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Essa serve para reflexão. Sem ideologias extremistas e sem teorias conspirató-
rias. María Neira, diretora de Saúde Pública e Meio Ambiente da Organização 
Mundial de Saúde foi quem disse, com autoridade e base científica, o seguinte: 
“Cerca de 70% dos últimos surtos epidêmicos começaram com o desmatamento”

Os vírus do desmate 
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Sol com muitas nuvens durante o dia. Perí-
odos de nublado, com chuva a qualquer hora

"O que é o 
Centrão?" 
JOÃO B. ERICEIRA 

Advogado

FALANDO DO
 ASSUNTO

Hospitais particulares de 
São Luís estão com UTIs lotadas

Produto Cultural

PÁGINA  7

Funcionamento de 
bares e casas de show

CDL lança orientações sanitárias 
para lojistas da Grande Ilha

Audiência pode definir
 o lockdown  ou não

PÁGINA 9

COMBATE AO CORONAVÍRUS

"Animais não humanos: um 
desafio do novo prefeito" 

SEBASTIÃO UCHOA 
Advogado

"Até quando o 
carnaval voltar"

ANTÔNIO NELSON FARIA  
Jornalista

O p i n i ã o O p i n i ã o O p i n i ã o O p i n i ã o O p i n i ã o O p i n i ã o 
PÁGINA 4

Veja o calendário de vacinação 
para  idosos da capital

PÁGINA 9PÁGINA 9

Dois hospitais particulares da capital revelaram que estão com 100% de ocupação nos leitos da Unidade de Terapia Intensiva (UTI), reservados para 
pessoas com covid-19. Essa ocupação interfere diretamente no tratamento de casos graves da doença em São Luís. Na rede pública da região da Gran-

de Ilha, também de acordo com o boletim divulgado no domingo (7), a taxa de ocupação está em 79,37%.  PÁGINA 9 

Conheça as igrejas
evangélicas inclusivas

As igrejas inclusivas chegaram ao Brasil no início dos anos 2000 
e nos últimos vinte anos não pararam de expandir. Conheça algu-

mas comunidades aqui em São Luís. PÁGINA 10

Gasolina e gás de cozinha tem novo 
aumento de preço a partir de hoje

A Petrobras anunciou um aumento de cerca de 8% no preço da gasolina a ser ven-
dido pelas refinarias para as distribuidoras. Com isso, o preço médio do litro do com-

bustível subiu R$ 0,17 e passará a ser de R$ 2,25 a partir de hoje. PÁGINA 10

DISPAROU, DISPAROU

 PÁ

Como as pessoas 
reagem à pandemia

O vírus e a Sociedade

MARCELO ARAGÃO 

 Dino critica Lula 
por anúncio de 

pré-candidatura de 
Fernando Haddad 

Governador acha válido a pré-
candidatura de Fernando Haddad 

pelo PT  a Presidência em 2022, mas 
questiona como serão as alianças 

para derrotar Jair Bolsonaro.
PÁGINA 3

Estados Unidos 
doam hospital 
de Campanha 

para o Maranhão
PÁGINA 2
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A Câmara já possui mais de 60 pedidos de processo de impedimento contra o chefe do
Executivo ao longo de seus dois anos de mandato, mas nenhum chegou a ser apreciado

Bri ga de la bo ra tó ri os

BOLSONARO

“Quer tirar a mim e
colocar quem?”

Pan de mia e opo si ção ao go ver no

O
pre si den te Jair Bol so na ro 
ques ti o nou nes ta se gun da-
fei ra (8/2) par te da po pu la- 
ção que de se ja o im pe a ch- 

ment do man da tá rio. A Câ ma ra já 
pos sui mais de 60 pe di dos de pro ces- 
so de im pe di men to con tra o che fe do 
Exe cu ti vo ao lon go de seus dois anos 
de man da to, mas ne nhum che gou a 
ser apre ci a do pe la Câ ma ra. Em in di- 
re ta, ele re la tou que não en xer ga um 
can di da to à sua al tu ra.

