2021
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CAR LOS LU LA
Se cre ta rio de Es ta do da Saú de do Ma ra -
nhão

E D I T O R I A L

Prioridades do Executivo Federal
Vi to ri o so com a elei ção dos seus can di da- 

tos às pre si dên ci as da Câ ma ra, Arthur Li ra, e
do Se na do, Ro dri go Pa che co, o pre si den te
Jair Bol so na ro en tre gou, on tem, ao Con gres- 
so uma pau ta com 35 pro je tos pri o ri tá ri os
pa ra o go ver no. Os par la men ta res se com- 
pro me te ram em apres sar a vo ta ção de re for- 
mas econô mi cas e me di das pa ra fa ci li tar a
com pra de va ci nas, além de de fen de rem
uma so lu ção al ter na ti va pa ra o au xí lio emer- 
gen ci al, en cer ra do em de zem bro e que, du- 
ran te a pan de mia, be ne fi ci ou 68 mi lhões de
bra si lei ros. O pre si den te pe diu que o Or ça- 
men to da União se ja apro va do até o pró xi mo
mês.

No cam po da eco no mia, os des ta ques fi- 
cam pa ra as re for mas fis cal, tri bu tá ria e ad- 
mi nis tra ti va, re vi são do pac to fe de ra ti vo,
pri va ti za ção de es ta tais, en tre elas, a da Ele- 
tro bras, que es bar ra em re sis tên ci as den tro
do Con gres so. O Pla nal to de se ja, tam bém, a
apro va ção de um pa co te de me di das apre- 
sen ta das pe lo mi nis tro da Eco no mia, Pau lo
Gue des, que in clui vá ri as Pro pos tas de
Emen da à Cons ti tui ção (PECs), vi san do, en- 
tre ou tras me di das, a li be ra ção de R$ 28 bi- 
lhões no Or ça men to da União, em dois anos,

e R$ 50 bi lhões em uma dé ca da, além de R$
220 bi lhões pa ra dos em fun dos do go ver no.

O go ver no pre ten de re gu la men tar a mi- 
ne ra ção em ter ras in dí ge nas, ques tão po lê- 
mi ca, que tem opo nen tes den tro e fo ra do
país. Até ho je, o De par ta men to Na ci o nal
Pro du ção Mi ne ral (DNPM) não apre sen tou
um ma pa das po ten ci a li da des mi ne rais no
sub so lo das áre as das po pu la ções ori gi ná ri- 
as. Pa ra o Exe cu ti vo, é im por tan te, tam bém,
al te rar o Es ta tu to do Ín dio, per mi tin do a cri- 
mi na li za ção do in fan ti cí dio nas co mu ni da- 
des — ou tro te ma con tro ver so que, na opi- 
nião de es pe ci a lis tas, for ta le ce o pre con cei to
e de pre cia os po vos tri bais.

Na agen da de cos tu mes, des ta cam-se a
am pli a ção do por te e da ven da de ar mas e
mu ni ções pa ra que ci da dãos co muns pos- 
sam an dar ar ma dos pe las ru as, co mo ocor re
nos Es ta dos Uni dos. No Bra sil, até ago ra, es- 
se é um di rei to res tri to a po li ci ais, mi li ta res e
se gu ran ças no exer cí cio das ati vi da des la bo- 
rais. É im por tan te res sal tar que, ape sar de
to das as res tri ções es ta be le ci das pe la le gis- 
la ção e re for ça das pe la edi ção do Es ta tu to do
De sar ma men to, por ano, ocor rem mais de
60 mil ho mi cí di os por ar ma de fo go no país.

Es pe ci a lis tas e au to ri da des po li ci ais são
con tra es sa li be ra ção, cer tos de que em na da
con tri bui rá pa ra a re du ção da vi o lên cia. A
se gu ran ça do ci da dão não é obri ga ção in di- 
vi du al, mas de ver do Es ta do.

O go ver no pro põe, tam bém, que se ja
apro va do um pro je to de lei (PL) que le ga li za
o en si no em ca sa (ho mes cho o ling), em que
cri an ças e jo vens não pre ci sam ir à es co la. O
sis te ma é re co nhe ci do em vá ri os paí ses da
Eu ro pa e dos Es ta dos Uni dos, mas, na mai o-
ria de les, o alu no pas sa por uma ava li a ção,
pa ra va li dar o en si no do més ti co.

Di an te das pro pos tas de fen di das pe lo
Exe cu ti vo, so bre tu do as de cos tu mes, o bom
sen so de ve con du zir a apre ci a ção e a vo ta- 
ção pe lo Con gres so Na ci o nal. Os im pac tos
se es ten de rão às fu tu ras ge ra ções. Afe tam
con quis tas so ci ais al can ça das na Cons ti tui- 
ção de 1988, ame a çam os di rei tos hu ma nos
das mi no ri as e co lo cam em ris co a in te gri da- 
de dos ci da dãos. O Le gis la ti vo não po de
pau tar su as de ci sões fo ca do em in te res ses
in di vi du ais ou de go ver nan tes de plan tão.
Tem a obri ga ção de de fen der os di rei tos e os
in te res ses da so ci e da de co mo um to do.

Ser razoável

Sem pre gos tei de Aris tó te les. O dis- 
cí pu lo de Pla tão, que te ve tan ta in- 
fluên cia na mo der ni da de, de ve ria ser
mais li do, so bre tu do di an te dos tem- 
pos que en fren ta mos, on de pa re ce
não ha ver no Bra sil lu gar se não pa ra
os ex tre mos.

Ter to ma do es se ca mi nho de ra di- 
ca lis mo me pa re ce um gran de er ro
que nos so país co me teu e is so Aris tó- 
te les já avi sa va. Pa ra ele, a vir tu de é
en con tra da no meio ter mo en tre
ações opos tas, en tre o ex ces so e a de- 
fi ci ên cia. Ou se ja, não nas ex tre mi da- 
des, mas no ca mi nho en tre uma pon- 
ta e ou tra.

Aris tó te les con si de ra va que os im- 
pul sos hu ma nos po dem le var o in di- 
ví duo a ex tre mos em ter mos de com- 
por ta men to, e es ses ex tre mos re pre- 
sen tam o ví cio, que é o con trá rio da
vir tu de.

O com por ta men to vir tu o so pa ra
ele es ta ria no equi lí brio, no con tro le
so bre es ses im pul sos na bus ca pe lo
ide al de equi lí brio. Por exem plo, na vi- 
são aris to té li ca, a co ra gem é uma vir- 
tu de, mas se le va da em ex ces so se ma- 
ni fes ta ria co mo im pru dên cia e, por
de fi ci ên cia, co var dia. A vir tu de es tá
ali, por tan to, en tre a to tal im pru dên- 
cia e a to tal co var dia.

Es sa li ção aris to té li ca eu sem pre le- 
vei pra mi nha vi da e, de al gum mo do,
es se aler ta tam bém me de as ati tu des
que to mo en quan to ges tor pú bli co.
Du ran te to da a pan de mia, nun ca sim- 
pa ti zei com quem bus ca va a to do cus- 
to fe char tu do ou a to do cus to não li- 
gar pa ra a CO VID-19. Os ar gu men tos
de um ou ou tro la do nun ca me pa re- 
ce ram sen sa tos.

Du ran te to dos es ses me ses, bus- 
quei to mar me di das de pre ven ção e,
ao mes mo tem po, de as sis tên cia. Se

aler tá va mos pa ra a ne ces si da de do
au to cui da do, am pliá va mos nos sa re- 
de as sis ten ci al.

Is so nos ren deu bons fru tos: so- 
mos, pa ra ci tar ape nas um da do, o es- 
ta do com a me nor mé dia de mor ta li- 
da de da Co vid-19 do país. In fe liz men- 
te, 2021 apon ta pa ra mai o res di fi cul- 
da des que 2020.

A epi de mia apre sen ta no vo cres ci- 
men to no país, va ri an tes do ví rus com
ca pa ci da de de trans mis são ain da
mais cé le re exi gem ain da mais rá pi da
mo bi li za ção na ci o nal pa ra am pli ar- 
mos a co ber tu ra va ci nal con tra a do- 
en ça. A pan de mia con ti nua de sa fi an- 
do a ges tão do SUS.

O fa to é que a pan de mia impôs pra- 
zos exí guos pa ra to ma da de de ci são. E
a inér cia, ati tu de lon ge da vir tu de
aris to té li ca, nun ca foi a nos sa op ção.
Se pre ci sa mos am pli ar lei tos ago ra,
de ve mos fa zê-lo. Se é ne ces sá rio con- 
tra tar mais equi pes, as sim o fa ça mos.
O que não se po de é di an te de um ce- 
ná rio de vi sí vel agra vo ha ver ten sões
ou di fi cul da des pa ra União, Es ta dos e
Mu ni cí pi os con se gui rem atu ar de
mo do pac tu a do, pla ne ja do e com re- 
cur sos des ti na dos pa ra a cri se sa ni tá- 
ria em 2021.

Com pa ra do a ou tros es ta dos, o Ma- 
ra nhão pos sui uma si tu a ção mais fa- 
vo rá vel quan to à pos si bi li da de pa ra
am pli a ção ime di a ta da re de de as sis- 
tên cia aos pa ci en tes da Co vid-19 es te
ano. Dos 13 ser vi ços ins ta la dos pa ra
aten di men to aos ca sos du ran te a pri- 
mei ra on da, no ve con ti nu am ati vos.

Com o de crés ci mo dos pa ci en tes
de in ter na ção, as uni da des pas sa ram
a aten der de man das de pa ci en tes
com ou tras do en ças. Em bo ra não pre- 
ten da mos de sas sis tir as pes so as já em
tra ta men to, po de re mos re du zir a ca- 
pa ci da de pa ra no va men te abrir es pa- 
ços pa ra aque les aco me ti dos pe la Co- 
vid-19.

Não mon tar ape nas hos pi tais de
cam pa nha se re ve lou a es tra té gia ade- 
qua da, por tan to. Mais uma vez, se gui- 
mos aqui o meio ter mo: mon ta mos al-
guns pou cos e am pli a mos a re de de
saú de, que nos per mi ti rá ago ra tra tar
no va men te nos sa gen te. Ti vés se mos
se gui do as vo zes ra di cais que pe di am
ape nas a ins ta la ção de hos pi tais de
cam pa nha ou a não am pli a ção da re-
de as sis ten ci al, ho je es ta ría mos em
di fi cul da de.

Pa ra ser vi ços de saú de não ope ra- 
rem em seu li mi te, pa ra que to do o in- 
ves ti men to e am pli a ções de tes ta gem,
de lei tos, de equi pes se jam su fi ci en tes
pa ra atra ves sar mos es ta se gun da on- 
da com o mí ni mo de per das, pre ci sa- 
mos unir ci ên cia, me di ci na e bom
sen so. Pre ci sa mos ser ra zoá veis. Os
ex tre mos são pre ju di ci ais, já nos en si- 
na va Aris tó te les.

Nas re des so ci ais, re ce bo ape los e
ofen sas de to dos os la dos. Uns que- 
rem tu do fe char, ou tros cla mam por
seu tra ba lho. Al guns mais exal ta dos
pa re cem não en ten der quão di fí cil é
to mar a de ci são, so bre tu do, nu ma
pan de mia.

É do lo ro sa men te di fí cil, mas se es- 
ta mos de pé, é por que fi ze mos al go
mui to bom jun tos no pas sa do. Um
lock down no es ta do in tei ro é ini ma gi-
ná vel, se quer exe cu tá vel. A gen te não
ado ta a me di da úl ti ma co mo a pri- 
mei ra so lu ção. Uma pa ra li sa ção to tal
não es tá em nos sos pla nos. Ao mes mo
tem po não po de mos ver o au men to
de in ter na ções e óbi tos sem na da fa- 
zer.

É mo men to de ser mos ra zoá veis.
De uni dos, ado tar mos as me di das ne- 
ces sá ri as pa ra afas tar mos qual quer
pos si bi li da de de ce ná ri os de hor ror
que já vi vem es ta dos vi zi nhos. A pan- 
de mia não aca bou e a vi da ain da não
vol tou ao nor mal. E a vir tu de, já en si-
na va Aris tó te les, não es tá nos ex tre- 
mos, es tá no meio. É em bus ca de la
que te mos de agir.

 RO GE RIO MO REI RA LI MA*
*En ge nhei ro Ele tri cis ta e Dou tor em Te le co mu ni ca ções (ro -
ge ri omls@gmail.com) Co or de na dor da Câ ma ra Es pe ci a li za -
da de En ge nha ria Elé tri ca do CREA-MA Co or de na dor da
Co mis são de Edu ca ção e Atri bui ção Pro fis si o nal do CREA-
MA Di re tor Re gi o nal da AB TE LE COM Pro fes sor do De par ta -
men to de En ge nha ria de Com pu ta ção da UE MA

Te le co mu ni ca ções
mais uma ati vi da de
es sen ci al da
En ge nha ria

As Te le co mu ni ca ções são uma ati vi da de da En ge nha- 
ria con for me de fi ne a Lei 5.194/1966 em seu ar ti go 1º
ali nha (b), ati vi da de es sa que en vol ve to da uma in fra es- 
tru tu ra pa ra pro ver o ser vi ço e ten do a ne ces si da de do
pro je to e exe cu ção por par te de um En ge nhei ro que te- 
nha tal atri bui ção. 

As te le co mu ni ca ções co mo ati vi da de de en ge nha ria
en vol vem ris co e po ten ci al le si vo, lem bran do que aci- 
den tes com pro ve do res de in ter net têm si do mais fre- 
quen tes de vi do a ex pan são do ser vi ço de co ne xão à in- 
ter net o qual é um ser vi ço fi xo de te le co mu ni ca ções
(Art. 3º do ANE XO I À RE SO LU ÇÃO Nº 614/2013-ANA- 
TEL) se jam de vi do a que das de tor res ou de vi do a cho- 
ques elé tri cos. A atri bui ção pa ra te le co mu ni ca ções es tá
pre vis ta pa ra os En ge nhei ros Ele trô ni cos, En ge nhei ros
Ele tri cis tas mo da li da de ele trô ni ca, ou En ge nhei ros de
Te le co mu ni ca ções con for me pre vis to no ar ti go 9º da
Re so lu ção 218/1973-CON FEA e con fe ri da aos En ge- 
nhei ros de Com pu ta ção tam bém con for me pre vis to no
ar ti go 1º da Re so lu ção 380/1993-CON FEA.

A ati vi da de de Te le co mu ni ca ções é mui to tri bu ta da e
sen sí vel as va ri a ções do dó lar, de vi do aos sis te mas ele- 
trô ni cos e com pu ta ci o nais em bar ca dos em seus di ver- 
sos dis po si ti vos des de sua trans mis são até a re cep ção e
ao bai xo ní vel de na ci o na li za ção des tes pro du tos. Os go- 
ver nos pres si o na dos pe la cri se po dem achar que a re du- 
ção dos va lo res con tra tos se ja um ca mi nho viá vel, mas
ca be aqui um aler ta pa ra que não si gam es se ca mi nho. O
au men to do dó lar tem pro vo ca do au men to dos cus tos
das ope ra do ras de te le co mu ni ca ções e pro ve do res de
in ter net e con co mi tan te men te tam bém ocor re au men- 
to da de man da por Mbps (Me ga bit por se gun do) de vi do
a ne ces si da de do te le tra ba lho co mo so lu ção pa ra po der
aten der ao pú bli co de ma nei ra se gu ra e efi ci en te, e au- 
men tar in ves ti men tos se faz ne ces sá rio in clu si ve pa ra se
mi ti gar o im pac to econô mi co da cri se sa ni tá ria. 

Os pe que nos e mé di os pro ve do res tem su pri do a de- 
man da por ban da lar ga e ala van ca do in ves ti men tos em
te le co mu ni ca ções no país au men tan do os in di ca do res
de in clu são di gi tal, e ge ra do em pre go lo cal, mas co mo
es tes são os mais sen sí veis as cri ses, po de mos ter im pac- 
tos tan to so ci o e conô mi cos quan to nos in ves ti men tos e
ex pan são do se tor. 

Ca be um aler ta que a ex pan são pa ra aten der a de- 
man da por ban da lar ga de ve ser se gu ra, com en ge nhei- 
ros res pon sá veis pe las ati vi da des e re gis tro da ART (
ano ta ção de res pon sa bi li da de téc ni ca) jun to ao CREA-
MA ga ran tin do que tais ati vi da des se jam fei tas por pro- 
fis si o nais com a de vi da for ma ção e atri bui ção pro fis si o- 
nal, re du ção de cus tos não de ve ser sinô ni mo de in se gu- 
ran ça e au men to dos ris cos tan to aos pro fis si o nais
quan to a po pu la ção em ge ral, pois boa par te dos pro ve- 
do res de in ter net na re de de aces so uti li za tec no lo gia
FTTx G-PON com com par ti lha men to dos pos tes da dis- 
tri bui do ra de ener gia elé tri ca.

Os go ver nos de vem in ves tir no te le tra ba lho e pa ra is- 
so tem que in ves tir pa ra pres tar seu ser vi ço pú bli co de
ma nei ra se gu ra, pois man ter o dis tan ci a men to so ci al
não po de im pli car em sus pen der o aten di men to, mas
de ve-se sim pen sar em no vas for mas de aten der ao pú- 
bli co, e as te le co mu ni ca ções têm um pa pel im por tan te
nes se con tex to pois são a res pon sá vel pe la in fra es tru tu- 
ra que pos si bi li ta is so. In ves tir em te le co mu ni ca ções, é
in ves tir em En ge nha ria, é in ves ti men to em tec no lo gia e
no fu tu ro de uma na ção.

São Luís, segunda-feira, 8 de fevereiro de 2021
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Variante de Manaus

As restrições dos
vizinhos à viagens

ao Brasil

A
pre o cu pa ção com os nú me ros da pan de mia no
ter ri tó rio bra si lei ro e a iden ti fi ca ção de uma no- 
va va ri an te do co ro na ví rus em Ma naus têm le- 
va do paí ses vi zi nhos a im ple men ta rem res tri- 

ções no trá fe go aé reo com o Bra sil.
Is so co me çou a ocor rer na se ma na pas sa da, quan do

os pre si den tes de Pe ru e Colôm bia anun ci a ram a sus- 
pen são de vo os com o Bra sil.

“Co mo pre ven ção e por 30 di as, to ma mos es sa me di- 
da res tri ti va en vol ven do os vo os da Colôm bia pa ra o
Bra sil e do Bra sil pa ra a Colôm bia”, dis se o pre si den te
co lom bi a no, Iván Du que.

A de ter mi na ção pe ru a na, que co me çou no dia 31 de
ja nei ro, se gui rá até o dia 14, en quan to a co lom bi a na,
ini ci a da dia 27 pas sa do, tem va li da de até, pe lo me nos, o
dia 28 de fe ve rei ro.

A ini ci a ti va da Colôm bia ocor reu qua se ao mes mo
tem po em que três ca sos da ce pa re gis tra da em Ma naus
fo ram de tec ta dos em Le tí cia, ci da de que fi ca em fren te a
Ta ba tin ga, na Amazô nia bra si lei ra.

A Colôm bia e o Pe ru es tão en tre os paí ses que com- 
par ti lham a Amazô nia com o Bra sil. Os dois ti nham sus- 
pen di do os vo os in ter na ci o nais, lo go no iní cio da pan- 
de mia, com ex ce ção dos vo os hu ma ni tá ri os ou de re pa- 
tri a ção.