“Ago ra vem uns ou tros e que rem 
im pe a ch ment. Vai re sol ver o quê? 
Quer ti rar a mim e co lo car quem no 
lu gar? ‘Es se quem’ po dia nos aju dar 
com so lu ções ago ra. Eu te nho hu mil- 
da de pa ra aco lher qual quer su ges tão, 
qual quer uma, se ja qual for. A gen te 
es tu da”, apon tou.

O man da tá rio ain da cri ti cou a po lí- 
ti ca de lock down con tra a pan de mia 
nos es ta dos. “Tem al guns lo cais ain da 
que es tão com es sa po lí ti ca de fe cha 
tu do, não dá cer to. Já dis se lá atrás que 
o ví rus e o de sem pre go são dois pro- 
ble mas que têm que se com ba ter. O 
de sem pre go tam bém ma ta, de pres- 
são, sui cí dio, ou tras do en ças tam- 
bém.. Ca da vez mais es tá se re pre san- 
do ci rur gi as que de ve ri am ter si do fei- 
tas lá atrás e não fi ze ram só em no me 
do ví rus”, ale gou.

Bol so na ro co me mo rou o re sul ta do 
das elei ções no Con gres so e fez no vas 
crí ti cas ao ex-pre si den te da Câ ma ra, 
Ro dri go Maia (DEM-RJ), ca rac te ri- 
zan do-o co mo a en car na ção da opo-

Ces ta bá si ca

PRESIDENTE BOLSONARO  SOLTOU INDIRETA SOBRE PEDIDO DE IMPEACHMENT

si ção ao go ver no. Ele res sal tou tam- 
bém que é ne ces sá rio en fren tar a pan- 
de mia de co vid-19. “Tem es ses ca ras 
que fa lam que eu sou in sen sí vel às 
mor tes. Eu sou sen sí vel a qual quer 
mor te não in te res sa qual se ja a cau sa. 
Pa re ce que es ses ca ras que fa lam is so 
não vão mor rer nun ca. Tem que bus- 
car so lu ção. Gra ças a Deus mu dou o 
co man do da Câ ma ra. Ho je tem de cla- 
ra ções da im pren sa, es se ca ra que 
saiu da Câ ma ra pa re ce que vai en car- 
nar a ver da dei ra opo si ção a meu go- 
ver no. Ele não tem que ser opo si ção 
ao meu go ver no, tem que ser fa vo rá- 
vel ao Bra sil. En quan to se faz po lí ti ca 
ba ra ta o po vo so fre”, de cla rou a apoi- 
a do res na saí da do Pa lá cio da Al vo ra- 
da.

O pre si den te co men tou, por fim, o 
au men to nos itens da ces ta bá si ca e 
jus ti fi cou que as mu dan ças nos va lo- 
res não de pen dem ape nas de le. “Ou- 
tra coi sa que é com pli ca do os pro du- 
tos da ces ta bá si ca, os mais es sen ci ais, 
em es pe ci al, o óleo de so ja, su bi ram 
em mé dia 20%. En tão o po vo es tá em- 
po bre cen do, per den do seu po der de 
com pra. Te mos que bus car uma so lu- 
ção pa ra is so. Não pas sa ape nas pe lo 
pre si den te. Ho je, con ver sei com o no- 
vo pre si den te da Câ ma ra [Li ra]. De ve- 
mos nos en con trar nas pró xi mas ho-
ras, no má xi mo ama nhã (9). Quer re- 
sol ver tam bém. Mas são so lu ções que 
não são fá ceis de re sol ver”, con cluiu.

CONGRESSO

Vacina gera conflito entre Centrão e militares

RICARDO BARROS, LÍDER DO GOVERNO NA CÂMARA, E ANTÔNIO BARRA TORRES, PRESIDENTE DA ANVISA

A po lê mi ca en tre o lí der do go ver no
na Câ ma ra, de pu ta do Ri car do Bar ros
(PP-PR), e o pre si den te da An vi sa,
Antô nio Bar ra Tor res, é a pri mei ra
que da de bra ços en tre os po lí ti cos do
Cen trão e os mi li ta res do go ver no Bol- 
so na ro após a elei ção do no vo pre si- 
den te da Câ ma ra, Arthur Li ra (PP-AL).