No ca so do Pe ru, por exem plo, se gun do in for ma ção
da em bai xa da do Bra sil em Li ma, na que la oca sião, fo- 
ram re a li za dos 14 vo os, com 2 mil bra si lei ros re pa tri a- 
dos.

Ain da no ano pas sa do, os vo os fo ram re to ma dos.
Ago ra, po rém, co mo dis se o mi nis tro da Saú de co lom bi- 
a no Fer nan do Ruiz Gó mez, a de ci são é “es pe cí fi ca” pa ra
os vo os pa ra o Bra sil, e não mais a vo os em ge ral.

“(É) uma de ci são ex cep ci o nal pe la pro pa ga ção da no- 
va va ri an te (iden ti fi ca da no Bra sil). Tí nha mos to ma do a
mes ma ini ci a ti va quan do sur giu a ce pa bri tâ ni ca. Es pe- 
ra mos que se ja uma me di da tem po rá ria en quan to a va- 
ci na ção avan ça”, dis se o mi nis tro em res pos ta à BBC
News Bra sil.

Nes ta quin ta-fei ra (4/2), a mi nis tra da Saú de do Pe ru,
Pi lar Maz zet ti, anun ci ou que a ‘va ri an te bra si lei ra’, co- 
mo tem si do cha ma da ali, foi de tec ta da em três lu ga res
pe ru a nos, in cluin do a ca pi tal, Li ma.

“Ou se ja, ago ra já te mos no país a va ri an te bra si lei ra e
a va ri an te bri tâ ni ca”, dis se Maz zet ti nu ma con fe rên cia
no Con gres so pe ru a no.

Além das res tri ções aos vo os li gan do o país ao Bra sil,
o go ver no pe ru a no sus pen deu as frequên ci as aé re as
com a Eu ro pa e a Áfri ca do Sul.

‘Um dos mai o res te mo res do mun do’
No mes mo dia em que Maz zet ti fez o anún cio, o go- 

ver no uru guaio con fir mou o re gis tro dos cin co pri mei- 
ros in fec ta dos com ou tra ce pa, a P.2, en con tra da ini ci al- 
men te no Rio, após es tu dos ini ci a dos em de zem bro pas- 
sa do por um gru po de es pe ci a lis tas da bra si lei ra Fi o cruz
e en ti da des uru guai as, se gun do o jor nal El Ob ser va dor,

de Mon te vi déu.
As va ri an tes en con tra das no Bra sil pas sa ram a re pre- 

sen tar um dos prin ci pais te mo res dos paí ses vi zi nhos do
Bra sil nes ta eta pa da pan de mia, uma vez que há in dí ci os
ci en tí fi cos de que a ce pa ma nau a ra se ja mais in fec ci o sa
e que con si ga dri blar o sis te ma imu ne até de quem já te- 
ve co vid-19.

Quan do sur giu a in for ma ção ofi ci al do pri mei ro ca so
des sa va ri an te na Colôm bia, a re vis ta co lom bi a na Se- 
ma na des ta cou que “um dos mai o res te mo res do mun- 
do di an te da co vid-19” ti nha che ga do ao país. Se gun do
in for ma ção ofi ci al, era uma mu lher de 24 anos, com du- 
pla na ci o na li da de, que ti nha si do aten di da num hos pi- 
tal de Le ti cia e já es ta ria iso la da e em re cu pe ra ção.

A te mi da “ce pa bra si lei ra” foi te ma, nes ta se ma na, de
dis cus sões en tre in fec to lo gis tas no ca nal Amé ri ca, na
Ar gen ti na, on de o go ver no do pre si den te Al ber to Fer- 
nán dez so li ci tou, na se ma na pas sa da, que as com pa nhi- 
as aé re as re du zam pe la me ta de os vo os pa ra o Bra sil, a
par tir des te mês de fe ve rei ro.

Além do Bra sil, a Agên cia de Avi a ção Ci vil da Ar gen ti- 
na (ANAC) tam bém re co men dou a re du ção dos vo os li- 
gan do a Ar gen ti na aos Es ta dos Uni dos e Eu ro pa. O cor te
na frequên cia de vo os do país já vi nha sen do re gis tra do
des de mar ço pas sa do, quan do os cer ca de 30 mil pas sa- 
gei ros diá ri os, an tes da pan de mia, pas sa ram a me nos de
800 por dia, se gun do es ta tís ti cas lo cais.

O mi nis tro da Saú de da Colôm bia,

Fer nan do Ruiz Gó mez, ex pli cou,

atra vés de sua as ses so ria de

im pren sa, os mo ti vos que le va ram o

país a sus pen der os vo os que li gam

o ter ri tó rio co lom bi a no ao

bra si lei ro.

“A de ci são to ma da pe lo go ver no da Colôm bia foi ba- 
se a da no prin cí pio da pre cau ção. Quan to mais ce do (a
res tri ção), mais efe ti va é a me di da. Ela foi to ma da di an te
da cres cen te evi dên cia, ain da não con clu si va, de que a
va ri an te bra si lei ra te ria ca pa ci da de de eva dir a imu ni za- 
ção e pro du zir, con se quen te men te, rein fec ções, além de
ser mui to mais con ta gi o sa”, dis se o mi nis tro co lom bi a- 
no.

Ele afir mou ain da que é pre ci so tem po pa ra que se ja
con fir ma da es sa no va va ri an te de tec ta da em Ma naus e

pos sí veis im pac tos no ter ri tó rio co lom bi a no.
“Mais do que te mor, tra ta-se da pre pa ra ção pa ra se

ter mais e me lho res evi dên ci as e en ten der me lhor a si tu- 
a ção, re du zin do a ve lo ci da de da pro pa ga ção de es ta va- 
ri an te no in te ri or da Colôm bia”, afir mou.

O mi nis tro lem brou que seu país com par ti lha 1,6 mil
quilô me tros de fron tei ra com o Bra sil, ao lon go da
Amazô nia. “É uma fron tei ra in te gra da so ci al, cul tu ral e
eco no mi ca men te. Uma fron tei ra po ro sa, com po vos in- 
dí ge nas bi na ci o nais, com al to flu xo de pes so as tan to
ter res tre co mo flu vi al, que não é pos sí vel e nem éti co fe- 
char”, dis se o mi nis tro.

Gó mez afir mou que, ape sar de Ma naus es tar a mais
de mil quilô me tros de Le tí cia, a ci da de co lom bi a na co li- 
de “to tal men te” com a bra si lei ra Ta ba tin ga.

“Acho que mais do que nos pre o cu par mos, te mos que
nos ocu par e con ti nu ar for ta le cen do a vi gi lân cia epi de- 
mi o ló gi ca e genô mi ca dos dois la dos da fron tei ra, con- 
tro lan do a trans mis são e, to ma ra, for ta le cen do a co o pe- 
ra ção bi na ci o nal con tra a pan de mia”.

Lo go no iní cio da pan de mia na Amé ri ca do Sul, au to- 
ri da des dos paí ses vi zi nhos cri ti ca ram o com por ta men- 
to do Bra sil, que não impôs qua ren te nas na ci o nais con- 
tra a ex pan são do ví rus. A prin ci pal pre o cu pa ção, na
épo ca, era com as re giões de fron tei ra, on de, no ca so da
Colôm bia e do Pe ru, re si dem co mu ni da des in dí ge nas,
que se mos tra ram ain da mais frá geis di an te do co ro na- 
ví rus.

O pre si den te da As so ci a ção

Co lom bi a na de In fec to lo gia, Jo sé

Oñate, dis se de fen der a sus pen são

dos vo os, en quan to se co nhe ce

mais so bre a va ri an te en con tra da

em Ma naus.

“Tu do de pen de rá do com por ta men to des sa ce pa.
Não pa re cia ló gi co abrir a por ta (a vi a gens) en quan to
ve mos que a no va va ri an te tem am pla ca pa ci da de de
con tá gio. A sus pen são dos vo os é uma me di da sen sa ta
en quan to va mos co nhe cen do mais so bre es sa va ri an te”,
dis se Oñate.

Ele con tou que a Colôm bia che gou a re gis trar 20 mil
ca sos de co ro na ví rus por dia e que, na quin ta-fei ra (4/2),
fo ram 9.790 ca sos. A re du ção po de, se gun do ele, si na li- 
zar que o se gun do pi co da do en ça po de ria es tar di mi- 
nuin do por ali.

São Luís, segunda-feira, 8 de fevereiro de 2021

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


São Luis, Segunda-feira 9 de fevereiro de 2021

Responsável: Celio Sergio
E-mail: celiosergio@hotmail.com 6GERAL

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços Médicos na área de 
Anestesiologista e Terapia Intensiva, para atender à demanda do Hospital Geral de Chapadinha.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM.
DATA DA ABERTURA: 02/03/2021, às 14h30 - 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 igor.rochacsl@gmail.com ou pelo telefone (98) 3235-7333.

São Luís (MA), 03 de fevereiro de 2021
Vicente Diogo Soares Júnior
Presidente da CSL/EMSERH

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES – EMSERH
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 031/2021 – CSL/EMSERH

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5.480/2021 – EMSERH

O Pregoeiro do DETRAN/MA, designado pela Portaria nº 697 – GDC de 25 de agosto de 2020, publicada 
no Diário Oficial do Estado em 01 de setembro de 2020, torna público que realizará às 9h, do dia 22 de 
fevereiro de 2021, nas dependências do DETRAN/MA, na Avenida dos Franceses, s/n, Bairro Vila 
Palmeira, nesta capital, a licitação em epígrafe, objetivando a contratação de empresa para prestação 
de serviços de informática para implantação do Detranet, anteriormente marcada para o dia 15 de 
dezembro de 2020, às 9h e adiada até ulterior deliberação, em razão de impugnação aos termos do edital.

São Luís/MA, 04 de fevereiro de 2021
Alexandre Rosa de Carvalho

Pregoeiro do DETRAN/MA

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

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

AVISO DE REMARCAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2020 – CSL/DETRAN/MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0009073/2020 – DETRAN/MA

OBJETO: Constitui o objeto desta, contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 
saúde para realização, sob demanda, de exames de tomografia computadorizada com equipamentos, 
materiais, insumos, equipe técnico-operacional e obrigações inerentes às atividades necessárias à 
execução dos serviços, em atendimento à demanda do Hospital Regional de Barreirinhas – MA.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Por Lote.
DATA DA ABERTURA: Fica adiada a sessão até ulterior deliberação. Motivo: conforme solicitação do 
setor demandante para reanálise do processo.
Local de Realização: Sistema Licitações-e www.licitacoes-e.com.br.
Edital e demais informações disponíveis em www.emserh.ma.gov.br e www.licitacoes-e.com.br.
Informações adicionais serão prestadas na CSL/EMSERH localizada na Av. Borborema, Qd-16, n° 25, 
Bairro do Calhau, São Luís/MA, pelos e-mails csl@emserh.ma.gov.br e/ou 
maiane.lobao@emserh.ma.gov.br.br, ou pelo telefone (98) 3235-7333.

São Luís (MA), 03 de fevereiro de 2021
Maiane Rodrigues Corrêa Lobão
Agente de Licitação da EMSERH

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES – EMSERH
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 215/2020 – CSL/EMSERH
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 108.130/2020 – EMSERH

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços médicos na área de 

clínica médica, anestesiologia, terapia intensiva e pediatria, para atender à demanda do Hospital 

Regional de Santa Luzia do Paruá.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM.

DATA DA ABERTURA: 02/03/2021, 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 igor.rochacsl@gmail.com ou pelo telefone (98) 3235-7333.

São Luís (MA), 03 de fevereiro de 2021

Vicente Diogo Soares Júnior

Presidente da CSL/EMSERH

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES – EMSERH
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 030/2021 – CSL/EMSERH

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5.465/2021 – EMSERH

Objeto: Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa especializada na prestação de 

serviços de fabricação e instalação de placas de sinalização informativas, fachadas, placas de 

inauguração, adesivos perfurados, adesivos para proteção de parede, adesivos para caixas d’água, 

totens, letreiros e lonas para as áreas internas e externas das Unidades de Saúde do Estado do 

Maranhão, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas no Termo de 

Referência. Abertura: 22/02/2021, às 9h (horário de Brasília). Local: 

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

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

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

São Luís - MA, 02 de fevereiro de 2021

GISELLE REJANE LOUZEIRO GOMES

Pregoeira da SES / MA

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021
PROCESSO Nº 163772/2020/SES

O Conselho de Administração da Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão – CAEMA, 

convoca os Senhores Conselheiros para participarem da Reunião, a ser realizada no dia 12 de fevereiro 

de 2021, às 14h30, na sede social da Companhia, situada na Rua Silva Jardim, nº 307, Centro, na cidade 

de São Luís, estado do Maranhão, a fim de deliberarem sobre a seguinte pauta:

1. Deliberar sobre o Plano de Negócios para o exercício 2021 conforme disposto no Art. 45, inciso 

XV, alínea “a”, do Estatuto Social da CAEMA;

2. Deliberar sobre Estratégia de longo prazo conforme, disposto no Art. 45, inciso XV, alínea “b”, 

do Estatuto Social da CAEMA;  

3. Avaliação individual e coletiva dos Conselheiros de Administração, Conselheiros Fiscais, 

Diretores e membros dos Comitês, conforme Art. 38, inciso XXVII do Estatuto Social da CAEMA;

4. Apresentação de Relatório das Deliberações do Conselho de Administração – 2020;

5. O que mais ocorrer.

São Luís, 01 de fevereiro de 2021

GOVERNO DO MARANHÃO
COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA

CONVOCAÇÃO

Roberto Santos Matos
Presidente do Conselho

André dos Santos Paula
Presidente da CAEMA

A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO/UEMA, através do seu Pregoeiro, na forma da Lei 
Federal nº 8.666/93, Lei Federal 10.520/02 e do Decreto nº 10.024/19, informa que realizará licitação na 
modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo MAIOR DESCONTO, de interesse da 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO – UEMA, conforme a seguir discriminado:

As propostas serão recebidas no endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br. Informa ainda que o 
edital e seus anexos estarão disponíveis aos interessados no site da Universidade Estadual do Maranhão, 
onde poderão ser consultados e adquiridos gratuitamente, por meio do site da UEMA, 
www.licitacoes.uema.br e www.comprasnet.gov.br. Esclarecimentos adicionais pelo telefone (98) 
2016-8114.

São Luís, 04 de fevereiro de 2021
Maria dos Remédios dos Santos Marques

Presidente CSL/UEMA

ESTADO DO MARANHÃO
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO – UEMA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO

DATA HORA PROCESSO

23/02/2021 9h30 Nº 120104/2020 Pregão Eletrônico nº 005/2021

Objeto: Serviços para manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de materiais e 
serviços por demanda ou eventuais, nas edificações e vias da Universidade dos Campi Barra
do Corda e Grajaú/UEMA.

A EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA – EMAP, por meio da Comissão 
Setorial de Licitação – CSL/EMAP, torna público que realizará a LICITAÇÃO LRE ELETRÔNICA N° 
004/2021 - EMAP, tipo Menor Preço, Por Lote, no Regime de Contratação Empreitada por Preço 
Unitário, no modo de Disputa Fechado, com orçamento sigiloso, no dia 03/03/2021, às 9h30, horário 
de Brasília, por meio do uso de recursos de tecnologia da informação, pelo site www.licitacoes-e.com.br,  
visando a contratação de Empresa Especializada para Execução de Levantamento Topográfico (Lote 1), 
Execução de Sondagem com Ensaios de Caracterização de Solo (Lote 2), Desenvolvimento de Projeto 
Conceitual e Executivo (Lote 3) para Aberturas de Vias de Acesso (com Infraestrutura) e Execução de 
Cercamentos dos Terrenos do Complexo Industrial do Porto do Itaqui, em São Luís/MA, de acordo com o 
constante no Processo Administrativo nº 1962/2020 - EMAP, de 23/12/2020 e especificações do Edital e 
seus Anexos, e em conformidade com as disposições do Regulamento de Licitações e Contratos da 
Empresa Maranhense de Administração Portuária - EMAP, pelas disposições da Lei Complementar n° 
123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações e Lei Federal n° 13.303, de 30 de junho de 2016. O edital 
e seus anexos estão à disposição dos interessados nos sites www.licitacoes-e.com.br e 
www.emap.ma.gov.br, no link Transparência/Compras, podendo ainda ser adquirido gratuitamente na 
CSL/EMAP, mediante solicitação pelo e-mail: csl@emap.ma.gov.br, durante os dias úteis, das 8h às 12h 
e das 13h às 17h. Fones: (98) 3216-6533 / 3216-6531 / 3216-6532 e 3216-6028. Esclarecimentos e 
informações adicionais serão prestados aos interessados no site www.emap.ma.gov.br, no link 
emap/transparência/licitações, e ou notificação direta através de fax, carta ou e-mail. Telefones: (98) 
3216-6531, 3216-6532 e 3216-6533.

São Luís – MA, 05 de fevereiro de 2021
Flavia Alexsandra Noleto Miranda Carvalho

Gerente de Compras e Contratos da EMAP

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA - EMAP

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO LRE ELETRÔNICA N° 004/2021-EMAP

A Secretaria de Estado do Governo torna público o Edital de Credenciamento nº 01/2021, visando na 
primeira fase o credenciamento de pessoas físicas ou jurídicas que sejam detentoras de pelo menos 01 
(um) imóvel no Centro de São Luís do Maranhão, para servirem de moradia para servidores públicos 
estadual, municipal, federal, trabalhadores e comerciantes formais, bem como aposentados e 
pensionistas, e na segunda fase o credenciamento de servidores públicos do Estado do Maranhão, 
Municipal de São Luís, Federal, trabalhadores e comerciantes formais, bem como aposentados e 
pensionistas, visando atender o Programa Nosso Centro, a serem remunerados com base nos preços 
fixados pela administração, no qual o benefício consistirá no pagamento de 80% do valor do aluguel, 
ficando a cargo da Secretaria de Estado do Governo. O Edital poderá ser retirado na Comissão Setorial 
de Licitação da Secretaria de Estado do Governo, estabelecida no Edifício João Goulart, 9º andar, Centro, 
São Luís – MA, CEP: 65065-545, onde poderá ser retirado gratuitamente através da apresentação de um 
pen drive ou através do site: http:// www.segov.ma.gov.br.