Co le ga de ban ca da de Li ra, Bar ros
foi um dos pro ta go nis tas da cam pa- 
nha que con quis tou 302 vo tos na Ca- 
sa. En ge nhei ro e ex-pre fei to de Ma- 
rin gá (PR), o lí der do go ver no é um
dos no mes co ta dos pa ra subs ti tuir o
ge ne ral Edu ar do Pa zu el lo no Mi nis té- 
rio da Saú de, do qual foi ti tu lar no go- 
ver no Mi chel Te mer. Quer li be rar va- 
ci nas im por ta das em cin co di as, sem
tes ta gem no Bra sil.

Mé di co e con tra-al mi ran te, Bar ra
Tor res co man da a An vi sa co mo se es- 
ti ves se num na vio. Res pon de por tu do
a bor do e tem pres ti gi a do o cor po téc- 
ni co da au tar quia, cu jo pa drão de ex- 
ce lên cia é re co nhe ci do in ter na ci o nal- 
men te. A pres são de Bar ros so bre a
An vi sa, se gun do o pró prio, é uma
ques tão do Con gres so e não do go ver- 
no. Os de pu ta dos e se na do res vol ta- 
ram do re ces so pres si o na dos pe los
elei to res a re sol ve rem lo go o pro ble- 
ma da va ci na. “A An vi sa tem seu rit mo
e sua vi são de ve lo ci da de e, o Con- 

gres so tem a ve lo ci da de do po vo. Fo- 
mos pa ra a ba se e vi mos o re tor no: o
mai or re ceio é da fal ta de va ci na”, jus- 
ti fi cou. O par la men tar tem si do du ro
com os téc ni cos da An vi sa, de fen den- 
do a mu dan ça de le gis la ção, se for o
ca so, pa ra li be ra ção dos me di ca men- 
tos.

Bar ra Tor res, que vem atu an do sob
for tes pres sões do pró prio pre si den te
Jair Bol so na ro, dos go ver na do res e do
cor po ci en tí fi co, é di plo má ti co, mas
po li ti zou a cri se. “A quem in te res sa o
en fra que ci men to da Agên cia Na ci o- 
nal de Vi gi lân cia Sa ni tá ria?”, per gun- 
ta. Em en tre vis ta, na se ma na pas sa da,
dis se que sem pre te ve uma boa re la- 
ção com Bar ros e de fen deu a agên cia:
“É a mais rá pi da do mun do em aná li se
de pro to co los va ci nais”, dis se. Bar ra
Tor res ne ga que o pre si den te Jair Bol- 
so na ro (sem par ti do) ou qual quer mi- 
nis tro da Saú de em sua ges tão te nha
fei to qual quer ti po de pres são à An vi- 
sa, an tes ou du ran te a pan de mia de
co vid-19: “O pre si den te da Re pú bli ca,
Jair Bol so na ro, nun ca, em mo men to
al gum, exer ceu qual quer ti po de pres- 
são so bre a agên cia. Nun ca fez um pe- 
di do, nun ca dis se ‘gos ta ria que apro- 
vas se is so ou aqui lo’. E ele é o che fe do
Exe cu ti vo. Nun ca fez”, afir mou Tor res.

O que es ti cou a cor da en tre o lí der
do go ver no na Câ ma ra e o pre si den te
da An vi sa fo ram as di fi cul da des pa ra
li be ra ção das va ci nas já apro va das no
ex te ri or pa ra uso ime di a to no Bra sil,
en tre as quais a va ci na rus sa Sput nik
V. Das 11 va ci nas já em uso no mun do,
to das apro va das por agên ci as re gu la- 
do ras re co nhe ci das in ter na ci o nal-
men te, so men te du as, até ago ra, es tão
sen do usa das no Bra sil, o que au men- 
tou o es tres se en tre os po lí ti cos e a
agên cia. Se gun do Ri car do Bar ros, a
exi gên cia de 10 di as pa ra a li be ra ção
do uso emer gen ci al, co mo que ria a
An vi sa, é ile gal. “O pre si den te de ve
san ci o nar a me di da apro va da pe lo
Con gres so que es ta be le ce 5 di as; a
pró pria An vi sa ha via es ta be le ci do um
pra zo de 72 ho ras”, es cla re ce.