São Luís, 28 de janeiro de 2021
Daniel Maia de Mendonça

Presidente da CSL

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO

AVISO DE CREDENCIAMENTO

CRONOGRAMA

INÍCIO DAS INSCRIÇÕES NO CREDENCIAMENTO (PROPRIETÁRIOS)

VISTORIA DOS IMÓVEIS

DIVULGAÇÃO DOS IMÓVEIS CREDENCIADOS

INSCRIÇÃO NO CREDENCIAMENTO (BENEFICIADOS)

DIVULGAÇÃO DOS BENEFICIADOS

ESCOLHA DO IMÓVEL (SITE OU PRESENCIAL NA SEGOV)

SORTEIO

28/01

09/02 a 26/02

01/03

01/03 a 05/03

09/03

12/03

15/03

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA GRANDE
RUA DO COMERCIO, 3- CENTRO- CACHOEIRA GRANDE

CNPJ: 01.612.624/0001-22
Aviso de licitação TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021. A Comissão Permanente de Licitação da 
Prefeitura Municipal de Cachoeira Grande/ MA, torna público para conhecimento dos interessados, que 
fará realizar Licitação na modalidade Tomada de Preço sob o nº. 003/2021, regime de execução tipo 
menor preço global no dia 24/02/2021, às 08:00 horas, na Sala de reunião da Comissão Permanente de 
Licitação, situada na Rua do Comercio, nº 3, no Centro de Cachoeira Grande/MA, tendo por objeto:  
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços Técnicos em assessoria e consultoria em 
Gestão Pública para o Município de Cachoeira Grande-MA. Base Legal: 8.666/93 e alterações. Edital/ane-
xo poderão ser consultados gratuitamente, obtidos mediante recolhimento da importância de R$ 50,00 
(cinquenta reais), através do Documento de Arrecadação Municipal - DAM. No horário das 8:00 às 12:00 
horas de 2ª a 6ª feira ou através de download no seguinte site: www.cachoeiragrande.ma.gov.br 
.Cachoeira Grande/MA, 08/02/2021, Raimundo Cesar Castro de Sousa, Prefeito Municipal

 

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ
COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO
Praça Dr. José Sarney, 159 – Centro – Coroatá – MA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021.A Prefeitura Municipal de Coroatá/MA, 
através de seu pregoeiro, designado pela Portaria nº 001/2021, torna público para conhecimento dos 
interessados, que fará realizar, sob a égide da Lei nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 040/2020, Lei 
Complementar 123/2006, Lei nº 10.024/2019, Decreto Federal 3.555/2002, e da Lei nº 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, licitação na modalidade PREGÃO na forma ELETRÔNICA do tipo MENOR PREÇO 
por ITEM, cujo objeto é Aquisição de Gêneros Alimentícios Perecíveis e Não Perecíveis para o Programa 
Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, Ano 2021. A realização do certame está prevista para o dia 22 
de Fevereiro de 2021, às 08h00min - horário de Brasília. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis 
no prédio onde funciona a Comissão Central de Licitação, no horário de 08:00 às 12:00, onde poderão 
ser consultados gratuitamente ou adquiridos mediante o recolhimento da importância de R$ 50,00 
(cinquenta reais) feito, exclusivamente, através de documento de arrecadação municipal (DAM) ou 
gratuitamente através de download nos seguintes sites: http://transparencia.coroata.ma.gov.br/aces-
soInformacao/licitacao/tce; http://site.tce.ma.gov.br/index.php/mural-de-licitacoes-2 e www.portalde-
compraspublicas.com.br. Coroatá/MA, 05/02/2021, Eldo de Melo Viana, Secretario de Educação.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ
COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO
Praça Dr. José Sarney, 159 – Centro – Coroatá – MA

Aviso de licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021. A Prefeitura Municipal de Coroatá/MA, através 
de seu pregoeiro designado pela Portaria nº 001/2021 torna público para conhecimento dos interessa-
dos, que fará realizar, sob a égide da lei n 10.520/02 e subsidiariamente as disposições da lei 8.666/93 e 
suas alterações posteriores, Licitação na modalidade Pregão na sua forma Presencial, do tipo menor 
preço por ITEM, para Aquisição de materiais de consumo, produtos de higiene e peças de vestuário para 
recém-nascidos para composição de kit enxoval, os quais serão doados às famílias em situação de 
vulnerabilidade temporária no Município de Coroatá-MA. Ano 2021, Data da Abertura: dia 22 de 
Fevereiro de 2021, às 10:00 hs, na Sala de reunião da Comissão Central de Licitação, situada na Praça 
José Sarney, 159, Centro de Coroatá/ MA, sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal. O 
edital e seus anexos encontram-se disponíveis no prédio onde funciona a Comissão Central de 
Licitação, no horário de 08:00 às 12:00, onde poderão ser consultados gratuitamente ou adquiridos 
mediante o recolhimento da importância de R$ 50,00 (cinquenta reais) feito, exclusivamente, através de 
documento de arrecadação municipal (DAM). Coroatá/MA, 05/02/2021, Daniel Sousa da Silva, 
Secretario Municipal de Assistência Social.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ
COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO
Praça Dr. José Sarney, 159 – Centro – Coroatá – MA

Aviso de licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2021. A Prefeitura Municipal de Coroatá/MA, através 
de seu pregoeiro designado pela Portaria nº 001/2021 torna público para conhecimento dos interessa-
dos, que fará realizar, sob a égide da lei n 10.520/02 e subsidiariamente as disposições da lei 8.666/93 e 
suas alterações posteriores, Licitação na modalidade Pregão na sua forma Presencial, do tipo menor 
preço por ITEM, para Aquisição de Alimentação Preparada para anteder a demanda da Rede SUAS 
(Sistema único de Assistência Social) do Município de Coroatá/MA. Ano 2021, Data da Abertura: dia 22 
de Fevereiro de 2021, às 12:00 hs, na Sala de reunião da Comissão Central de Licitação, situada na Praça 
José Sarney, 159, Centro de Coroatá/ MA, sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal. O 
edital e seus anexos encontram-se disponíveis no prédio onde funciona a Comissão Central de 
Licitação, no horário de 08:00 às 12:00, onde poderão ser consultados gratuitamente ou adquiridos 
mediante o recolhimento da importância de R$ 50,00 (cinquenta reais) feito, exclusivamente, através de 
documento de arrecadação municipal (DAM). Coroatá/MA, 05/02/2021, Daniel Sousa da Silva, 
Secretario Municipal de Assistência Social.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ
COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO
Praça Dr. José Sarney, 159 – Centro – Coroatá – MA

Aviso de licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021.  A Prefeitura Municipal de Coroatá/MA, 
através de seu pregoeiro designado pela Portaria nº 001/2021 torna público para conhecimento dos 
interessados, que fará realizar, sob a égide da lei n 10.520/02 e subsidiariamente as disposições da lei 
8.666/93 e suas alterações posteriores, Licitação na modalidade Pregão na sua forma Presencial, do 
tipo menor preço por ITEM, para Aquisição de Material de Limpeza e Descartável para atender a 
demanda de diversas Secretarias do Município de Coroatá-MA, Data da Abertura: dia 22 de Fevereiro 
de 2021, às 14:00 hs, na Sala de reunião da Comissão Central de Licitação, situada na Praça José Sarney, 
159, Centro de Coroatá/ MA, sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal. O edital e seus 
anexos encontram-se disponíveis no prédio onde funciona a Comissão Central de Licitação, no horário 
de 08:00 às 12:00, onde poderão ser consultados gratuitamente ou adquiridos mediante o 
recolhimento da importância de R$ 50,00 (cinquenta reais) feito, exclusivamente, através de 
documento de arrecadação municipal (DAM). Coroatá/MA, 05/02/2021, Francisco Carvalho Brandão, 
Secretario Chefe da Casa Civil.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ
COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO
Praça Dr. José Sarney, 159 – Centro – Coroatá – MA

Aviso de licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2021.  A Prefeitura Municipal de Coroatá/MA, 
através de seu pregoeiro designado pela Portaria nº 001/2021 torna público para conhecimento dos 
interessados, que fará realizar, sob a égide da lei n 10.520/02 e subsidiariamente as disposições da lei 
8.666/93 e suas alterações posteriores, Licitação na modalidade Pregão na sua forma Presencial, do 
tipo menor preço por ITEM, para Aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo para atender as demandas 
de Diversas Secretarias do Município de Coroatá/MA, Ano 2021, Data da Abertura: dia 23 de fevereiro 
de 2021, às 08:00 hs, na Sala de reunião da Comissão Central de Licitação, situada na Praça José Sarney, 
159, Centro de Coroatá/ MA, sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal. O edital e seus 
anexos encontram-se disponíveis no prédio onde funciona a Comissão Central de Licitação, no horário 
de 08:00 às 12:00, onde poderão ser consultados gratuitamente ou adquiridos mediante o 
recolhimento da importância de R$ 50,00 (cinquenta reais) feito, exclusivamente, através de 
documento de arrecadação municipal (DAM). Coroatá/MA, 05/02/2021, Francisco Carvalho Brandão, 
Secretario Chefe da Casa Civil.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ
COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO
Praça Dr. José Sarney, 159 – Centro – Coroatá – MA

Aviso de licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2021.A Prefeitura Municipal de Coroatá/MA, 
através de seu pregoeiro designado pela Portaria nº 001/2021 torna público para conhecimento dos 
interessados, que fará realizar, sob a égide da lei n 10.520/02 e subsidiariamente as disposições da lei 
8.666/93 e suas alterações posteriores, Licitação na modalidade Pregão na sua forma Presencial, do 
tipo menor preço por ITEM, para Contratação de Pessoa Jurídica para o Fornecimento de Combustí-
veis e Lubrificantes para Abastecimento da frota dos Veículos de Diversas Secretarias do Município de 
Coroatá/MA, Ano 2021, Data da Abertura: dia 23 de fevereiro de 2021, às 10:00 hs, na Sala de reunião 
da Comissão Central de Licitação, situada na Praça José Sarney, 159, Centro de Coroatá/ MA, sendo 
presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis 
no prédio onde funciona a Comissão Central de Licitação, no horário de 08:00 às 12:00, onde poderão 
ser consultados gratuitamente ou adquiridos mediante o recolhimento da importância de R$ 50,00 
(cinquenta reais) feito, exclusivamente, através de documento de arrecadação municipal (DAM). 
Coroatá/MA, 05/02/2021, Francisco Carvalho Brandão, Secretario Chefe da Casa Civil.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO nº 005/2021 – SRP

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO nº 005/2021 – SRP. O Município de Feira Nova do Maranhão 
- MA, por meio da Comissão Permanente de Licitação – CPL, torna público aos interessados que, com base na 
Lei n.º 10.520/2002, dos Decretos Municipais nº 004/2021, da Lei Complementar n.º 123/2006 alterada pela 
Lei Complementar nº 147/2014, e, subsidiariamente, da Lei n.º 8.666/1993 e de outras normas aplicáveis ao 
objeto deste certame, fará realizar às 08h30 (oito horas e trinta minutos) do dia 26 de fevereiro de 2021, 
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo menor preço, tendo por OBJETO: Registro de Preços 
para futura contratação de empresas para o fornecimento de MEDICAMENTOS, MATERIAIS E INSUMOS DE 
PREVENÇÃO, para serem usados nos Hospitais, Postos de Saúde e nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), do 
Município de Feira Nova do Maranhão - MA, conforme Termo de Referência.  O presente Pregão Eletrônico 
será realizado em sessão pública, por meio de sistema eletrônico. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus 
anexos estão à disposição dos interessados nos dias de expediente das 08h00min às 12h00min, na Comissão 
Permanente de Licitação - CPL, situada na sede da Prefeitura Municipal, à Praça Central, Centro, Feira Nova do 
Maranhão - MA, onde poderão ser consultados e obtidos gratuitamente. Informações adicionais no endereço 
acima ou e-mail: cpl.feiranovama@gmail.com.  Feira Nova do Maranhão - MA, 03 de fevereiro de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL nº 007/2021 – SRP

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL nº 007/2021 – SRP. O Município de Feira Nova do Maranhão - 
MA, por meio da Comissão Permanente de Licitação – CPL, torna público aos interessados que, com base na 
Lei n.º 10.520/2002, dos Decretos Municipais nº 004/2021, da Lei Complementar n.º 123/2006 alterada pela 
Lei Complementar nº 147/2014, e, subsidiariamente, da Lei n.º 8.666/1993 e de outras normas aplicáveis ao 
objeto deste certame, fará realizar às 08h30 (oito horas e trinta minutos) do dia 23 de fevereiro de 2021, 
licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo menor preço, tendo por OBJETO: Registro de Preços 
para futura Contratação de empresas para aquisição de gás de liquefeito (GLP) e vasilhame de armazena-
mento de gás (GLP), para suprir as necessidades da Prefeitura de Feira Nova do Maranhão - MA e suas 
Unidades Administrativas, conforme Termo de Referência.  LOCAL: Comissão Permanente de Licitação, 
situada à Praça Central, Centro, Feira Nova do Maranhão - MA. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos 
estão à disposição dos interessados nos dias de expediente das 08h00min às 12h00min, na Comissão 
Permanente de Licitação - CPL, situada no endereço acima, onde poderão ser consultados e obtidos 
gratuitamente. Informações adicionais no endereço acima ou e-mail: cpl.feiranovama@gmail.com.  Feira 
Nova do Maranhão - MA, 02 de fevereiro de 2021. Jackson Macedo Rocha – Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL nº 008/2021 – SRP

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL nº 008/2021 – SRP. O Município de Feira Nova do Maranhão - 
MA, por meio da Comissão Permanente de Licitação – CPL, torna público aos interessados que, com base na 
Lei n.º 10.520/2002, dos Decretos Municipais nº 004/2021, da Lei Complementar n.º 123/2006 alterada pela 
Lei Complementar nº 147/2014, e, subsidiariamente, da Lei n.º 8.666/1993 e de outras normas aplicáveis ao 
objeto deste certame, fará realizar às 14h00 (catorze horas) do dia 23 de fevereiro de 2021, licitação na 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo menor preço, tendo por OBJETO: Registro de Preço para futura 
contratação de empresas especializadas na locação de máquinas pesadas e caminhões e outros veiculos para 
suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Feira Nova do Maranhão - MA e suas Unidades Administra-
tivas, conforme Termo de Referência. LOCAL: Comissão Permanente de Licitação, situada à Praça Central, 
Centro, Feira Nova do Maranhão - MA. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos estão à disposição dos 
interessados nos dias de expediente das 08h00min às 12h00min, na Comissão Permanente de Licitação - 
CPL, situada na no endereço acima, onde poderão ser consultados e obtidos gratuitamente. Informações 
adicionais no endereço acima ou e-mail: cpl.feiranovama@gmail.com.  Feira Nova do Maranhão - MA, 02 de 
fevereiro de 2021. Jackson Macedo Rocha – Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL nº 009/2021 – SRP

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL nº 009/2021 – SRP. O Município de Feira Nova do Maranhão - 
MA, por meio da Comissão Permanente de Licitação – CPL, torna público aos interessados que, com base na 
Lei n.º 10.520/2002, dos Decretos Municipais nº 004/2021, da Lei Complementar n.º 123/2006 alterada pela 
Lei Complementar nº 147/2014, e, subsidiariamente, da Lei n.º 8.666/1993 e de outras normas aplicáveis ao 
objeto deste certame, fará realizar às 08h30 (oito horas e trinta minutos) do dia 24 de fevereiro de 2021, 
licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo menor preço, tendo por OBJETO: Registro de Preços 
para futura contratação de empresas para o fornecimento parcelado de peças autmotivas para suprir as 
necessidades da frota de veículos da Prefeitura Municipal de Feira Nova do Maranhão - MA e suas Unidades 
Administrativas, conforme Termo de Referência. LOCAL: Comissão Permanente de Licitação, situada à Praça 
Central, Centro, Feira Nova do Maranhão - MA. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos estão à 
disposição dos interessados nos dias de expediente das 08h00min às 12h00min, na Comissão Permanente de 
Licitação - CPL, situada na sede da Prefeitura Municipal, à Praça Central, Centro, Feira Nova do Maranhão - MA, 
onde poderão ser consultados e obtidos gratuitamente. Informações adicionais no endereço acima ou 
e-mail: cpl.feiranovama@gmail.com.  Feira Nova do Maranhão - MA, 03 de fevereiro de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL nº 010/2021 – SRP

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL nº 010/2021 – SRP. O Município de Feira Nova do Maranhão - 
MA, por meio da Comissão Permanente de Licitação – CPL, torna público aos interessados que, com base na 
Lei n.º 10.520/2002, dos Decretos Municipais nº 004/2021, da Lei Complementar n.º 123/2006 alterada pela 
Lei Complementar nº 147/2014, e, subsidiariamente, da Lei n.º 8.666/1993 e de outras normas aplicáveis ao 
objeto deste certame, fará realizar às 14h30 (catorze horas e trinta minutos) do dia 24 de fevereiro de 
2021, licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo menor preço, tendo por OBJETO: Registro de 
Preços para futura contratação de empresas para  prestação de serviços mecânicos para suprir as necessida-
des da frota de veículos da Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras-MA e suas Unidades Administra-
tivas, conforme Termo de Referência. LOCAL: Comissão Permanente de Licitação, situada à Praça Central, 
Centro, Feira Nova do Maranhão - MA. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos estão à disposição dos 
interessados nos dias de expediente das 08h00min às 12h00min, na Comissão Permanente de Licitação - 
CPL, situada na sede da Prefeitura Municipal, à Praça Central, Centro, Feira Nova do Maranhão - MA,  onde 
poderão ser consultados e obtidos gratuitamente. Informações adicionais no endereço acima ou e-mail: 
cpl.feiranovama@gmail.com.  Feira Nova do Maranhão - MA, 03 de fevereiro de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO
AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇO Nº 001/2020

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇO Nº 001/2020. O Município de Feira Nova do Maranhão - MA, por 
meio da Comissão Permanente de Licitação – CPL, na sede da Prefeitura Municipal, situada à Praça Central, 
Centro, Feira Nova do Maranhão – MA, torna público aos interessados que realizará licitação na modalidade 
TOMADA DE PREÇOS de Nº. 001/2020, do tipo MENOR PREÇO,  às 11hr (onze horas) do dia 23 de fevereiro de 
2021, objetivando Contratação de empresa especializada para Prestação de Serviços em Consultoria na área 
da Contabilidade Pública, visando atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Feira Nova do 
Maranhão – MA, conforme Termo de Referência. conforme Termo de Referência, que será regida nos termos 
Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos estão à disposição 
dos interessados nos dias de expediente das 08h00min às 12h00min, na Comissão Permanente de Licitação 
- CPL, situada na sede da Prefeitura Municipal, à Praça Central, Centro, Feira Nova do Maranhão - MA, onde 
poderão ser consultados e obtidos gratuitamente. Informações adicionais no endereço acima ou e-mail: 
cpl.feiranovama@gmail.com.  Feira Nova do Maranhão - MA, 03 de fevereiro de 2021. Jackson Macedo Rocha. 
Presidente da CPL.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS
CNPJ Nº 06.933.519/0001-09
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021

O MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS-MA, através da Prefeitura Municipal de Lima Campos, torna público aos 
interessados que, com base na Lei nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 20 02 001/2017, Decreto Municipal 
n° 021/2020, Lei Complementar n° 123/2006 alterada pela Lei Complementar n° 147/2014, Lei Complemen-
tar n" 155/2016, aplicando-se subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores e demais legislações pertinentes, fará realizar no dia 24 de fevereiro de 2021, às 09:00hs (nove 
horas), horário de Brasília, no site: portaldecompraspublicas, licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 
009/2021, para Registro de Preços para a eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s), para prestar serviços 
de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos hospitalares, odontológicos e afins, de interesse 
da Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com o Edital e Anexos. O edital e seus anexos estão à 
disposição dos interessados no endereço Av. JK, s/nº, Centro, Cep 65.728-000, Lima Campos–MA, de 2ª a 6ª 
feira, no horário das 08:00hs (oito horas) às 12:00hs (doze horas), no endereço eletrônico deste poder 
executivo (www.limacampos.ma.gov.br), e no site www.portaldecompraspublicas.com.br onde poderão 
ser consultados ou obtidos gratuitamente. Esclarecimentos adicionais no endereço supra e/ou pelo 
telefone (0**99) 3646-1112. 