No ca so da Sput nik V, há um in gre- 
di en te a mais: a dis pu ta en tre a Fi o- 
cruz e o Bu tan tan e a União Quí mi ca,
fa bri can te da Sput nik V no Bra sil. O
pre si den te da em pre sa, Fer nan do
Mar ques, acu sou os la bo ra tó ri os pú- 
bli cos de di fi cul ta rem a che ga da de
va ci nas pro du zi das por la bo ra tó ri os
pri va dos. A Sput nik V é pro du zi da pe- 
la far ma cêu ti ca, que tem um acor do
com o Fun do So be ra no da Rús sia e o
Ins ti tu to Gamaleya pa ra re ce ber tec-
no lo gia e tra zer do ses pron tas do imu-
ni zan te pa ra o Bra sil.

BACABAL

EUA do hospital 
para o Maranhão

EMBAIXADOR TODD CHAPMAN SE REÚNE COM O FLÁVIO DINO

Os Es ta dos Uni dos da Amé ri ca, atra vés do Co man do
Sul do De par ta men to de De fe sa, do ou pa ra o go ver no
do Ma ra nhão uma es tru tu ra pa ra a mon ta gem de um
hos pi tal de cam pa nha que con ta rá com ten das pa ra 40
lei tos,  ge ra do res de ener gia e qua tro ven ti la do res. Uma
de le ga ção do De par ta men to de De fe sa dos EUA es tá no
es ta do pa ra trei nar a equi pe da De fe sa Ci vil que vai ge- 
ren ci ar o uso do ma te ri al.

Des de o iní cio da pan de mia da Co vid-19, o go ver no
dos EUA tem se com pro me ti do em aju dar os par cei ros
bra si lei ros. A ci da de es co lhi da pe lo go ver no do Ma ra- 
nhão pa ra abri gar o hos pi tal de cam pa nha foi Ba ca bal, a
250 quilô me tros da ca pi tal São Luís, por sua lo ca li za ção:
es tru tu ra po de rá dar apoio a ou tros 14 mu ni cí pi os pró- 
xi mos a Ba ca bal.

On tem, equi pes da De fe sa Ci vil e das se cre ta ri as de
Go ver no e Saú de do Es ta do par ti ci pa ram do trei na men- 
to com a equi pe do De par ta men to de De fe sa dos EUA
em Ba ca bal e ob ti ve ram in for ma ções so bre mon ta gem e
uso dos equi pa men tos.

Ho je, o em bai xa dor dos EUA no Bra sil, Todd Chap- 
man, a côn sul-ge ral dos EUA no Re ci fe, Jes si ca Si mon, e
o go ver na dor do Ma ra nhão, Flá vio Di no, vão par ti ci par
de uma ce rimô nia on li ne pa ra mar car a do a ção e a inau- 
gu ra ção do hos pi tal de cam pa nha.

O go ver no e o se tor pri va do dos EUA es tão for te men te
em pe nha dos em aju dar o po vo bra si lei ro a com ba ter à
Co vid-19 no Bra sil e jun tos já dis po ni bi li za ram cer ca de
US$75 mi lhões (R$ 414 mi lhões) pa ra uma sé rie de ini ci- 
a ti vas, in cluin do do a ção de equi pa men tos de saú de, ali- 
men tos, pro du tos de hi gi e ne e pro te ção in di vi du al,
além de pro je tos de apoio a em pre en de do res, in te li gên- 
cia ar ti fi ci al e com ba te à de sin for ma ção.

APOIO

Governos quer ações com
Estados contra covid-19

MINISTRO BRAGA NETTO DEVE COMANDAR AÇÕES

O pre si den te Jair Bol so na ro de ter mi nou ao mi nis tro-
che fe da Ca sa Ci vil, Wal ter Bra ga Net to, que ar ti cu le
ações ex tras em apoio aos es ta dos pa ra com ba te à pan- 
de mia do no vo co ro na ví rus (co vid-19). O des pa cho foi
pu bli ca do ho je (8) no Diá rio Ofi ci al da União.