Lima Campos – MA, 04 de fevereiro de 2021.
Lidiane de Sá Curvina

Secretária Municipal de Saúde
Decreto nº 010, de 01 de janeiro de 2021
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São Luis, Segunda-feira 9 de fevereiro de 2021

Responsável: Celio Sergio
E-mail: celiosergio@hotmail.com 7GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ-MIRIM-MA
AVISO DE LICITAÇÃO  PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 003/2021-CPL PROCESSO ADM. Nº 012/2021-SE-
MAD. A Prefeitura Municipal de Pindaré-Mirim/MA, CNPJ: 06.189.344.0001-77, através do seu Pregoeiro, 
torna público para conhecimento dos interessados que realizará no dia 22 de fevereiro de 2021, às 17hs 
(dezessete horas),  Licitação para Registro de Preços na modalidade Pregão na forma Eletrônica, com 
critério de julgamento menor preço, objetivando o Registro de preços para aquisição de gêneros 
alimentícios em atendimento as necessidades das Secretárias do Município de Pindaré-Mirim/MA, 
conforme detalhamentos constantes no Anexo I - Termo de Referência, em sessão pública on-line por 
meio de recursos de tecnologia da informação – INTERNET através do site www.licitanet.com.br. Com 
fundamentação na Lei Federal nº 10.520/02, no Decreto Federal nº 10.024/2019, no Decreto Federal nº 
7.892/2013 e alterações, na Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar 147/2014, e 
subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste Certame. O Edital e 
seus anexos estão à disposição dos interessados por intermédio de sistema eletrônico, qual seja 
www.licitanet.com.br ou poderá ser solicitado através do e-mail cpl.pindaremirim@hotmail.com ou 
ainda na sede da Prefeitura, na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL onde poderão ser 
obtidos e consultados gratuitamente mediante apresentação de mídia gravável (pen-drive), de 2ª a 6ª 
feira, das 8h às 13h, no endereço Avenida Elias Haikel nº 11, Centro, CEP 65.370-000.  Pindaré Mirim/MA, 
04 de fevereiro de 2021. CLÉRISTON DE SOUZA Pregoeiro-CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ-MIRIM-MA
AVISO DE LICITAÇÃO  PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 004/2021-CPL PROCESSO ADM. Nº 013/2021-SEMAD. 
A Prefeitura Municipal de Pindaré-Mirim/MA, CNPJ: 06.189.344.0001-77, através do seu Pregoeiro, torna 
público para conhecimento dos interessados que realizará no dia 22 de fevereiro de 2021, às 09hs (nove 
horas),  Licitação para Registro de Preços na modalidade Pregão na forma Eletrônica, com critério de 
julgamento menor preço, objetivando o Registro de preços para Execução dos serviços de manutenção 
preventiva e corretiva da iluminação pública, com mão-de-obra, ferramentas e equipamentos especializa-
dos, de acordo com os critérios básicos e normas técnicas, de interesse da Secretaria Municipal de Obras e 
Infraestrutura deste município, conforme detalhamentos constantes no Anexo I - Termo de Referência, em 
sessão pública on-line por meio de recursos de tecnologia da informação – INTERNET através do site 
www.licitanet.com.br. Com fundamentação na Lei Federal nº 10.520/02, no Decreto Federal nº 10.024/2019, 
no Decreto Federal nº 7.892/2013 e alterações, na Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei 
Complementar 147/2014, e subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993 e de outras normas aplicáveis ao objeto 
deste Certame. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados por intermédio de sistema 
eletrônico, qual seja www.licitanet.com.br ou poderá ser solicitado através do e-mail cpl.pindaremi-
rim@hotmail.com ou ainda na sede da Prefeitura, na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL onde 
poderão ser obtidos e consultados gratuitamente mediante apresentação de mídia gravável (pen-drive), de 
2ª a 6ª feira, das 8h às 13h, no endereço Avenida Elias Haikel nº 11, Centro, CEP 65.370-000.  Pindaré 
Mirim/MA, 04 de fevereiro de 2021. CLÉRISTON DE SOUZA Pregoeiro-CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ-MIRIM-MA
AVISO DE LICITAÇÃO  PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 005/2021-CPL PROCESSO ADM. Nº 014/2021-SE-
MAD. A Prefeitura Municipal de Pindaré-Mirim/MA, CNPJ: 06.189.344.0001-77, através do seu Pregoeiro, 
torna público para conhecimento dos interessados que realizará no dia 22 de fevereiro de 2021, às 14hs 
(quatorze horas),  Licitação para Registro de Preços na modalidade Pregão na forma Eletrônica, com 
critério de julgamento menor preço, objetivando o Registro de preços para os serviços de limpeza 
pública no município de Pindaré Mirim/MA, conforme detalhamentos constantes no Anexo I - Termo de 
Referência, em sessão pública on-line por meio de recursos de tecnologia da informação – INTERNET 
através do site www.licitanet.com.br. Com fundamentação na Lei Federal nº 10.520/02, no Decreto 
Federal nº 10.024/2019, no Decreto Federal nº 7.892/2013 e alterações, na Lei Complementar nº 
123/2006 alterada pela Lei Complementar 147/2014, e subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993 e de outras 
normas aplicáveis ao objeto deste Certame. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados 
por intermédio de sistema eletrônico, qual seja www.licitanet.com.br ou poderá ser solicitado através 
do e-mail cpl.pindaremirim@hotmail.com ou ainda na sede da Prefeitura, na sala da Comissão 
Permanente de Licitação-CPL onde poderão ser obtidos e consultados gratuitamente mediante 
apresentação de mídia gravável (pen-drive), de 2ª a 6ª feira, das 8h às 13h, no endereço Avenida Elias 
Haikel nº 11, Centro, CEP 65.370-000.  Pindaré Mirim/MA, 04 de fevereiro de 2021. CLÉRISTON DE SOUZA 
Pregoeiro-CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ-MIRIM-MA
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP N.º 002/2021-CPL PROCESSO ADM. Nº 008/2021-
-SEMAD. A Prefeitura Municipal de Pindaré Mirim/MA CNPJ: 06.189.344.0001-77, através do seu 
Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados que realizará no dia 19 de fevereiro 
de 2021, às 09hs (nove horas), na Sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL, situada na 
Avenida Elias Haikel nº 11, Centro, CEP 65.370-000, Licitação para Registro de Preços na modalida-
de Pregão na forma Presencial, com critério de julgamento menor preço, objetivando o Registro de 
Preços para contratação de empresa para Prestação de Serviços de manutenção com reposição de 
peças de ar condicionado e refrigeração em geral, atendendo as necessidades das Secretárias do 
Município de Pindaré Mirim-MA, conforme detalhamentos constantes no Anexo I – Termo de 
Referência. Com fundamentação na Lei Federal nº 10.520/02, no Decreto Federal nº 3.555/00, no 
Decreto Federal nº 7.892/2013 e alterações, na Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei 
Complementar 147/2014, e subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993 e de outras normas aplicáveis ao 
objeto deste Certame. O Edital e seus anexos poderão ser consultados gratuitamente de 2ª a 6ª 
feira, das 8h às 13h na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL ou poderão ser adquiridos 
mediante recolhimento de taxa no valor de R$ 100,00 (Cem Reais). Pindaré Mirim/MA, 04 de 
fevereiro de 2021. CLÉRISTON DE SOUZA Pregoeiro-CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ-MIRIM-MA
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP N.º 003/2021-CPL PROCESSO ADM. Nº 009/2021-
-SEMAD. A Prefeitura Municipal de Pindaré Mirim/MA CNPJ: 06.189.344.0001-77, através do seu 
Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados que realizará no dia 19 de fevereiro 
de 2021, às 11hs (onze horas), na Sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL, situada na 
Avenida Elias Haikel nº 11, Centro, CEP 65.370-000, Licitação para Registro de Preços na modalida-
de Pregão na forma Presencial, com critério de julgamento menor preço, objetivando o Registro de 
Preços para o fornecimento de equipamentos e suprimentos de informática, atendendo assim as 
necessidades das Secretarias Municipais de Pindaré Mirim/MA, conforme detalhamentos 
constantes no Anexo I – Termo de Referência. Com fundamentação na Lei Federal nº 10.520/02, no 
Decreto Federal nº 3.555/00, no Decreto Federal nº 7.892/2013 e alterações, na Lei Complementar 
nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar 147/2014, e subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993 e 
de outras normas aplicáveis ao objeto deste Certame. O Edital e seus anexos poderão ser consulta-
dos gratuitamente de 2ª a 6ª feira, das 8h às 13h na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL 
ou poderão ser adquiridos mediante recolhimento de taxa no valor de R$ 100,00 (Cem Reais). 
Pindaré Mirim/MA, 04 de fevereiro de 2021. CLÉRISTON DE SOUZA Pregoeiro-CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ-MIRIM-MA
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP N.º 004/2021-CPL PROCESSO ADM. Nº 010/2021-
-SEMAD. A Prefeitura Municipal de Pindaré Mirim/MA CNPJ: 06.189.344.0001-77, através do seu 
Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados que realizará no dia 19 de fevereiro 
de 2021, às 14hs (quatorze horas), na Sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL, situada na 
Avenida Elias Haikel nº 11, Centro, CEP 65.370-000, Licitação para Registro de Preços na modalida-
de Pregão na forma Presencial, com critério de julgamento menor preço, objetivando o Registro de 
Preços aquisição de gêneros alimentícios em atendimento as necessidades das Secretárias do 
Município de Pindaré-Mirim/MA, conforme detalhamentos constantes no Anexo I – Termo de 
Referência. Com fundamentação na Lei Federal nº 10.520/02, no Decreto Federal nº 3.555/00, no 
Decreto Federal nº 7.892/2013 e alterações, na Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei 
Complementar 147/2014, e subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993 e de outras normas aplicáveis ao 
objeto deste Certame. O Edital e seus anexos poderão ser consultados gratuitamente de 2ª a 6ª 
feira, das 8h às 13h na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL ou poderão ser adquiridos 
mediante recolhimento de taxa no valor de R$ 100,00 (Cem Reais). Pindaré Mirim/MA, 04 de 
fevereiro de 2021. CLÉRISTON DE SOUZA Pregoeiro-CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ-MIRIM-MA
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP N.º 005/2021-CPL PROCESSO ADM. Nº 011/2021-
-SEMAD. A Prefeitura Municipal de Pindaré Mirim/MA CNPJ: 06.189.344.0001-77, através do seu 
Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados que realizará no dia 19 de fevereiro 
de 2021, às 16:30hs (dezesseis e trinta horas), na Sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL, 
situada na Avenida Elias Haikel nº 11, Centro, CEP 65.370-000, Licitação para Registro de Preços na 
modalidade Pregão na forma Presencial, com critério de julgamento menor preço, objetivando o 
Registro de Preços para recuperação e manutenção de poços tubulares profundo com reposição 
de peças, conforme detalhamentos constantes no Anexo I – Termo de Referência. Com fundamen-
tação na Lei Federal nº 10.520/02, no Decreto Federal nº 3.555/00, no Decreto Federal nº 
7.892/2013 e alterações, na Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar 
147/2014, e subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste 
Certame. O Edital e seus anexos poderão ser consultados gratuitamente de 2ª a 6ª feira, das 8h às 
13h na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL ou poderão ser adquiridos mediante 
recolhimento de taxa no valor de R$ 100,00 (Cem Reais). Pindaré Mirim/MA, 04 de fevereiro de 
2021. CLÉRISTON DE SOUZA Pregoeiro-CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ-MIRIM-MA
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2021-CPL. PROCESSO ADM. 
Nº 006/2021-SEMAD. A Prefeitura Municipal de Pindaré-Mirim-MA, CNPJ: 
06.189.344.0001-77, através do seu Presidente da CPL, torna público para conheci-
mento dos interessados que realizará Licitação na modalidade Tomada de Preços 
nº 001/2021, objetivando a prestação de serviços como implantação, manuten-
ção, execução, acompanhamento e mobilização dos serviços da consultoria, 
acompanhamento nas ações tributárias para o incremento dos créditos fiscais e 
valores não recolhidos ou recolhidos a menor. O Edital e seus anexos poderão ser 
consultados gratuitamente de 2ª a 6ª feira, das 8h às 13h na sala da Comissão 
Permanente de Licitação-CPL ou poderão ser adquiridos mediante recolhimento 
de taxa no valor de R$ 100,00 (Cem Reais). Pindaré Mirim/MA, 04 de fevereiro de 
2021. JOSIMAR COSTA PEREIRA TRINDADE Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ-MIRIM-MA
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2021-CPL. PROCESSO ADM. Nº 007/2021-
-SEMAD. A Prefeitura Municipal de Pindaré-Mirim-MA, CNPJ: 06.189.344.0001-77, através do seu 
Presidente da CPL, torna público para conhecimento dos interessados que realizará Licitação na 
modalidade Tomada de Preços nº 002/2021, objetivando a realização de convênios ou contratos 
de repasse entre a Prefeitura Municipal de Pindaré Mirim - MA , e os Órgãos Federais e Estaduais, 
bem como as demandas provenientes de recursos municipais, se faz necessário a contratação 
de empresa de engenharia para elaboração  de projetos de engenharia e arquitetura, 
fiscalização, assessoria técnica e controle de obras, necessários para a celebração do convênio e 
posterior licitação, bem como, atuar na fiscalização e controle da execução das obras haja vista 
a Prefeitura não possuir em seu quadro técnico equipe de engenharia para elaboração de tais 
serviços. O Edital e seus anexos poderão ser consultados gratuitamente de 2ª a 6ª feira, das 8h 
às 13h na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL ou poderão ser adquiridos mediante 
recolhimento de taxa no valor de R$ 100,00 (Cem Reais). Pindaré Mirim/MA, 04 de fevereiro de 
2021. JOSIMAR COSTA PEREIRA TRINDADE Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ-MIRIM-MA
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2021-CPL. PROCESSO ADM. Nº 007/2021-
-SEMAD. A Prefeitura Municipal de Pindaré-Mirim-MA, CNPJ: 06.189.344.0001-77, através do seu 
Presidente da CPL, torna público para conhecimento dos interessados que realizará Licitação na 
modalidade Tomada de Preços nº 002/2021, objetivando a realização de convênios ou contratos 
de repasse entre a Prefeitura Municipal de Pindaré Mirim - MA , e os Órgãos Federais e Estaduais, 
bem como as demandas provenientes de recursos municipais, se faz necessário a contratação 
de empresa de engenharia para elaboração  de projetos de engenharia e arquitetura, 
fiscalização, assessoria técnica e controle de obras, necessários para a celebração do convênio e 
posterior licitação, bem como, atuar na fiscalização e controle da execução das obras haja vista 
a Prefeitura não possuir em seu quadro técnico equipe de engenharia para elaboração de tais 
serviços. O Edital e seus anexos poderão ser consultados gratuitamente de 2ª a 6ª feira, das 8h 
às 13h na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL ou poderão ser adquiridos mediante 
recolhimento de taxa no valor de R$ 100,00 (Cem Reais). Pindaré Mirim/MA, 04 de fevereiro de 
2021. JOSIMAR COSTA PEREIRA TRINDADE Presidente da CPL.

Aviso de licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021. A Prefeitura Municipal de Presidente Juscelino/ 
MA, através de seu pregoeiro torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar, sob a 
égide da lei n 10.520/02 e subsidiariamente as disposições da lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, 
Licitação na modalidade Pregão na sua forma Presencial, do tipo menor preço Global para Contratação de 
Empresa para a Prestação de Serviços de Limpeza, Coleta e Transporte De Resíduos em Vias e Logradouros 
Públicos para atender a demanda do Município de Presidente Juscelino -MA. Data da Abertura: dia 19 de 
Fevereiro de 2021, às 08:00 hs, na Sala de reunião da Comissão Central de Licitação, situada na Avenida 
Constantino Georgiano Rabelo, s/n, no Centro de Presidente Juscelino/MA, sendo presidida pelo 
Pregoeiro desta Prefeitura Municipal. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no prédio onde 
funciona a Comissão Central de Licitação, no horário de 08:00 às 12:00, onde poderão ser consultados 
gratuitamente ou adquiridos mediante o recolhimento da importância de R$ 50,00 (cinquenta reais) feito, 
exclusivamente, através de documento de arrecadação municipal (DAM). Presidente Juscelino/MA, 
0802/2021, Daniel Nina Nunes, Secretário Municipal de Administração.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2021.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021.

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Sambaíba - MA, na forma da Lei Federal nº 10.520 de 17 
de julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente a Lei Federal n• 8.666/93 e suas alterações, torna público que 
realizará licitação na modalidade de PREGÃO, na forma PRESENCIAL Nº 001/2021, cujo objeto trata da 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET PARA  ATENDER A NECESSIDADE 
DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SAMBAÍBA/MA. O recebimento e abertura dos envelopes de 
Documentação e Proposta será em Sessão Pública a ser realizada às 09:00, do dia 19 de fevereiro de 2021, 
na Sala de Licitações da CPL, localizada na Praça Jose do Egito Coelho, nº 200, Centro, Sambaíba/MA. O Edital 
e seus anexos estão à disposição dos interessados na Sala de Licitação da CPL, de 2ª a 6ª feira, das 09:00h às 
12:00h, onde poderá ser consultado e/ou obtido em mídia removível (pendrive), mediante a entrega ao Setor 
de Licitação de 02 (duas) resmas de papel tamanho A4, adquirido de forma física (em papel) mediante ao 
recolhimento da importância de R$ 75,00 (Setenta e Cinco Reais) através de DAM (Documento de Arrecadação 
Municipal), requisitado junto ao e-mail: sambaibacpl@gmail.com e/ou endereço eletrônico: https://sam-
baiba.ma.gov.br/.  Esclarecimentos adicionais deverão ser protocolados na Comissão de Licitação, no horário 
de expediente.  Sambaíba, (MA), 01 de fevereiro de 2021. Edson da Silva Santos – Pregoeiro. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024/2021.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021.

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Sambaíba - MA, na forma da Lei Federal nº 10.520 de 17 de 
julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente a Lei Federal n• 8.666/93 e suas alterações, torna público que 
realizará licitação na modalidade de PREGÃO, na forma PRESENCIAL Nº 002/2021, cujo objeto trata do  
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E 
CORRELATOS PARA  ATENDER A NECESSIDADE DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SAMBAÍBA/MA. O 
recebimento e abertura dos envelopes de Documentação e Proposta será em Sessão Pública a ser realizada às 
14:30, do dia 19 de fevereiro de 2021, na Sala de Licitações da CPL, localizada na Praça Jose do Egito Coelho, nº 
200, Centro, Sambaíba/MA. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na Sala de Licitação da CPL, 
de 2ª a 6ª feira, das 09:00h às 12:00h, onde poderá ser consultado e/ou obtido em mídia removível (pendrive), 
mediante a entrega ao Setor de Licitação de 02 (duas) resmas de papel tamanho A4, adquirido de forma física (em 
papel) mediante ao recolhimento da importância de R$ 75,00 (Setenta e Cinco Reais) através de DAM (Documen-
to de Arrecadação Municipal), requisitado junto ao e-mail: sambaibacpl@gmail.com e/ou endereço eletrônico: 
https://sambaiba.ma.gov.br/.  Esclarecimentos adicionais deverão ser protocolados na Comissão de Licitação, 
no horário de expediente.  Sambaíba, (MA), 01 de fevereiro de 2021. Edson da Silva Santos – Pregoeiro. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025/2021.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021.

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Sambaíba - MA, na forma da Lei Federal nº 10.520 de 17 de 
julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente a Lei Federal n• 8.666/93 e suas alterações, torna público que 
realizará licitação na modalidade de PREGÃO, na forma PRESENCIAL Nº 003/2021, cujo objeto trata da 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÁQUINAS E VEICULOS PESADOS PARA  
ATENDER A NECESSIDADE DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SAMBAÍBA/MA. O recebimento e abertura 
dos envelopes de Documentação e Proposta será em Sessão Pública a ser realizada às 08:30, do dia 22 de 
fevereiro de 2021, na Sala de Licitações da CPL, localizada na Praça Jose do Egito Coelho, nº 200, Centro, 
Sambaíba/MA. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na Sala de Licitação da CPL, de 2ª a 6ª 
feira, das 09:00h às 12:00h, onde poderá ser consultado e/ou obtido em mídia removível (pendrive), mediante a 
entrega ao Setor de Licitação de 02 (duas) resmas de papel tamanho A4, adquirido de forma física (em papel) 
mediante ao recolhimento da importância de R$ 75,00 (Setenta e Cinco Reais) através de DAM (Documento de 
Arrecadação Municipal), requisitado junto ao e-mail: sambaibacpl@gmail.com e/ou endereço eletrônico: 
https://sambaiba.ma.gov.br/.  Esclarecimentos adicionais deverão ser protocolados na Comissão de Licitação, 
no horário de expediente.  Sambaíba, (MA), 01 de fevereiro de 2021. Edson da Silva Santos – Pregoeiro.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 026/2021.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021.

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Sambaíba - MA, na forma da Lei Federal nº 10.520 de 17 de 
julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente a Lei Federal n• 8.666/93 e suas alterações, torna público que 
realizará licitação na modalidade de PREGÃO, na forma PRESENCIAL Nº 004/2021, cujo objeto trata da 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E REBOQUE 
PARA  ATENDER A NECESSIDADE DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SAMBAÍBA/MA . O recebimento e 
abertura dos envelopes de Documentação e Proposta será em Sessão Pública a ser realizada às 14h:30min, do 
dia 22 de fevereiro de 2021, na Sala de Licitações da CPL, localizada na Praça Jose do Egito Coelho, nº 200, 
Centro, Sambaíba/MA. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na Sala de Licitação da CPL, de 
2ª a 6ª feira, das 09:00h às 12:00h, onde poderá ser consultado e/ou obtido em mídia removível (pendrive), 
mediante a entrega ao Setor de Licitação de 02 (duas) resmas de papel tamanho A4, adquirido de forma física (em 
papel) mediante ao recolhimento da importância de R$ 75,00 (Setenta e Cinco Reais) através de DAM (Documen-
to de Arrecadação Municipal), requisitado junto ao e-mail: sambaibacpl@gmail.com e/ou endereço eletrônico: 
https://sambaiba.ma.gov.br/.  Esclarecimentos adicionais deverão ser protocolados na Comissão de Licitação, 
no horário de expediente.  Sambaíba, (MA), 01 de fevereiro de 2021. Edson da Silva Santos – Pregoeiro.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 027/2021.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2021.

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Sambaíba - MA, na forma da Lei Federal nº 10.520 de 17 de 
julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente a Lei Federal n• 8.666/93 e suas alterações, torna público que 
realizará licitação na modalidade de PREGÃO, na forma PRESENCIAL Nº 005/2021, cujo objeto trata da 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA  ATENDER A NECESSIDADE DAS 
SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SAMBAÍBA/MA. O recebimento e abertura dos envelopes de Documentação 
e Proposta será em Sessão Pública a ser realizada às 08h:30min, do dia 23 de fevereiro de 2021, na Sala de 
Licitações da CPL, localizada na Praça Jose do Egito Coelho, nº 200, Centro, Sambaíba/MA. O Edital e seus anexos 
estão à disposição dos interessados na Sala de Licitação da CPL, de 2ª a 6ª feira, das 09:00h às 12:00h, onde poderá 
ser consultado e/ou obtido em mídia removível (pendrive), mediante a entrega ao Setor de Licitação de 02 (duas) 
resmas de papel tamanho A4, adquirido de forma física (em papel) mediante ao recolhimento da importância de 
R$ 75,00 (Setenta e Cinco Reais) através de DAM (Documento de Arrecadação Municipal), requisitado junto ao 
e-mail: sambaibacpl@gmail.com e/ou endereço eletrônico: https://sambaiba.ma.gov.br/.  Esclarecimentos 
adicionais deverão ser protocolados na Comissão de Licitação, no horário de expediente.  Sambaíba, (MA), 01 de 
fevereiro de 2021. Edson da Silva Santos – Pregoeiro.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028/2021.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021.

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Sambaíba - MA, na forma da Lei Federal nº 10.520 de 17 de 
julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente a Lei Federal n• 8.666/93 e suas alterações, torna público que 
realizará licitação na modalidade de PREGÃO, na forma PRESENCIAL Nº 006/2021, cujo objeto trata da 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA  ATENDER A NECESSIDADE DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO 
DE SAMBAÍBA/MA. O recebimento e abertura dos envelopes de Documentação e Proposta será em Sessão 
Pública a ser realizada às 14h:30min, do dia 23 de fevereiro de 2021, na Sala de Licitações da CPL, localizada na 
Praça Jose do Egito Coelho, nº 200, Centro, Sambaíba/MA. O Edital e seus anexos estão à disposição dos 
interessados na Sala de Licitação da CPL, de 2ª a 6ª feira, das 09:00h às 12:00h, onde poderá ser consultado e/ou 
obtido em mídia removível (pendrive), mediante a entrega ao Setor de Licitação de 02 (duas) resmas de papel 
tamanho A4, adquirido de forma física (em papel) mediante ao recolhimento da importância de R$ 75,00 (Setenta 
e Cinco Reais) através de DAM (Documento de Arrecadação Municipal), requisitado junto ao e-mail: sambaiba-
cpl@gmail.com e/ou endereço eletrônico: https://sambaiba.ma.gov.br/.  Esclarecimentos adicionais deverão 
ser protocolados na Comissão de Licitação, no horário de expediente.  Sambaíba, (MA), 01 de fevereiro de 2021. 
Edson da Silva Santos – Pregoeiro.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 029/2021.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2021.

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Sambaíba - MA, na forma da Lei Federal nº 10.520 de 17 de 
julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente a Lei Federal n• 8.666/93 e suas alterações, torna público que 
realizará licitação na modalidade de PREGÃO, na forma PRESENCIAL Nº 007/2021, cujo objeto trata da 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA  ATENDER A NECESSIDADE DAS 
SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SAMBAÍBA/MA. O recebimento e abertura dos envelopes de Documentação 
e Proposta será em Sessão Pública a ser realizada às 14:30, do dia 25 de fevereiro de 2021, na Sala de Licitações 
da CPL, localizada na Praça Jose do Egito Coelho, nº 200, Centro, Sambaíba/MA. O Edital e seus anexos estão à 
disposição dos interessados na Sala de Licitação da CPL, de 2ª a 6ª feira, das 09:00h às 12:00h, onde poderá ser 
consultado e/ou obtido em mídia removível (pendrive), mediante a entrega ao Setor de Licitação de 02 (duas) 
resmas de papel tamanho A4, adquirido de forma física (em papel) mediante ao recolhimento da importância de 
R$ 75,00 (Setenta e Cinco Reais) através de DAM (Documento de Arrecadação Municipal), requisitado junto ao 
e-mail: sambaibacpl@gmail.com e/ou endereço eletrônico: https://sambaiba.ma.gov.br/.  Esclarecimentos 
adicionais deverão ser protocolados na Comissão de Licitação, no horário de expediente.  Sambaíba, (MA), 01 de 
fevereiro de 2021. Edson da Silva Santos – Pregoeiro. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 030/2021.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2021.

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Sambaíba - MA, na forma da Lei Federal nº 10.520 de 17 de 
julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente a Lei Federal n• 8.666/93 e suas alterações, torna público que 
realizará licitação na modalidade de PREGÃO, na forma PRESENCIAL Nº 008/2021, cujo objeto trata da 
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA  ATENDER A NECESSIDADE DAS SECRETARIAS DO 
MUNICÍPIO DE SAMBAÍBA/MA. O recebimento e abertura dos envelopes de Documentação e Proposta será em 
Sessão Pública a ser realizada às 08h:30min, do dia 26 de fevereiro de 2021, na Sala de Licitações da CPL, 
localizada na Praça Jose do Egito Coelho, nº 200, Centro, Sambaíba/MA. O Edital e seus anexos estão à disposição 
dos interessados na Sala de Licitação da CPL, de 2ª a 6ª feira, das 09:00h às 12:00h, onde poderá ser consultado 
e/ou obtido em mídia removível (pendrive), mediante a entrega ao Setor de Licitação de 02 (duas) resmas de 
papel tamanho A4, adquirido de forma física (em papel) mediante ao recolhimento da importância de R$ 75,00 
(Setenta e Cinco Reais) através de DAM (Documento de Arrecadação Municipal), requisitado junto ao e-mail: 
sambaibacpl@gmail.com e/ou endereço eletrônico: https://sambaiba.ma.gov.br/.  Esclarecimentos adicionais 
deverão ser protocolados na Comissão de Licitação, no horário de expediente.  Sambaíba, (MA), 01 de fevereiro 
de 2021. Edson da Silva Santos – Pregoeiro.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031/2021.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2021.

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Sambaíba - MA, na forma da Lei Federal nº 10.520 de 17 de 
julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente a Lei Federal n• 8.666/93 e suas alterações, torna público que 
realizará licitação na modalidade de PREGÃO, na forma PRESENCIAL Nº 009/2021, cujo objeto trata da 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA  ATENDER A NECESSIDADE DAS SECRETARIAS DO 
MUNICÍPIO DE SAMBAÍBA/MA. O recebimento e abertura dos envelopes de Documentação e Proposta será em 
Sessão Pública a ser realizada às 14:00h, do dia 26 de fevereiro de 2021, na Sala de Licitações da CPL, localizada 
na Praça Jose do Egito Coelho, nº 200, Centro, Sambaíba/MA. O Edital e seus anexos estão à disposição dos 
interessados na Sala de Licitação da CPL, de 2ª a 6ª feira, das 09:00h às 12:00h, onde poderá ser consultado e/ou 
obtido em mídia removível (pendrive), mediante a entrega ao Setor de Licitação de 02 (duas) resmas de papel 
tamanho A4, adquirido de forma física (em papel) mediante ao recolhimento da importância de R$ 75,00 (Setenta 
e Cinco Reais) através de DAM (Documento de Arrecadação Municipal), requisitado junto ao e-mail: sambaiba-
cpl@gmail.com e/ou endereço eletrônico: https://sambaiba.ma.gov.br/.  Esclarecimentos adicionais deverão 
ser protocolados na Comissão de Licitação, no horário de expediente.  Sambaíba, (MA), 01 de fevereiro de 2021. 
Edson da Silva Santos – Pregoeiro.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017/2021.
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021.

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Sambaíba - MA, na forma da Lei Federal n• 8.666/93 e 
suas alterações, torna público que realizará licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021, 
cujo objeto trata da CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E 
CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA O MUNICÍPIO DE SAMBAÍBA/MA. O recebimento e 
abertura dos envelopes de Documentação e Proposta será em Sessão Pública a ser realizada às 08h:30min, 
do dia 24 de fevereiro de 2021, na Sala de Licitações da CPL, localizada na Praça Jose do Egito Coelho, nº 
200, Centro, Sambaíba/MA. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na Sala de Licitação da 
CPL, de 2ª a 6ª feira, das 09:00h às 12:00h, onde poderá ser consultado e/ou obtido em mídia removível 
(pendrive), mediante a entrega ao Setor de Licitação de 02 (duas) resmas de papel tamanho A4, adquirido de 
forma física (em papel) mediante ao recolhimento da importância de R$ 75,00 (Setenta e Cinco Reais) através 
de DAM (Documento de Arrecadação Municipal), requisitado junto ao e-mail: sambaibacpl@gmail.com 
e/ou endereço eletrônico: https://sambaiba.ma.gov.br/.  Esclarecimentos adicionais deverão ser protocola-
dos na Comissão de Licitação, no horário de expediente.  Sambaíba, (MA), 01 de fevereiro de 2021. Edson da 
Silva Santos – Presidente da Comissão Permanente de Licitação. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018/2021.
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021.

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Sambaíba - MA, na forma da Lei Federal n• 8.666/93 e 
suas alterações, torna público que realizará licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021, 
cujo objeto trata da CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS 
ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL NA ÁREA PÚBLICA  PARA O MUNICÍPIO 
DE SAMBAÍBA/MA. O recebimento e abertura dos envelopes de Documentação e Proposta será em Sessão 
Pública a ser realizada às 11:00h, do dia 24 de fevereiro de 2021, na Sala de Licitações da CPL, localizada na 
Praça Jose do Egito Coelho, nº 200, Centro, Sambaíba/MA. O Edital e seus anexos estão à disposição dos 
interessados na Sala de Licitação da CPL, de 2ª a 6ª feira, das 09:00h às 12:00h, onde poderá ser consultado 
e/ou obtido em mídia removível (pendrive), mediante a entrega ao Setor de Licitação de 02 (duas) resmas de 
papel tamanho A4, adquirido de forma física (em papel) mediante ao recolhimento da importância de R$ 
75,00 (Setenta e Cinco Reais) através de DAM (Documento de Arrecadação Municipal), requisitado junto ao 
e-mail: sambaibacpl@gmail.com e/ou endereço eletrônico: https://sambaiba.ma.gov.br/.  Esclarecimen-
tos adicionais deverão ser protocolados na Comissão de Licitação, no horário de expediente.  Sambaíba, (MA), 
01 de fevereiro de 2021. Edson da Silva Santos – Presidente da Comissão Permanente de Licitação. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019/2021.
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021.

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Sambaíba - MA, na forma da Lei Federal n• 8.666/93 e 
suas alterações, torna público que realizará licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021, 
cujo objeto trata da CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E 
CONSULTORIA DE CONTROLE INTERNO EM APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO 
DE SAMBAÍBA/MA. O recebimento e abertura dos envelopes de Documentação e Proposta será em Sessão 
Pública a ser realizada às 15:00h, do dia 24 de fevereiro de 2021, na Sala de Licitações da CPL, localizada na 
Praça Jose do Egito Coelho, nº 200, Centro, Sambaíba/MA. O Edital e seus anexos estão à disposição dos 
interessados na Sala de Licitação da CPL, de 2ª a 6ª feira, das 09:00h às 12:00h, onde poderá ser consultado 
e/ou obtido em mídia removível (pendrive), mediante a entrega ao Setor de Licitação de 02 (duas) resmas de 
papel tamanho A4, adquirido de forma física (em papel) mediante ao recolhimento da importância de R$ 
75,00 (Setenta e Cinco Reais) através de DAM (Documento de Arrecadação Municipal), requisitado junto ao 
e-mail: sambaibacpl@gmail.com e/ou endereço eletrônico: https://sambaiba.ma.gov.br/.  Esclarecimen-
tos adicionais deverão ser protocolados na Comissão de Licitação, no horário de expediente.  Sambaíba, (MA), 
01 de fevereiro de 2021. Edson da Silva Santos – Presidente da Comissão Permanente de Licitação. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 020/2021.
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021.

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Sambaíba - MA, na forma da Lei Federal n• 8.666/93 e 
suas alterações, torna público que realizará licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021, 
cujo objeto trata da CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE 
PROJETOS DE OBRAS E SERVIÇOS ENGENHARIA PARA O MUNICÍPIO DE SAMBAÍBA/MA. O recebimento 
e abertura dos envelopes de Documentação e Proposta será em Sessão Pública a ser realizada às 08h:30min, 
do dia 25 de fevereiro de 2021, na Sala de Licitações da CPL, localizada na Praça Jose do Egito Coelho, nº 
200, Centro, Sambaíba/MA. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na Sala de Licitação da 
CPL, de 2ª a 6ª feira, das 09:00h às 12:00h, onde poderá ser consultado e/ou obtido em mídia removível 
(pendrive), mediante a entrega ao Setor de Licitação de 02 (duas) resmas de papel tamanho A4, adquirido de 
forma física (em papel) mediante ao recolhimento da importância de R$ 75,00 (Setenta e Cinco Reais) através 
de DAM (Documento de Arrecadação Municipal), requisitado junto ao e-mail: sambaibacpl@gmail.com 
e/ou endereço eletrônico: https://sambaiba.ma.gov.br/.  Esclarecimentos adicionais deverão ser protocola-
dos na Comissão de Licitação, no horário de expediente.  Sambaíba, (MA), 01 de fevereiro de 2021. Edson da 
Silva Santos – Presidente da Comissão Permanente de Licitação. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021/2021.
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2021.

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Sambaíba - MA, na forma da Lei Federal n• 8.666/93 e 
suas alterações, torna público que realizará licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2021, 
cujo objeto trata da CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E 
CONSULTORIA JURIDICA PARA O MUNICÍPIO DE SAMBAÍBA/MA. O recebimento e abertura dos envelopes 
de Documentação e Proposta será em Sessão Pública a ser realizada às 11:00, do dia 25 de fevereiro de 
2021, na Sala de Licitações da CPL, localizada na Praça Jose do Egito Coelho, nº 200, Centro, Sambaíba/MA. O 
Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na Sala de Licitação da CPL, de 2ª a 6ª feira, das 
09:00h às 12:00h, onde poderá ser consultado e/ou obtido em mídia removível (pendrive), mediante a 
entrega ao Setor de Licitação de 02 (duas) resmas de papel tamanho A4, adquirido de forma física (em papel) 
mediante ao recolhimento da importância de R$ 75,00 (Setenta e Cinco Reais) através de DAM (Documento 
de Arrecadação Municipal), requisitado junto ao e-mail: sambaibacpl@gmail.com e/ou endereço eletrônico: 
https://sambaiba.ma.gov.br/.  Esclarecimentos adicionais deverão ser protocolados na Comissão de 
Licitação, no horário de expediente.  Sambaíba, (MA), 01 de fevereiro de 2021. Edson da Silva Santos – 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação. 

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Vitória do Mearim
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

AVISO DE LICITAÇÃO. Pregão Presencial SRP nº 01/2021/CPL/PMVM. O município de Vitória do Mearim/MA, 
através da Prefeitura Municipal de Vitória do Mearim, por meio da Comissão Permanente de Licitação, torna 
público aos interessados que, com base na Lei n° 10.520/02, Lei nº 123/06, Lei nº 8.666/93, Decreto Federal 
nº 7.892/13 e demais legislações aplicáveis, realizará no dia 22 de fevereiro de 2021 às 10h30min, licitação 
na modalidade Pregão Presencial SRP nº 01/2021, do tipo menor preço, objetivando o Registro de Preços 
para eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para fornecimento de combustível (gasolina comum, óleo 
diesel comum e óleo diesel S10), de interesse da Prefeitura Municipal de Vitória do Mearim/MA. Local: Rua 
Teodoro Ferreira, Bairro Itapuítapera, S/N Vitória do Mearim – MA. O Edital e seus anexos estão à disposição 
dos interessados na sede da Prefeitura de Vitória do Mearim - CPL, no horário de 08 às 12hs, de 2ª a 6ª feira, 
para consulta gratuitamente, disponibilizado no site oficial da Prefeitura Municipal de Vitória do Mearim 
(http:// www.vitoriadomearim.ma.gov.br). Conforme medidas de prevenção a contaminação pelo 
COVID-19, e seguindo orientações expressas, conforme Ofício Circular nº 083/2020/Maranhão/CGU, 
referente ao Proc. Adm. nº 00209.100074/2020-61 e Decisão Normativa TCE/MA nº 35, de 13/05/2020, fica 
vedado a presença, na sessão, de representantes das empresas, agentes de compras e membros da 
Comissão pertencentes ao grupo de risco. Vitória do Mearim - MA, 02 de fevereiro de 2021. Higgo Leonardo 
E. F. Sousa - Pregoeiro.
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PA TRÍ CIA CU NHA

Co mér cio fun ci o na rá nor mal men te

Cri se econô mi ca e sa ni tá ria

Ban cos não abri rão

Sem Carnaval

Comércio vai sofrer
prejuízo econômico
D

e um la do quem gos ta ria de cur tir o car na val;
do ou tro, quem que ria a fol ga pa ra des can sar.
De um la do de ci sões pa ra ala van car a eco no- 
mia; do ou tro, um fa tor pre pon de ran te, cau- 

sa dor do can ce la men to das fes ti vi da des de Mo mo, ces- 
sar a ta xa de trans mis são da Co vid-19.