Bra ga Net to co or de na o Co mi tê de Cri se pa ra Su per- 
vi são e Mo ni to ra men to dos Im pac tos da Co vid-19, gru- 
po in ter mi nis te ri al ins ta la do em mar ço do ano pas sa do
pe lo go ver no fe de ral. O co mi tê é for ma do por to dos os
mi nis tros, além dos pre si den tes da Cai xa, do Ban co do
Bra sil, de Ban co Na ci o nal de De sen vol vi men to Econô- 
mi co e So ci al (BN DES), Ban co Cen tral e da Agên cia Na- 
ci o nal de Vi gi lân cia Sa ni tá ria (An vi sa).

No des pa cho, Bol so na ro de ter mi na que o co or de na- 
dor do co mi tê, “sem in ter rup ção das ações em cur so e
do apoio já pres ta do pe lo Mi nis té rio da Saú de, ar ti cu le
as ações com ple men ta res de to da a ad mi nis tra ção pú- 
bli ca fe de ral em au xí lio aos es ta dos e ao Dis tri to Fe de ral
que o so li ci ta rem pa ra en fren ta men to da pan de mia de
co vid-19 em de cor rên cia da in su fi ci ên cia ou do exau ri- 
men to de su as ca pa ci da des”.

Um exem plo é o es ta do do Ama zo nas, que, pe la se- 
gun da vez du ran te a pan de mia, en fren ta um co lap so no
sis te ma de saú de com fal ta de lei tos e in su mos pa ra tra- 
tar os do en tes.

No Bra sil, as mor tes por co vid-19 che ga ram a 231.534
des de o iní cio da pan de mia, além de 9,5 mi lhões de in- 
fec ta dos pe lo co ro na ví rus.

São Luís, terça-feira, 9 de fevereiro de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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Governador acha válido a pré-candidatura de Fernando Haddad pelo PT à Presidência
em 2022, mas questiona como serão as alianças para derrotar Jair Bolsonaro

SAMARTONY MAR TINS

ELEIÇÕES 2022

Dino critica preferência
de Lula por Haddad

“I
n dis cu tí vel o di rei to de
qual quer par ti do lan çar
can di da to a pre si den te da
Re pú bli ca. Ques tões são

ou tras: qual o pro gra ma e quais as ali- 
an ças pa ra der ro tar Bol so na ro? Pois
se há uma coi sa que não te mos “di rei- 
to” é de per der no va men te pa ra ele e
pro lon gar tan tas tra gé di as”. Foi des sa
for ma que o go ver na dor do Ma ra- 
nhão, Flá vio Di no (PC doB), re a giu à
de ci são do ex-pre si den te Luiz Iná cio
Lu la da Sil va de lan çar des de a pré-
can di da tu ra do ex-pre fei to de São
Pau lo Fer nan do Had dad (PT) à Pre si- 
dên cia da Re pú bli ca em 2022.

Ape sar de não fa zer re fe rên cia à le- 
gen da ao Par ti do dos Tra ba lha do res
(PT), Flá vio Di no fez uma crí ti ca ve la- 
da so bre a es co lha de Lu la que foi de- 
ci di da de ma nei ra mo no crá ti ca. Ou
se ja, sem cons truir uma uni da de cen- 
tro-es quer da en tre ali a dos, o que po- 
de ter co mo con sequên cia o iso la- 
men to da even tu al can di da tu ra pe tis- 
ta.

O go ver na dor do Ma ra nhão afir- 
mou à TV 247 que não pre ten de se
can di da tar à Pre si dên cia da Re pú bli- 
ca ca so Lu la se ja ha bi li ta do a fa zer o
mes mo. Di no afir ma que Lu la é uma
for ça uni fi ca do ra, “ca paz de re pac tu ar
o país”. Na opor tu ni da de Flá vio Di no,
ana li sou o qua dro pa ra as elei ções
pre si den ci ais de 2022, con si de ran do
uma pos sí vel res tau ra ção dos di rei tos
po lí ti cos to tais do ex-pre si den te Lu la.

Ca so es te ce ná rio se con cre ti ze, Di no
re ve lou: “Eu saio da lis ta su ces só ria no
mi nu to se guin te, por que eu te nho
bom sen so, eu ja mais se ria um fa tor
de di vi são e de frag men ta ção no nos- 
so cam po nu ma ho ra tão di fí cil pa ra o
Bra sil”. “Pe lo con trá rio, de fen do a am- 
pla uni da de, prin ci pal men te se o ex-
pre si den te Lu la pu der ser can di da to.
Ca so is so ocor ra, ele te rá meu apoio,
meu vo to e mi nha mi li tân cia”, acres- 
cen tou.

Fo ram pou cos os pe tis tas ma ra- 
nhen ses que re per cu ti ram a no tí cia
do lan ça men to da pré-can di da tu ra de
Had dad pa ra a pre si dên cia do Bra sil
em 2022. O pro fes sor da Uni ver si da de
Fe de ral do Ma ra nhão e Se cre tá rio de
Re la ções Par la men ta res (SE- 
MERP/SLZ), No na to Cho co la te (PT),
co men tou o fa to de ma nei ra dis cre ta
em su as re des so ci ais.  “Lu la/ Haddd/
Di no …  Cha pa Quen te”, in si nu an do
que o go ver na dor Flá vio Di no po de
com por a cha pa co mo vi ce-pre si den- 
te. 

O de pu ta do Zé Iná cio Lu la, re pre- 
sen tan te da le gen da na As sem bleia
Le gis la ti va do Ma ra nhão afir mou o
se guin te: “Quem pre ten de dis pu tar
pa ra ven cer em 2022 não po de dei xar
pa ra de fi nir o seu can di da to so men te
a vés pe ra do plei to. É cor re ta a de ci são
de apre sen tar es te ano a can di da tu ra
de Had dad. Te mos q co me çar a dis cu- 
tir o país é ago ra! O PT já mos trou q
tem pro je to de de sen vol vi men to pa ra
o Bra sil”, res sal tou o par la men tar. Já o
de pu ta do fe de ral Zé Car los do PT não
re per cu tiu a no tí cia em su as re des so- 
ci ais.

O atu al Se cre tá rio de Es ta do de Ci- 
da des e pre si den te do PC doB no Ma- 
ra nhão, Már cio Jerry, ava li ou que tan- 
to Flá vio Di no co mo Gui lher me Bou-
los (PSOL) ti ve ram bom sen do e ma- 
tu ri da de em não se pre ci pi tar em pro- 
je to po lí ti co sem um pla ne ja men to
es tra té gi co.

“En quan to Ci ro e Lu la

con ti nu am se

es tra nhan do, com

ve lhas bir ras, Bou los e

Flá vio Di no, go ver na dor

do Ma ra nhão, mos tram

lu ci dez e ma tu ri da de.

Eles não que rem im por

su as pos sí veis

can di da tu ras…. “,

es cre veu  Jerry.

O ex-par la men tar fe de ral acres cen- 
tou em sua con ta pes so al do Twit ter:
“É pre ci so ter mes mo mui ta pa ci ên cia
re vo lu ci o ná ria. Não per der a ca pa ci- 
da de de cons truir o ca mi nho cer to
que con du za o Bra sil a um tem po
bom pós tem pes ta de e obs cu ran tis- 
mo. Avan te!”, dis se o co mu nis ta.

COVID-19

Prefeitura faz busca ativa de idosos para vacinação

BUSCA ATIVA DE IDOSOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE PARA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19AVANÇA EM SÃO LUÍS

A bus ca ati va fei ta pe la Se cre ta ria
Mu ni ci pal da Cri an ça e As sis tên cia
So ci al (Sem cas) usan do a ba se do Ca- 
dÚ ni co tem si do o gran de ali a do no
pro ces so de va ci na ção dos ido sos em
si tu a ção de vul ne ra bi li da de so ci al. Na
ma nhã des ta se gun da-fei ra (8), 18
ido sos com mais de 85 anos, lo ca li za- 
dos pe las equi pes de re fe rên cia do
Cen tro de Re fe rên cia da As sis tên cia
So ci al (CRAS) Vi nhais, re ce be ram a
pri mei ra do se da va ci na con tra a Co- 
vid-19. O pos to de va ci na ção foi mon- 
ta do na UEB Tom & Jerry, no Pla nal to
Vi nhais II.