Em to do o país go ver nos e pre fei tu ras de cre ta ram a
sus pen são das fes tas e a con se quen te fol ga na se gun da e
ter ça-fei ra que elas ga ran ti am. As sim, al guns se to res,
co mo ser vi ço pú bli co, co mér cio e ins ti tui ções es co la res
fun ci o na rão nor mal men te na ca pi tal ma ra nhen se.

Se por um la do can ce lar as fes tas pa ra evi tar as aglo- 
me ra ções e o au men to do flu xo de vi a gens é me di da pa- 
ra fre ar a trans mis são da Co vid-19, por ou tro, o efei to na
eco no mia atin ge to da uma ca deia pro du ti va.

Em con ver sa com O Im par ci al, a eco no mis ta Nil ce
Car do so Fer rei ra, Mes tre em De sen vol vi men to So ci o es- 
pa ci al e Re gi o nal, dis se que tu do na eco no mia es tá ar ti- 
cu la do. “Há um efei to mul ti pli ca dor que co nec ta as ati- 
vi da des econô mi cas e atin ge a vi da das pes so as. As fes ti- 
vi da des, que se en con tram no con tex to das ati vi da des
cul tu rais agre gam mui tas áre as pro du ti vas, em pre gos e
pos tos de tra ba lho, que vão de com pa nhi as aé re as ao
ven de dor am bu lan te de água. É cla ro, que a pan de mia
tem efei tos na eco no mia mun di al, mas do pon to de vis- 
ta lo cal, so fre mos um im pac to que se apli ca às ati vi da- 
des es pe cí fi cas, tam bém, de gru pos e ini ci a ti vas po pu la- 
res, in clu si ve nos di ver sos mu ni cí pi os, além de São Luís,
que re ce bem nas épo cas fes ti vas um gran de nú me ro de
pes so as que se des lo cam da ca pi tal, ga ran tin do uma di- 
nâ mi ca econô mi ca di fe ren ci a da e pró pria des sas fes ti vi- 
da des. É um pe río do em que mui tos tra ba lha do res e tra- 
ba lha do ras con se guem um in cre men to na ren da e ga- 
ran te um efei to mul ti pli ca dor no con su mo, con se quen- 
te men te na ren da agre ga da”, dis se.

É um pe río do em que mui tos

tra ba lha do res e tra ba lha do ras

con se guem um in cre men to na ren da

e ga ran te um efei to mul ti pli ca dor no

con su mo, con se quen te men te na

ren da agre ga da

Em se tra tan do de co mér cio va re jis ta, o can ce la men- 
to das fes tas pro vo ca um im pac to di re to so bre os se to res
de ves tuá rio, cal ça dos, ar ma ri nhos, lo jas de de co ra ção,
além dos seg men tos de be bi das, ali men ta ção, hos pe da- 
gem, en tre te ni men to e tu ris mo em ge ral. “As sim co mo o
São João, o Car na val é uma fes ti vi da de mui to es pe ra da
por es ses se to res econô mi cos. O ce ná rio per sis ten te de
in cer te zas ge ra da pe la pan de mia da Co vid-19 in vi a bi li- 
za a ava li a ção do al can ce do im pac to econô mi co nes te
mo men to. Se rá ne ces sá rio que as em pre sas bus quem
al ter na ti vas pa ra ame ni zar os pre juí zos, ofe re cen do
pro du tos e ser vi ços adap ta dos à re a li da de da cri se sa ni- 
tá ria e os no vos mo de los exi gi dos de fes ti vi da des, com
co me mo ra ções em reu niões fa mi li a res, den tro da pró- 
pria ca sa. É pre ci so rein ven tar o mo de lo de ne gó cio e
ofe re cer so lu ções pa ra o con su mi dor ten do em vis ta es- 
sas no vas ne ces si da des”, dis se o su pe rin ten den te da Fe- 
co mér cio-MA, Max de Me dei ros.

O Car na val é uma fes ti vi da de mui to

es pe ra da por es ses se to res

econô mi cos. O ce ná rio per sis ten te de

in cer te zas ge ra da pe la pan de mia da

Co vid-19 in vi a bi li za a ava li a ção do

al can ce do im pac to econô mi co nes te

mo men to

Com o can ce la men to das fes tas de Car na val e o de- 
cre to es ta du al de fun ci o na men to nor mal do ser vi ço pú- 
bli co no pe río do, o co mér cio abri rá as por tas na se gun- 
da e ter ça de Car na val pe la pri mei ra vez em mui to anos.
Va le lem brar que o a ter ça-fei ra de car na val não é fe ri a- 

do, é ape nas um há bi to e cos tu me.
Nes ta se ma na a  Fe de ra ção do Co mér cio de Bens, Ser- 

vi ços e Tu ris mo do Es ta do do Ma ra nhão (Fe co mér cio-
MA), seus sin di ca tos em pre sa ri ais fi li a dos, o Sin di ca to
dos Em pre ga dos no Co mér cio de São Luís (Sin di co mer- 
ciá ri os) e o Sin di ca to dos Em pre ga dos no Co mér cio e
Ser vi ços de São Jo sé de Ri ba mar, Pa ço do Lu mi ar e Ra- 
po sa, in for ma ram ofi ci al men te que o co mér cio, na ba se
ter ri to ri al de São Luís, São Jo sé de Ri ba mar, Pa ço do Lu- 
mi ar e Ra po sa fun ci o na rá nor mal men te nos di as 15, 16 e
17 de fe ve rei ro, que se ri am de di ca dos às co me mo ra ções
do Car na val.

Em ou tros anos, no pe río do car na va les co o co mér cio
fun ci o na va no sá ba do até as 14h e re a bria so men te na
Quar ta-Fei ra de Cin zas a par tir das 13h.

“É pre ci so es cla re cer que o pe río do não é fe ri a do, não é
pre vis to em ne nhu ma lei fe de ral, es ta du al ou mu ni ci pal.
O que acon te ce é que, por tra di ção, os go ver nos ten dem a
de cre tar o pon to fa cul ta ti vo pa ra as ad mi nis tra ções pú- 
bli cas e as Con ven ções Co le ti vas de Tra ba lho es ta be le cem
o des can so re mu ne ra do pa ra os em pre ga dos da ini ci a ti- 
va pri va da. Es te ano, em fun ção da pan de mia, vi ve mos
um mo men to atí pi co, com as sus pen sões das co me mo ra- 
ções pa ra evi tar as aglo me ra ções, o que tor na sem sen ti do
a pa ra li sa ção das ati vi da des. No en tan to, as re gras pre- 
vis tas nas Con ven ções Co le ti vas re la ti vas ao ‘pe río do car- 
na va les co’ con ti nu am vá li das, mes mo sem a de fi ni ção de
uma da ta, e se os in di ca do res epi de mi o ló gi cos per mi ti- 
rem a re a li za ção das fes ti vi da des car na va les cas ain da
em 2021, em ou tro mês do ano, o co mér cio da Re gião Me- 
tro po li ta na te rá que ga ran tir o des can so re mu ne ra do pa- 
ra os em pre ga dos nas res pec ti vas se gun da e ter ça-fei ra
des se pe río do”, dis se o su pe rin ten den te da Fe co mér cio-
MA, Max de Me dei ros.

A ex pec ta ti va do cres ci men to da eco no mia no co mér- 
cio va re jis ta pa ra es te ano pas sa pe lo con tro le da dis se- 
mi na ção do ví rus, se gun do a Fe co mér cio. “É fun da men- 
tal que em pre sá ri os, em pre ga dos, con su mi do res e to da
a so ci e da de es te jam en ga ja dos nes sa di re ção do cum- 
pri men to efe ti vo das me di das de con tro le do ví rus. As- 
sim, po de mos man ter a ati vi da de econô mi ca fun ci o- 
nan do e ca mi nhan do na di re ção da re to ma da dos em- 
pre gos e da ren da das fa mí li as, fa to que já foi ob ser va do
no fi nal de 2020”, co men tou Me dei ros.

Pa ra Nil ce Car do so Fer rei ra, uma cri se econô mi ca nas
di men sões da que se apre sen ta nes ta con jun tu ra pre ci- 
sa ser com ba ti da com mui ta res pon sa bi li da de de to dos
os su jei tos so ci ais, que pas sa pe lo Es ta do, ins ti tui ções e
or ga ni za ções da so ci e da de em ge ral, até pe lo ci da dão e
ci da dã co mum, no que se re fe re às prá ti cas pre ven ti vas
e mi ni mi za do ras da con ta mi na ção. “Es se é um as pec to
ex tre ma men te re le van te a se con si de rar. Por ou tro la do,
os efei tos ma cro e conô mi cos da cri se exi gem uma po lí ti- 
ca cla ra, bem de fi ni da e com pro me ti da com o cui da do e
bem-es tar da po pu la ção. Es sa ta re fa é do Es ta do, em
par ti cu lar aos go ver nos em su as três es fe ras e em es pe- 
ci al do go ver no fe de ral, que po de de li be rar so bre a po lí- 
ti ca mo ne tá ria e po lí ti ca fis cal com mai or abran gên cia,
con si de ran do a ne ces si da de de dis tan ci a men to e de evi- 
tar aglo me ra ções”, dis se a eco no mis ta.

Nil ce Car do so res sal ta que os go ver nos es ta du ais e

mu ni ci pais têm uma au to no mia re la ti va, pa ra in flu en ci- 
ar na po lí ti ca econô mi ca, que os li mi ta do pon to de vis ta
ter ri to ri al e le gal, que pos sa cau sar um efei to im pac tan- 
te an ti cí cli co e an ti cri se, a mi ni mi zar, de fa to, su as con- 
sequên ci as no ci vas. “Is so sig ni fi ca que o go ver no fe de ral
pre ci sa pro ta go ni zar um pla no de en fren ta men to e re- 
cu pe ra ção, que con si de re pos si bi li da des de cré di to pro- 
du ti vo, en fren ta men to ao en di vi da men to, sub sí di os a
pe que nas e mi cro em pre sas, au xí lio à po pu la ção mais
vul ne rá veis, den tre ou tras ques tões. Is so im pli ca uma
vi são vol ta da pa ra as ne ces si da des so ci ais; fo car nas
pes so as; uti li zar re ser vas in ter na ci o nais pa ra a pro mo- 
ção e dig ni da de da gen te do Bra sil e não so men te pa ra
os in te res ses es pe cu la ti vos e con cen tra do res de ri que- 
za”.

A Fe de ra ção Bra si lei ra dos Ban cos (Fe bra ban) co mu- 
ni cou que não ha ve rá ex pe di en te nem aten di men to ao
pú bli co nas agên ci as ban cá ri as de to do o país nos di as
15 e 16 de fe ve rei ro. Na Quar ta-fei ra de Cin zas (17/02),
as ins ti tui ções fi nan cei ras re a brem a par tir das 12h e en- 
cer ram as ati vi da des no ho rá rio nor mal de fe cha men to
de su as agên ci as, que di fe re de ban co pa ra ban co, no
Ma ra nhão.

Pa ra o Sin di ca to dos Ban cá ri os (SE EB-MA), os ban- 
quei ros de vem in ten si fi car as me di das pre ven ti vas pa ra
pro te ger os tra ba lha do res e a po pu la ção, tais co mo: a
tes ta gem de em mas sa de seus fun ci o ná ri os; a dis po ni- 
bi li za ção de ál co ol em gel nas agên ci as; a di mi nui ção da
su per lo ta ção das uni da des, den tre ou tras ações.

O  SE EB-MA tam bém não te rá fun ci o na men tos nas
se des ad mi nis tra ti vas de São Luís e Im pe ra triz, as sim
co mo a se de re cre a ti va, no Tu ru. O ob je ti vo do Sin di ca to
é di mi nuir a cir cu la ção de pes so as e evi tar aglo me ra- 
ções, no ca so do clu be da ca te go ria, vi san do res guar dar
a saú de e a se gu ran ça dos ban cá ri os con tra o co ro na ví- 
rus.

É pre ci so es cla re cer que o pe río do

não é fe ri a do, não é pre vis to em

ne nhu ma lei fe de ral, es ta du al ou

mu ni ci pal. O que acon te ce é que,

por tra di ção, os go ver nos ten dem a

de cre tar o pon to fa cul ta ti vo pa ra as

ad mi nis tra ções pú bli cas e as

Con ven ções Co le ti vas de Tra ba lho

es ta be le cem o des can so re mu ne ra do

pa ra os em pre ga dos da ini ci a ti va

pri va da
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Estado do Maranhão deve tornar acessível o Centro de Ensino à Pessoa com Surdez. A
decisão judicial foi proferida pelo juiz Douglas de Melo Martins

Di rei to

Áre as de Apren di za gem

Re qui si tos
• 1 – Es tar ma tri cu la do e fre quen tan -
do re gu lar men te o 3º ano do en si no
mé dio ou ter fi na li za do o en si no mé -
dio há, no má xi mo, 1 (um) ano, na da -
ta da ins cri ção.
• 2 – Ida de mí ni ma de 18 anos e má xi -
ma de 20 anos, na da ta da con tra ta ção
(a ida de má xi ma pre vis ta não se apli -
ca a pes so as com de fi ci ên cia).

De se já vel
• Ren da per ca pi ta fa mi li ar de até 1
(um) sa lá rio mí ni mo.

Be ne fí ci os
• Sa lá rio mí ni mo (R$ 1.100)
• Va le-trans por te
• Ali men ta ção nos re fei tó ri os da RE -
DE SA RAH
• Uni for me

PESSOA COM SURDEZ

Acessibilidade em
Centro de Ensino

O
Es ta do do Ma ra nhão de ve rá
adap tar, em dois anos, o
Cen tro de En si no de Apoio à
Pes soa com Sur dez às nor- 

mas que es ta be le cem con di ções de
aces si bi li da de pa ra imó veis ur ba nos,
de mo do que pos sam ser uti li za dos
por pes so as com de fi ci ên cia ou ne- 
ces si da de es pe ci al.

Sen ten ça da Va ra de In te res ses Di- 
fu sos e Co le ti vos obri ga, ain da, o Es ta- 
do a for ne cer o Cro no gra ma de Sa ne- 
a men to das ir re gu la ri da des, no pra zo
de 60 di as, a con tar da in ti ma ção da
de ci são, bem co mo in for mar à Jus ti ça
das me di das to ma das na me di da em
que fo rem exe cu ta das.

O juiz Dou glas de Me lo Mar tins
aco lheu pe di dos fei tos pe lo Mi nis té- 
rio Pú bli co Es ta du al em Ação Ci vil Pú- 
bli ca pa ra con de nar o Es ta do a adap- 
tar com ple ta men te o Cen tro de En si- 
no de Apoio à Pes soa com Sur dez
“Pro fa. Ma ria da Gló ria Cos ta Ar can- 
ge li”, lo ca li za do na rua Dr. Car los Ma- 
ci ei ra, s/nº, Ale ma nha, con for me as
exi gên ci as da NBR 9050-ABNT, sa- 
nan do as ir re gu la ri da des apon ta das
em Inqué ri to Ci vil Pú bli co.

O Mi nis té rio Pú bli co do Es ta do do
Ma ra nhão apre sen tou, nos au tos, o
Re la tó rio de Aces si bi li da de ela bo ra do
pe la Co or de na do ria de Obras, En ge- 
nha ria e Ar qui te tu ra da Pro cu ra do ria-
Ge ral de Jus ti ça, da ta do de 25 de ju lho
de 2017, apon tan do vá ri as ir re gu la ri- 
da des re fe ren tes à aces si bi li da de do
lo cal e pe diu a con de na ção do Es ta do
a fa zer as in ter ven ções ne ces sá ri as,
tor nan do o cen tro aces sí vel a pes soa
com de fi ci ên cia ou mo bi li da de re du- 
zi da.

Cons ta na ação um re la tó rio de vis- 
to ria re a li za da em 25 de ju lho de 2017,
pe los ser vi do res do Mi nis té rio Pú bli- 
co, Al fre do Alen car de Oli vei ra, en ge- 
nhei ro ci vil, em co au to ria dos ser vi- 
do res Te re za Cris ti na Sa les Sil va e Ni- 
el sen Oli vei ra Cas tro, que cons ta ta- 
ram ina de qua ções e fa lhas no pro je to
apre sen ta do pa ra so lu ção das ir re gu- 
la ri da des.

De acor do com a sen ten ça, o ar ti go
244 da Cons ti tui ção Fe de ral de ter mi- 
na que “a lei dis po rá so bre a adap ta- 
ção dos lo gra dou ros, dos edi fí ci os de
uso pú bli co e dos veí cu los de trans- 
por te co le ti vo atu al men te exis ten tes a
fim de ga ran tir aces so ade qua do às
pes so as por ta do ras de de fi ci ên cia. E
no ar ti go 205, que “a edu ca ção, di rei to
de to dos e de ver do Es ta do e da fa mí- 
lia, se rá pro mo vi da e in cen ti va da com
a co la bo ra ção da so ci e da de, vi san do
ao ple no de sen vol vi men to da pes soa,
seu pre pa ro pa ra o exer cí cio da ci da- 
da nia e sua qua li fi ca ção pa ra o tra ba- 
lho”.

O juiz Dou glas de Me lo Mar tins
tam bém fun da men tou a de ci são na
Lei nº 10.098/2000, que es ta be le ce as
nor mas ge rais e cri té ri os bá si cos pa ra
a pro mo ção da aces si bi li da de das
pes so as com de fi ci ên cia ou com mo- 
bi li da de re du zi da, im pon do que “a
cons tru ção, am pli a ção ou re for ma de
edi fí ci os pú bli cos ou pri va dos des ti- 
na dos ao uso co le ti vo de ve rão ser exe- 
cu ta das de mo do que se jam ou se tor- 
nem aces sí veis às pes so as por ta do ras
de de fi ci ên cia ou com mo bi li da de re- 
du zi da”.

Se gun do o en ten di men to do juiz,
os di rei tos fun da men tais são os prin- 
cí pi os bá si cos do Es ta do De mo crá ti co
de Di rei to, ori en tan do a ação de to dos
os po de res cons ti tuí dos, ten do a Ad- 
mi nis tra ção Pú bli ca, em to das as es fe- 
ras, o de ver de as se gu rar aos ci da dãos
que seus di rei tos se jam res pei ta-
dos. “Ade mais, a não adap ta ção do
imó vel apon ta do pa ra o uso das pes-
so as com de fi ci ên cia fe re, tam bém, o
di rei to de igual da de, con sa gra do no
ar ti go 5º, ca put, da Cons ti tui ção Fe de-
ral, ha ja vis ta que res trin ge seu uso so- 
men te à par ce la da po pu la ção, se não
to tal men te, di fi cul ta ex tre ma men te.
Si tu a ção agra va da por ser es te imó vel
vol ta do pa ra o aten di men to des se pú-
bli co es pe cí fi co”, en fa ti zou o ma gis-
tra do.