Do na Dal vi na Pe rei ra, de 93 anos,
che gou ani ma da pa ra a va ci na. Fran- 
cis ca Pe rei ra não con te ve a emo ção ao
ver a mãe ser va ci na da. “Eu nem acre- 
di to que che gou o dia de la se va ci nar e
fi car pro te gi da. Nós es pe ra mos mui to
por is so”, de cla rou a fi lha da ido sa.

À tar de, as equi pes fo ram até ao

Cen tro de Obras So ci ais Frei Antô nio
Si ni bal di, no bair ro do São Fran cis co,
on de a bus ca lo ca li zou 80 ido sos com
mais de 85 anos em si tu a ção de vul ne- 
ra bi li da de so ci al.

O tra ba lho faz par te das

es tra té gi as do Pla no

Mu ni ci pal de Va ci na ção

pa ra ga ran tir que to do o

pú bli co pri o ri tá rio de

ido sos se ja va ci na do. 

Pa ra is so, a Sem cas es tá per cor ren- 
do bair ros e re giões on de vi vem os
ido sos sem aces so à in ter net pa ra fa- 

zer a iden ti fi ca ção e agen da men to da
va ci na ção.

E quem não pô de com pa re cer aos
lo cais pa ra se va ci nar tam bém re ce- 
beu a sua do se de es pe ran ça. Foi o ca- 
so da apo sen ta da Rai mun da Mar tins
da Cos ta, de 91 anos, que se re cu pe ra
de uma ci rur gia no fê mur. “Gra ças a
Deus es tou pro te gi da. Ago ra é es pe rar
pe la se gun da do se”, co me mo rou a
ido sa.

Pa ra a se cre tá ria mu ni ci pal da Cri- 
an ça e As sis tên cia So ci al, Ro sân ge la
Ber tol do, além de ga ran tir a imu ni za- 
ção dos ido sos, a bus ca ati va es tá atu- 
a li zan do os da dos do ca das tro e le-
van do a no vos pla ne ja men tos. “Cons- 
ta ta mos mui tas si tu a ções e ido sos
que não es tão ca das tra dos e com es se
le van ta men to es ta mos pro vi den ci an- 
do pa ra que se jam in se ri dos. Nos sa
pri o ri da de é ga ran tir o di rei to de les de
se rem va ci na dos”, fi na li zou.

1

2

Ti ran do o cor po fo ra

De ci são com ple xa

To man do cau te la

Di re to ao pon to

“Ou cum pro a lei ou vou ser di ta dor”

Er rar é hu ma no

Che fe da La va Ja to

Os ví rus do des ma te
Es sa ser ve pa ra re fle xão. Sem ide o lo gi as ex tre mis tas e sem te o- 

ri as cons pi ra tó ri as. Ma ría Nei ra, di re to ra de Saú de Pú bli ca e Meio
Am bi en te da Or ga ni za ção Mun di al de Saú de foi quem dis se, com
au to ri da de e ba se ci en tí fi ca, o se guin te: “Cer ca de 70% dos úl ti- 
mos sur tos epi dê mi cos co me ça ram com o des ma ta men to”. Ela
ci ta co mo exem plos da re la ção das pan de mi as mais re cen tes com
o meio am bi en te, os ví rus do Ebo la, Sars e HIV. To dos eles sal ta- 
ram dos ani mais sil ves tres pa ra os hu ma nos, de pois da des trui ção
ma ci ça de flo res tas tro pi cais.

Pa ra a mé di ca e ci en tis ta es pa nho la, o co ro na ví rus é mais uma
pro va da pe ri go sa re la ção en tre os ví rus e as pres sões do ser hu- 
ma no so bre o meio am bi en te. Do seu es cri tó rio em Ge ne bra, (Suí- 
ça), Nei ra in sis te na ne ces si da de de Go ver nos e in di ví du os com- 
pre en de rem que a mu dan ça cli má ti ca é pro ble ma de saú de pú bli- 
ca, não uma ques tão de eco lo gia ou ati vis mo. A ci en tis ta, mes tra
em saú de pú bli ca e nu tri ção, pro põe uma re vo lu ção sau dá vel, po- 
si ti va e ver de, que te nha co mo pi lar fun da men tal a rá pi da tran si- 
ção na di re ção de ener gi as lim pas. Ela ga ran te que paí ses que de- 
ci di rem tro car o pe tró leo e o car vão pe la ener gia so lar e eó li ca ace- 
le ra rão seu cres ci men to e re du zi rão a po bre za e a de si gual da de.