A sen ten ça fi xa mul ta diá ria no va- 
lor de R$ 10 mil, em ca so de des cum- 
pri men to da de ci são, va lor a ser re ver- 
ti do ao Fun do Es ta du al de Di rei tos Di- 
fu sos.

JOVEM APRENDIZ

Rede Sarah de Hospitais abre vagas em São Luís

AS OPORTUNIDADES SÃO PARA VÁRIAS ÁREAS, INCLUSIVE PARA A APRENDIZAGEM RELACIONADAS AOS APARELHOS GESSADOS

O Pro gra ma de Edu ca ção Pro fis si o- 
nal foi im plan ta do na Re de Sa rah de
Hos pi tais de Re a bi li ta ção em aten di- 
men to ao De cre to nº 5.598, de 1º de
de zem bro de 2005, que re gu la men ta a
con tra ta ção de apren di zes. Em São
Luís, a re de hos pi ta lar ofe re ce 23 va- 
gas.

Os par ti ci pan tes que fo ram apro va- 
dos no se le ti vo as si nam con tra to de
apren di za gem com a Re de Sa rah por
um pe río do de até 23 me ses sob o re- 
gi me da Con so li da ção das Leis de Tra- 
ba lho. 

Pa ra con cor rer a uma das va gas
aces se o si te da Edu job: can di da- 
to.edu job.com.br. As ins cri ções vão
até o dia 10 des te mês, ou se ja, até
quar ta-fei ra.

Aten di men to ao Pú bli co Hos pi ta- 
lar
Ati vi da des de apren di za gem re la ci o- 
na das à re cep ção/aten di men to ao
pú bli co na Re de SA RAH, pau ta das na
hu ma ni za ção e na atu a ção em equi- 
pe.

De sin fec ção e Lim pe za Hos pi ta lar
Ati vi da des de apren di za gem re la ci o- 

na das ao pro ces so de de sin fec ção,
lim pe za e or ga ni za ção de áre as/se to- 
res que com põem a es tru tu ra fí si ca
dos hos pi tais da Re de SA RAH.

Pa to lo gia Hu ma na
Ati vi da des de apren di za gem re la ci o- 
na das a iden ti fi ca ção de ma te ri ais bi- 
o ló gi cos, pro ces sa men to das amos- 
tras, mon ta gem de téc ni cas e pre pa- 
ra ção de re a gen tes pa ra aná li se no la- 
bo ra tó rio de pa to lo gia.

Ofi ci na Or to pé di ca
Ati vi da des de apren di za gem re la ci o- 
na das à con fec ção de ór te ses, pró te- 
ses e adap ta ções que fa vo re cem a lo- 
co mo ção e a in de pen dên cia fun ci o- 
nal de pa ci en tes tra ta dos na Re de SA- 
RAH.

Apa re lhos Ges sa dos
Ati vi da des de apren di za gem re la ci o- 
na das aos apa re lhos ges sa dos: téc ni- 
cas de co lo ca ção e de re ti ra da; prin ci- 
pais in di ca ções e cui da dos; ins tru- 
men tos e ma te ri ais uti li za dos.

Tec no lo gia da In for ma ção
Ati vi da des de apren di za gem re la ci- 

o na das à ma nu ten ção, ope ra ção e re- 
pa ros de bai xa com ple xi da de em mi- 
cro com pu ta do res e re des lo cais na
área hos pi ta lar.

Jor na da de tra ba lho
20 ho ras se ma nais, dis tri buí das em
qua tro ho ras diá ri as, a se rem cum pri- 
das de se gun da a sex ta-fei ra.

Nú me ro de va gas: 2 em Be lém, 25
em BH, 78 em Bra sí lia, 21 em For ta le- 
za, 2 em Ma ca pá, 17 no Rio de Ja nei ro,
27 em Sal va dor e 23 em São Luís – ca-
pi tal ma ra nhen se.

Pres são psi co ló gi ca

Co mo pro ce der di an te do cri me de in jú ria?

• Re gis trar um bo le tim de ocor rên cia em uma de le ga cia
do lu gar on de ocor reu o fa to ou, em se tra tan do de cri -
mes pe la in ter net, em qual quer de le ga cia.
• Em se gui da, pro cu re um ad vo ga do – ca so ain da não
te nha fei to is so –, pa ra com pa re cer jun to com ele no dia
da au di ên cia pre li mi nar on de, den tre ou tras coi sas, se rá
ten ta do um acor do com o agres sor. Ca so não ha ja es se
acor do, o seu ad vo ga do irá en trar com uma ação cha -
ma da de quei xa cri me e o pro ces so se gui rá.
• Lem bre-se, vo cê tem ape nas seis me ses pa ra con se -
guir pro ces sar o agres sor cri mi nal men te, is so sig ni fi ca
que es te é o pra zo pa ra que vo cê con si ga apre sen tar a
quei xa cri me, que se não ocor rer nes se pra zo, sua pre -
ten são se rá ex tin ta, e o agres sor não po de rá mais ser
pro ces sa do, tam pou co jul ga do e con de na do.

BBB21

Es pe ci a lis tas
ma ra nhen ses
ana li sam po lê mi ca
de Ca rol Con ká

“Só vai co mer de pois que eu sair”, “Eu não que ro que
vo cê fa le en quan to eu es tou na me sa co men do”, “Vá se
fa zer de lou co lá pra fo ra. Pe de pa ra sair, já deu”. Es sas
fo ram al gu mas das fa las di tas pe la can to ra e rap per Ka- 
rol Con ká ao ator Lu cas Pen te a do du ran te o reality show
Big Brother Bra sil. Em sua 21ª edi ção e com o prê mio de
um mi lhão e meio de re ais, o BBB 21 já se tor nou um dos
as sun tos mais co men ta dos na in ter net des de quan do
co me çou, no úl ti mo dia 25 de ja nei ro.

En tre os di ver sos de sen ten di men tos no reality, a bri- 
ga en tre a rap per e o ator foi das que mais ge rou dis cus- 
sões den tro e fo ra da ca sa. Após o ator ini ci ar uma es tra- 
té gia que in co mo dou par te dos jo ga do res, ge ran do uma
sé rie de atri tos, os brothers pas sa ram a re jei tá-lo e ex- 
cluí-lo. En tre os con fi na dos, a can to ra Ka rol se exal tou e
ofen deu di ver sas ve zes Lu cas Pen te a do. Além da re per- 
cus são, a si tu a ção ge rou re vol ta nos in ter nau tas e abriu
es pa ço pa ra uma im por tan te dis cus são: a in jú ria.

Se gun do o ar ti go 140 do Có di go Pe nal Bra si lei ro, in ju- 
ri ar é atri buir pa la vras ou qua li da des ofen si vas a al- 
guém, ex por de fei tos ou opi nião que des qua li fi que a
pes soa, atin gin do sua hon ra e mo ral. “A Ka rol traz em
seu dis cur so al guns ele men tos de abu so psi co ló gi co, vi- 
o lên cia psi co ló gi ca, di mi nui ção do su jei to e da sua qua- 
li da de, de su ma ni za e des qua li fi ca o ator den tro do
reality”, ex pli ca a pro fes so ra do cur so de di rei to de uma
uni ver si da de par ti cu lar de São Luís, Maynara Cos ta ao
des ta car que a pe na pa ra es se cri me é de de ten ção, de
um a seis me ses, ou mul ta.

Ou tra lei que se apli ca a si tu a ções co mo es sa é o ar ti go
139. “Di fa ma ção. Im pu tar um fa to que vi sa re ta li ar a re- 
pu ta ção do su jei to. Es sa se ria ou tra pos si bi li da de de
apli ca ção. Ne la, o ou tro de sa cre di ta pu bli ca men te atri- 
buin do a al guém um fa to es pe cí fi co ne ga ti vo. Lem bran- 
do que pa ra ocor rer o cri me de di fa ma ção o fa to atri buí- 
do não po de ser con si de ra do cri me”, re ve la a ad vo ga da.

Ao con si de rar o con tex to de con fi na men to dos par ti- 
ci pan tes do BBB 21, o psi có lo go, Othon Jú ni or, des ta ca
que es se ce ná rio ge ra uma hi per sen si bi li da de que po- 
ten ci a li za a sen si bi li da de psi co ló gi ca de ca da con fi na- 
do. “É uma si tu a ção li mi te de stress. Uma si tu a ção em
que a re sis tên cia emo ci o nal é tes ta da. Ali a do a is so, no
pró prio jo go das re la ções in ter pes so ais tam bém há mui- 
ta dis pu ta, con fron to, ca lú nia e to do um jo go psi co ló gi- 
co ge ra uma pres são psi co ló gi ca gi gan te”.

O es pe ci a lis ta lem bra ain da que es se ti po de pres são é
mui to mais co mum do que se ima gi na. “A pres são psi co- 
ló gi ca acon te ce des de o con tex to fa mi li ar até o con tex to
de tra ba lho, ami za de e re la ci o na men tos afe ti vos/amo- 
ro sos. Es sa pres são li da com crí ti cas mal do sas, xin ga- 
men tos, ofen sas, iro ni as, des pre zo, ame a ças ve la das,
acu sa ções, con tro lar o com por ta men to da ví ti ma, tra tar
com in di fe ren ça co mo uma ma nei ra de pu nir. São es ses
ti pos de ações que ge ram na ví ti ma a pres são psi co ló gi- 
ca”, es cla re ce.

Othon Jú ni or cha ma a aten ção pa ra as con sequên ci as
des sas ações. “Po de mos ter, des de uma res pos ta ‘sim- 
ples’ por par te da ví ti ma a con sequên ci as mais gra ves. O
que acon te ce é que to da vez que a ví ti ma per ce be o seu
agres sor, ela co me ça a ter uma res pos ta an si o sa, ou se ja,
Res pos ta ao Es tí mu lo Es pe cí fi co. De pen den do do quão
in ten sa es sa res pos ta, a ví ti ma po de ter uma cri se de an- 
si e da de, ata que car día co ao fi car mui to agi ta da, fal ta de
ar. Em qua dro mais gra ves, as ví ti mas po dem apre sen- 
tar, acom pa nha do de um qua dro de pres si vo, pen sa- 
men tos sui ci das”, aler ta.

Maynara Cos ta ex pli ca que pa ra fa zer com que o au- 
tor do res pon da cri mi nal men te ao cri me de in jú ria, di- 
fa ma ção ou ca lú nia, o pro ce di men to po de ser fei to de
du as for mas:

São Luís, segunda-feira, 8 de fevereiro de 2021
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NE RES PIN TO

Mo to Club

Im pe ra triz

Ju ven tu de 

Pi nhei ro

Ba ca bal

São Jo sé

Ia pe

Ra fa el Gua na es:no vo téc ni co do Sam paio

Campeonato Maranhense 2021

Temporada de caras
novas no Estadual

O
Cam pe o na to Ma ra nhen se-2021 só vai ser ini- 
ci a do dia 20 des te mês e os clu bes já es tão na
fa se fi nal de de fi ni ção de seus elen cos. Há al- 
guns ve te ra nos, mas a gran de mai o ria de atle- 

tas con tra ta dos é jo vem.
As co mis sões téc ni cas tam bém fo ram con fir ma das O

Sam paio Cor rêa foi o úl ti mo a di vul gar o no me do seu
trei na dor e nes ta se gun da-fei ra apre sen ta Ra fa el Gua- 
na es, 39 anos, que já atu ou no in te ri or pau lis ta, on de foi
cam peão da Sé rie B de 2015 e da Co pa Pau lis ta 2018.
Mais re cen te men te co man dou o Ath le ti co Pa ra na en se,
con quis tan do o vi ce-cam pe o na to bra si lei ro Sub-20.

O Tri co lor tam bém de ve rá anun ci ar, ofi ci al men te,
nes ta se gun da-fei ra, o elen co que vai co me çar a tem po- 
ra da. Es te ano, além do Es ta du al, o clu be dis pu ta rá as
co pas do Bra sil e Nor des te e a Sé rie B do Bra si lei ro. A es- 
treia se rá con tra o Ba ca bal. Os de mais par ti ci pan tes da
com pe ti ção se guem se pre pa ran do pa ra a gran de lar ga- 
da do Es ta du al.

Após o fra cas so na Sé rie D do Bra si lei ro e Pré-Co pa do
Nor des te, o Mo to Club dis pen sou par te do gru po e
anun ci ou a vin da de ou tros jo ga do res com vis tas à dis- 
pu ta do Cam pe o na to Ma ra nhen se e da Co pa do Bra sil.
Mui tos ga ro tos pro ce den tes da di vi são de ba se fo ram
pres ti gi a dos co mo o vo lan te Vic tor, o meia Ro nald Me lo,
e os la te rais Luís Gui lher me, Le al e Ca ma rão, após ava li- 
a ção do téc ni co Mar ci nho Guer rei ro.

Mais re cen te men te, o Pa pão anun ci ou a che ga da do
ata can te Jef fer son (o Je ri nha), que já pas sou pe lo clu be
em 2018, o go lei ro João Vic tor (20 anos), ba se do Náu ti- 
co, e Ro dri go Bar re to, za guei ro que atu ou no Pa ra go mi- 
nas-PA, mas co me çou sua car rei ra no Bahia de Fei ra de
San ta na.

O elen co mo ten se de ve rá ain da ser re for ça do por
mais cin co atle tas por to da es ta se ma na. No mo men to, o
gru po é for ma do por Jo an der son e João Vic tor (go lei- 
ros,); Le al, Wan der son, Luís Gui lher me, Ro dri go e Ca- 
ma rão (de fen so res); Vic tor, Le nil son, Clei ti nho, Fer nan- 
do, Ro nald, Wil li an Bo li nha, Alis son, Baião, Ren dell e
Vic tor Li ma (meio-cam po); Je ri nha, Gleydisson, An dre- 
zi nho e Fe li pe (ata can tes). O pri mei ro ad ver sá rio se ráo
Im pe ra triz, no Nho zi nho San tos.

De pois de uma tem po ra da de pi or ren di men to téc ni- 
co, o Im pe ra triz ten ta dar a vol ta por ci ma e se re cu pe rar
em 2021. Ape sar de ame a çar fi car fo ra da dis pu ta do Es- 
ta du al, por mo ti vos fi nan cei ros, o clu be, ago ra sob no va
di re ção, tem apoio de tor ce do res e em pre sá ri os e vai
pres ti gi ar atle tas da Re gião To can ti na. Pa ra is so, re a li zou
vá ri as pe nei ras. Mes mo as sim, trou xe al guns pro fis si o- 
nais de ou tros es ta dos. O téc ni co é Jai ro Nas ci men to.

Uma das úl ti mas con tra ta ções anun ci a das no fim de
se ma na foi o za guei ro Ma teus Del mon des, 21 anos, com
pas sa gens por Ve lo Clu be/SP, Tu ba rão/SC, Grê mio/RS,
Sport/PE, In ter na ci o nal de La ges/SC e Pa tro ci nen- 
se/MG. Dez jo ga do res se guem ain da em fa se de tes tes,
se gun do in for mou a O Im par ci al a As ses so ria de Co mu- 
ni ca ção.

A lis ta de atle tas que com põem o gru po é es ta: Pa blo
(go lei ro); João Vic tor, Vi ni cius, Lu cas Yan, Pau lo Vi tor e
Del mon des (de fen so res); Lês ka e Fe li pe Pel les, Halyson,
Ro dol fo e Rhu an Por tu gas (meio-cam po); Re na ti nho,
Du du e Alan Sou sa (ata can tes).

Re pre sen tan te da ci da de de São Ma teus, o Ju ven tu de
Sa mas es tá com o elen co pra ti ca men te pron to pa ra ini- 
ci ar o Es ta du al. A equi pe foi bas tan te re for mu la da, a co- 
me çar pe la co mis são téc ni ca. Antô nio Pes so (To ni nho),

35 anos, com pas sa gens por vá ri os clu bes do in te ri or de
São Pau lo e Ma to Gros so é o no vo trei na dor.

Um dos des ta ques do gru po é o go lei ro João Pau lo, ex-
Mo to,me lhor do cam pe o na to de 2020. O clu be fez oi to
con tra ta ções, mas não dei xou de pres ti gi ar al guns atle- 
tas que ti ve ram bo as atu a ções no ano pas sa do, en tre
eles, o za guei ro De dé, os vo lan tes Rô mu lo, Do da e
Cleyton e o ata can te Naôh. Tam bém con ti nu am no Pei- 
xe, Wal la ce No vais (za guei ro) e Síl vio Ta pa jós (ata can te)
que atu a ram pe lo Mo to.

Uma das úl ti mas con tra ta ções foi o ata can te Ever ton
Car los (Usi na), de 29 anos, que te ve co mo úl ti mo clu be o
Li mo ei ren se-PE, com pas sa gens ain da pe lo Mo gi-Mi- 
rim-SP. Na Sé rie B de Per nam bu co, ele foi vi ce ar ti lhei ro.
A es treia se rá em ca sa, con tra o Ia pe.

O gru po mon ta do até o mo men to é es te: João Pau lo,
Bru no e Jail son (go lei ros); Fe li pe Aqui no, Ju li nho e Ca- 
xam bu (la te rais); De dé e Wal la ce (za guei ros); Rô mu lo,
Do da e Cleyton (vo lan tes); Ra fi nha e Igor Eloy (mei as);
Naôh, Sil vio Ta pa jós, Ti a go, Caio, Bai a ni nho e Ever ton
Car los (ata can tes).

O PAC, re pre sen tan te da Bai xa da Oci den tal, foi um
dos pri mei ros clu bes a ini ci ar sua pre pa ra ção. O ti me se- 
rá co man da do por João Car los Ân ge lo, que na tem po ra- 
da pas sa da te ve bom apro vei ta men to na com pe ti ção. O
no vo elen co con ta com a per ma nên cia de atle tas que se
des ta ca ram no Es ta du al co mo Ma grão, Cás sio, Pe ter- 
son, Jo el, Rob son, Ju ni nho Bolt e Már cio Di o go.

O Bú fa lo da Bai xa da de ve rá anun ci ar ain da ou tros re- 
for ços ao lon go do 1º tur no. Por en quan to, a pre pa ra ção
vem sen do fei ta com a dis pu ta de jo gos amis to sos con- 
tra se le ções da re gião. Uma go le a da (6 a 1) foi apli ca da
na Se le ção de Pre si den te Sarney, no Es tá dio Cos ta Ro- 
dri gues, no pri mei ro tes te.

Es tão trei nan do: Adil son e Ma teus (go lei ros): Rób son,
Cás sio, Pe drão, Vic tor, Ma grão, Mar re ta Lu cas Fran co e
Es quer di nha (de fen so res); Pe ter son, Wer lem, Jo el, Adler,
Alex san dro, Da vid, Ra fa el e Pe ter son (meio cam pis tas);
Abu da, Ju ni nho Bolt, Lu cas Ci bi to e Gus ta vo (ata can- 
tes).

Ocu pan do a va ga dei xa da pe lo Ti mon, que foi eli mi- 
na do no TJD por ter co lo ca do um atle ta ir re gu lar du ran- 
te as dis pu tas da Sé rie B, o Ba ca bal mais uma vez vai dis- 
pu tar o Es ta du al, ape sar do Es tá dio Cor reião es tar em
pés si mas con di ções es tru tu rais. O ti me tem re a li za do
seus trei na men tos no Mer re cão e seu trei na dor é Ril do
Mou ra, que di ri giu o Pi nhei ren se-PA. Seus jo gos po de- 
rão ser dis pu ta dos na ci da de de Al to Ale gre.

En tre os atle tas con tra ta dos es tão o vo lan te Abu da, o
za guei ro Edu ar do Te les, e o meia-ata can te Le and son. A
es treia con tra o Sam paio Cor rêa, dia 20, po de rá ser em

Al to Ale gre.
O elen co ba ca ba len se tem até o mo men to: Gil son e

Yuri (go lei ros); Mar cos Pau lo, Fe li pe e Re na to Mo des to
(la te rais); Léo, Pau lo, João Vic tor, Den ver, Re nan e Edu- 
ar do Te les (za guei ros); Ru an, Wal la ce Mo ra es, Ra fa el
Me lo e Abu da (vo lan tes); Sel ton e Ri quel mo (mei as); Le- 
an dri nho, Ra fa el Lu cas, Ri quel me, Pau lo Gui lher me e
Ri co (ata can tes).

O Pei xe Pe dra de ci diu apro vei tar vá ri os jo ga do res da
tem po ra da 2020. O pre si den te Pau lo Cam pi nei ro in for- 
mou à re por ta gem que per ma ne cem na equi pe o ex pe- 
ri en te meia Cléo, An der son Tes ta e La er te (go lei ros); An- 
der son Ce a ren se e Bu na (za guei ros), bem co mo o vo lan- 
te Ma teus Ai res e o ata can te Ro ni. Fo ram con tra ta dos,
fo ra do es ta do, os ata can tes Ri co e João Fal que, pro ce- 
den tes do fu te bol pau lis ta. O téc ni co é Ri car do Al ves,
que já co man dou o Sam paio Cor rêa co mo trei na dor e
di re tor de fu te bol. Os trei na men tos do São Jo sé es tão
sen do re a li za dos no cam po da Aer ca, no bair ro do Tu ru.

Du ran te es ta se ma na, a ten dên cia é que o São Jo sé si- 
ga anun ci an do re for ços pa ra a tem po ra da 2021. A es- 
treia se rá di an te do Pi nhei ro, no Cos ta Ro dri gues.

Ad mi nis tra do por uma du pla de em pre sá ri os, o Ia pe
res sur ge no Es ta du al após ob ter o aces so via Sé rie B do
Ma ra nhen se. Co man da do pe lo téc ni co Zé Au gus to, o ti- 
me anun ci ou co mo re for ço o meia-ata can te Go ti nha,
que dis pu tou o cam pe o na to de 2020 e a Sé rie D pe lo Ju- 
ven tu de Sa mas. Abu (ex-Mo to) é um dos ti tu la res. O
meia Er lon Jú ni or é a mais re cen te con tra ta ção.

Na atu al fa se de pre pa ra ção a equi pe tem re a li za do
amis to sos com ad ver sá ri os do fu te bol ama dor e uti li za- 
do a se guin te for ma ção: Wan der son; Da vi, Hu go, Abu e
Co dó; Ti mar cos, Gus ta vo e Con ca; Léo Ai res, Ro dri gui- 
nho e Wesley.

Den tro do per fil bus ca do pe lo Sam paio, o pau lis ta Ra- 
fa el Gua na es foi es co lhi do pe lo pre si den te Sér gio Fro ta
pa ra ocu par o car go de téc ni co nes sa tem po ra da. Aos 39
anos, Gua na es es ta va co man dan do a equi pe sub-20 do
Ath lé ti co-PR, on de foi vi ce-cam peão bra si lei ro da ca te- 
go ria. O trei na dor foi pro cu ra do pe lo Co rinthi ans pa ra
co man dar a equi pe sub-20 do clu be pau lis ta, mas pre fe- 
riu as su mir um ti me pro fis si o nal. Es sa se rá a pri mei ra
ex pe ri ên cia do téc ni co fo ra do ei xo sul-su des te. O trei- 
na dor de ve de sem bar car no fim de se ma na em São Luís
e ini ci ar os tra ba lhos na pró xi ma se ma na.

Gua na es che ga acom pa nha do de dois au xi li a res téc- 
ni cos, Ra fa el Sa ve rio Gat ti e Rai ner Cos ta de Oli vei ra. A
es treia se rá no dia 20, con tra o Ba ca bal, pe lo Ma ra nhen- 
se. “É um trei na dor jo vem, mas com um per fil que nos
agra dou bas tan te, pois tem uma boa lei tu ra de jo go, um
bom tra ba lho de cam po e mos trou com pe tên cia em sua
pas sa gem pe lo Ath le ti co Pa ra na en se. Mes mo não sen- 
do, ain da, um téc ni co tão co nhe ci do no ce ná rio na ci o- 
nal, pos so di zer que ele che ga após uma es co lha mui to
cri te ri o sa”, dis se o pre si den te Sér gio Fro ta, em ma té ria
pu bli ca da no si te ofi ci al do Sam paio.

Car rei ra do no vo téc ni co tri co lor
Ra fa el Gua na es jo gou por clu bes co mo Na ci o nal-SP e

Jo se en se-SP. De pois, ele co man dou cin co clu bes an tes
de che gar ao Ath le ti co: Jo se en se, São Jo sé dos Cam pos,
São Car los, Mon te Azul e Vo tu po ran guen se, to das no fu- 
te bol pau lis ta.

Nes se pe río do, ele con quis tou dois tí tu los: a Sé rie B
do Cam pe o na to Pau lis ta de 2015, pe lo São Car los, e a
Co pa Pau lis ta de 2018, pe lo Vo tu po ran guen se. Gua na es
che gou ao Fu ra cão em de zem bro de 2018, pa ra ini ci ar o
pro je to de as pi ran tes de olho no Es ta du al e foi pre mi a do
com o tí tu lo de cam peão pa ra na en se.

São Luís, segunda-feira, 8 de fevereiro de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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As cantoras Elana Dara, Majur e Japinha Conde, , segundo a plataforma de vídeos, estão
entre os 10 nomes da música brasileira para ficar de olho neste ano

PREVISÕES

YouTube lista artistas
que devem estourar

O
YouTube Mu sic di vul gou na 
úl ti ma sex ta-fei ra (5) uma 
lis ta com 10 ar tis tas bra si lei- 
ros que de vem fa zer su ces so 

em 2021. Di fe ren tes es ti los es tão re- 
pre sen ta dos, co mo ser ta ne jo, for ró, 
bre ga funk, rap, pa go de, pop e gos pel.

En tre os no mes apon ta dos es tão 
Pet ter Fer raz e Ela na Da ra. Am bos 
con tam com mais de 500 mil ins cri tos 
em seus res pec ti vos ca nais na pla ta- 
for ma de com par ti lha men to de ví de- 
os.

Ele fi cou co nhe ci do pe lo hit Amor 
ou li trão, gra va do com Me nor Ni co e a 
fun kei ra Mi la. O cli pe da par ce ria, 
pro du zi do por Kond Zil la, acu mu la 
mais de 110 mi lhões de vi su a li za ções. 
Pa ra 2021, a apos ta de Pet ter Fer raz é 
Mi nha crush me blo que ou, tam bém 
gra va do com Ni co, e cu jo cli pe já con- 
ta com mais de 10 mi lhões de vi ews.

Ela na Da ra co me çou fa zen do co- 
vers na in ter net, em per for man ces 
que cha ma ram a aten ção do pú bli co. 
No ano pas sa do, lan çou qua tro sin- 
gles, en tre eles Nin guém dá cer to 
cmg, além de par ce ri as com Ni lo, Pa- 
pa ti nho, PK e Xa mã. Pa ra es te ano, ela 
pre vê lan çar mais um sin gle e pre pa ra 
a che ga da de seu pri mei ro EP au to ral.

Tar cí sio do Acor de om é ou tro no- 
me em des ta que, se gun do se le ção do 
YouTube. Ele já faz su ces so no Nor- 
des te, com um rit mo co nhe ci do co mo 
pi sa di nha ou pi sei ro, sub gê ne ro do 
for ró. O que o di fe ren cia da ban da Ba- 
rões da Pi sa di nha é a pre sen ça da san- 
fo na do for ró de va que ja da.

Seu prin ci pal hit é Meia noi te (Vo cê

JAPINHA CONDE ESTÃO ENTRE OS 10 NOMES DA MÚSICA PARA FICAR DE OLHO EM 2021

tem meu What sApp), do ál bum Di fe- 
ren te dos iguais, lan ça do em de zem- 
bro pas sa do. Mas Tar cí sio já tem ou- 
tras fai xas em al ta, co mo Ne ga, Ro xi- 
nho e Não sou per fei to.

Ou tra apos ta do YouTube é a ca ri o- 
ca Ja pi nha Con de. À fren te do gru po 
Con de do For ró des de maio de 2020, 
ela vi rou su ces so em ra zão da mú si ca 
Ro man ce de sa pe ga do, que vi ra li zou 
nas re des so ci ais. Nes te ano, pre ten de 
re gra var mú si cas da ban da e lan çar 
par ce ri as com ou tros ar tis tas.

A du pla Ma ri a na & Matheus re pre- 
sen ta a mú si ca ser ta ne ja, en quan to 
Gu ga Nan des é a apos ta do pa go de. 
No funk, es tá Sal va dor da Ri ma – que 
de fi ne su as mú si cas co mo ”cons ci en- 
tes” – e, no rap, Kyan. Sa mu el Mes si as 
é o re pre sen tan te gos pel.

Co nhe ci da por can tar na mú si ca 

Ama rE lo, do rap per Emi ci da, a can to- 
ra Ma jur tam bém é apon ta da co mo 
uma das ar tis tas bra si lei ras que de-
vem es tou rar em 2021. Em agos to 
pas sa do, ela lan çou seu pri mei ro sin-
gle so lo 20ver e um ál bum iné di to de- 
ve che gar ain da es te ano.

A se le ção foi cri a da a par tir da com- 
bi na ção e aná li se de di ver sas in for- 
ma ções, co mo da dos do YouTube Mu-
sic, vi su a li za ções no YouTube, ten-
dên ci as de bus cas no Go- ogle e bur- 
bu ri nho nas re des so ci ais.

”A pes qui sa re sul tou em uma re la- 
ção de ar tis tas que re fle te a di ver si da- 
de de gê ne ros da mú si ca bra si lei ra, 
as so ci a da ao po ten ci al de ge ra ção de 
in te res se e con su mo por par te da au-
di ên cia do país em 2021”, diz Flá vio 
Mar con des, di re tor de pro gra ma ção 
do YouTube pa ra a Amé ri ca La ti na.

RAYA E O ÚLTIMO DRAGÃO

Animação estreia nos cinemas e no streaming juntos

A DISNEY PLUS OFERECERÁ ASSINATURA ESPECIAL POR UM PERÍODO LIMITADO, COMO PRÉ-ESTREIA DA ANIMAÇÃO NA PLATAFORMA

O no vo lon ga de ani ma ção da
Disney, Raya e o úl ti mo dra gão, es treia
em 5 de mar ço nos ci ne mas e, si mul- 
ta ne a men te, no stre a ming pe lo
Disney Plus. Na oca sião, a pla ta for ma
ofe re ce rá a as si na tu ra do Pre mi er Ac- 
cess do fil me pe lo va lor de R$ 69,90,
pe lo tem po li mi ta do de 2 se ma nas,
en tre 5 e 9 de mar ço. Aos que op ta rem
por não fa zer a as si na tu ra es pe ci al, a
pro du ção en tra rá no Disney Plus a
par tir de 23 de abril, sem cus tos ex- 
tras.

A tra ma acom pa nha

Raya, uma guer rei ra

in de pen den te que

pre ci sa en con trar o

úl ti mo dra gão e aca bar

pa ra sem pre com os

Drunn, que há 500 anos

se ques tra ram o mun do,

di zi ma ram os dra gões, e

ago ra ame a çam

no va men te a

hu ma ni da de.

O fil me, di ri gi do por Don Hall e
Car los Ló pez Es tra da e co di ri gi do por
Paul Briggs e John Ri pa, se pas sa no
rei no fan tás ti co de Ku man dra, on de
hu ma nos e dra gões vi vi am jun tos e
em har mo nia, até que mons tros ter rí- 
veis, co nhe ci dos co mo Drunn, se- 
ques tra ram o mun do, fa zen do com
que os dra gões pre ci sas sem se sa cri fi- 
car pa ra sal var a hu ma ni da de.

Pas sa ram-se 500 anos até que es ses
mes mos mons tros vol tas sem e ago ra
a hu ma ni da de de pen de de Raya, uma

guer rei ra in de pen den te que pre ci sa
en con trar o úl ti mo dra gão e aca bar
pa ra sem pre com os Drunn. Ao lon go
da vi a gem, Raya apren de que, além do
dra gão, é pre ci so mais uma coi sa pa ra
sal var o mun do: con fi an ça.

O ro tei ro é as si na do por Qui
Nguyen e Ade le Lim. Já Os nat Shu rer e
Pe ter Del Ve cho as su mem a pro du ção
do pro je to.

Es te é o pri mei ro fil me da Disney
que tem es treia si mul tâ nea nas sa las
de ci ne ma e no Disney Plus Pre mi er
Ac cess, com o in tui to de am pli ar as
op ções dos es pec ta do res, que po dem
de ci dir co mo, quan do, e on de pre fe- 
rem as sis tir à no va ani ma ção. Os as si- 
nan tes Pre mi er Ac cess po de rão vi su a- 
li zar o fil me as sim que cli ca rem na
área ex clu si va, sem pra zos pa ra as sis- 
ti-la, in ter rup ções, ou ou tras li mi ta- 
ções além das já es ti pu la das no con- 
tra to de as si nan tes. Pa ra os as si nan tes
que não op ta rem pe lo Pre mi er Ac cess,
Raya e o úl ti mo dra gão es ta rá dis po ní- 
vel no Disney Plus, a par tir de 23 de
abril sem cus tos ex tras.

Per fil do vi si tan te

MARANHENSE

Museu da Gastronomia
reabre com bom público

MUSEU DA GASTRONOMIA MARANHENSE RECEBE VISITANTES 

A Se cre ta ria Mu ni ci pal de Tu ris mo (Se tur) con ta bi li- 
zou o nú me ro de vi si tan tes do  Mu seu da Gas tro no mia
Ma ra nhen se e da Cen tral de Aten di men to ao Tu ris ta
(CAT), em São Luís. Des de o dia 18 de ja nei ro, quan do
fo ram re a ber tos, os es pa ços re ce be ram 552 vi si tan tes do
Ma ra nhão, de ou tros es ta dos do Bra sil e tam bém de ou- 
tros paí ses. O flu xo de vi si tas es tá li mi ta do de vi do à pan- 
de mia, e a equi pe da Se tur es tá se guin do os pro to co los
sa ni tá ri os, com o uso de fa ce shi eld, más ca ra e ál co ol
dis po ni bi li za do a to dos que che gam a es ses lo cais.
“Mes mo com a li mi ta ção dos es pa ços, as pes so as es tão
vi si tan do e co nhe cen do mais so bre a cul tu ra de São Luís
e do Ma ra nhão. É um da do im por tan te pa ra nós, do tu- 
ris mo, que es ta mos nos ca pa ci tan do e nos pre pa ran do
ca da vez mais pa ra re ce ber me lhor e com se gu ran ça os
tu ris tas. Es se in te res se de vi si tar o Mu seu e o CAT in di ca
que os atra ti vos de São Luís es tão cha man do a aten ção
dos tu ris tas”, afir ma Sau lo San tos, ti tu lar da Se tur.

Das pes so as que co nhe ce ram São Luís por meio do
Mu seu e do CAT, 59,75% são de ou tros es ta dos e 40,25%
do Ma ra nhão. Tam bém fo ram re gis tra das as pre sen ças
de vi si tan tes da Suí ça, Por tu gal, Ale ma nha, Si bé ria,
Fran ça e Re pú bli ca Tche ca. Es ses da dos são re fle xo da
pan de mia, e de mons tram a ex pec ta ti va de que o tu ris- 
mo pos sa re to mar as ati vi da des gra da ti va men te – em ja- 
nei ro de 2020, an tes da pan de mia, o nú me ro de vi si tan- 
tes foi de 1.727.

A mai o ria do pú bli co foi fe mi ni no, com 54,55%. Já o
mas cu li no che gou a 42,37%. A pes qui sa tam bém apon ta
que a fai xa etá ria dos vi si tan tes va ria en tre 0 a mais de 60
anos, sen do o mai or pú bli co de 16 a 30 anos (24%), in di- 
can do o in te res se pe la po pu la ção jo vem em co nhe cer a
cul tu ra e, no ca so do Mu seu, a gas tro no mia dos des ti nos
de vi a gem.

MÚSICA

João Bosco & Vinícius
anunciam novo projeto 

A DUPLA REGRAVARÁ UM SUCESSO DA CARREIRA

A du pla ser ta ne ja João Bos co & Vi ní cius di vul gou nas
re des so ci ais um no vo pro je to. Ape sar de ain da não ter
um no me de fi ni do, a ideia dos ser ta ne jos é lan çar dois
EPs com re gra va ções de su ces so da du pla em par ce ria
com ar tis tas da no va ge ra ção da mú si ca ser ta ne ja.

“A ideia do pro je to é tra zer o san gue no vo des sa mo- 
ça da e, de al gu ma for ma, di vi dir ex pe ri ên ci as. São ar tis- 
tas ta len to sos da atu a li da de e que a gen te ad mi ra e mui- 
to”, co men tou João em ma te ri al di vul ga do à im pren sa.
“É um en con tro de ge ra ções mui to in te res san te, es ta- 
mos fe li zes por eles acei ta rem os nos sos con vi tes. É uma
hon ra pa ra nós! Hon ra mai or é ou vir de les que con tri- 
buí mos de al gu ma for ma na car rei ra des te pes so al”, ex- 
pli cou Vi ní cius.

O in tui to do pro je to é con tar com 12 ar tis tas que, de
al gu ma for ma, fo ram in flu en ci a dos pe la tra je tó ria dos
ma to-gros sen ses e re gra var can ções de su ces so. Ca da
con vi da do irá es co lher, jun to com João Bos co & Vi ní- 
cius, o re per tó rio a ser gra va do.

Al guns dos no mes con fir ma dos são: Lui za & Mau rí lio,
Hu go & Gui lher me, Gui lher me & Be nu to, Lau a na Pra do,
Di e go & Vic tor Hu go e Clayton & Ro má rio. As gra va ções
co me çam no pró xi mo mês, em Ri bei rão Pre to, in te ri or
de São Pau lo, de form in di vi du al.

O no vo pro je to não in ter fe re no tra ba lho de iné di tas
que es tá sen do con cre ti za do pe los ser ta ne jos. Em pa ra- 
le lo, eles se guem em es tú dio pa ra gra var no vas mú si cas,
que, em bre ve, se rão dis po ni bi li za das ao pú bli co. O úl ti- 
mo tra ba lho lan ça do pe los ser ta ne jos foi o ál bum Ao Vi- 
vo em Goi â nia, em abril de 2020.

São Luís, segunda-feira, 8 de fevereiro de 2021

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