As su as de cla ra ções ao jor nal El País tem tu do a ver tam bém
com o Bra sil. “As prá ti cas de des ma ta men to in ten so, sem pre em
no me da eco no mia de cur to pra zo, têm efei tos de vas ta do res pa ra
o fu tu ro da hu ma ni da de. Ao der ru bar a flo res ta pa ra subs ti tuí-la
por agri cul tu ra in ten si va e po lu en te, os ani mais que vi vem nes ses
lu ga res nos quais o ho mem não ha via en tra do so frem pro fun das
trans for ma ções”, dis se Ma ría Nei ra. Sur gem as es pé ci es que não
es ta vam em con ta to com os hu ma nos e que po dem nos trans mi tir
do en ças. Tem re al men te to do o sen ti do o que diz a ci en tis ta. Pas- 
sar de uma flo res ta tro pi cal pa ra um cul ti vo, com adu bos quí mi- 
cos e pes ti ci das des co nhe ci das nes se ecos sis te ma, al te ra o ti po de
ve to res ca pa zes de trans mi tir os ví rus. O des ma ta men to é uma
for ma de der ru bar es sa bar rei ra am bi en tal en tre es pé ci es que nos
pro te ge de for ma na tu ral. Ela ci ta co mo exem plo des se fenô me no
da na tu re za, o ví rus do ebo la, que sal tou dos mor ce gos fru gí vo ros
das flo res tas da Áfri ca oci den tal pa ra os hu ma nos e de sa tou o
con tá gio. Não foi di fe ren te, o que acon te ceu com a aids e a sars.
Há quem du vi de, mas a ci ên cia é o opos to do ne ga ci o nis mo usa do
por quem não a pre sa por que não co nhe ce.

Ao tui tar a con ver sa que ti ve ra com apoi a do res, Jair Bol so na ro
dis se que es tá pre vis to no vo re a jus te de com bus tí veis nos pró xi- 
mos di as. Lem brou que vai ha ver chi a dei ra, mas avi sou que não
tem in fluên cia na Pe tro bras, por que é lei. E que não pen sa em ser
di ta dor.

O juiz Dou glas Mar tins (Va ra de As sun tos Di fu sos e Co le ti vos)
in ti mou os 217 os mu ni cí pi os do Ma ra nhão pa ra de ba te rem o pe- 
di do de Lock down fei to por três de fen so res pú bli cos. Tam bém
cha mou pa ra a au di ên cia pú bli ca, vá ri as ins ti tui ções in te res sa das
no te ma.

Em uma li ve on tem no youtube, Dou glas Mar tins afir mou que,
in de pen den te da de ter mi na ção so bre um pos sí vel lock down, o
Go ver no do Ma ra nhão, se de se jar, po de re cor rer pa ra der ru bá-la
em ins tân ci as su pe ri o res. Mas não adi an tou se po de de cre tar o fe- 
cha men to.

“As pes so as di zem ‘não que rer lock down’. Tran qui lo. Nin guém
quer. Mas a gran de per gun ta pa ra es tas mes mas pes so as é: O que
vo cê es tá fa zen do pa ra que não se ja ne ces sá rio? Mais im por tan te
que o al vo ro ço so bre se o juiz vai de cre tar lock down”, re fle te o ma- 
gis tra do.

 

Do pre si den te Jair Bol so na ro pa ra apoi a do res on tem de ma nhã,
fa lan do so bre a al ta do pre ço dos com bus tí veis, te ma de reu nião
com a equi pe econô mi ca pa ra bus car al ter na ti vas que per mi tam
bai xar o pre ço.

 
O se cre tá rio da In dús tria e Co mér cio, Sim plí cio Araú jo

agra de ceu on tem o go ver no ame ri ca no e o do Ma ra- 
nhão pe lo hos pi tal de cam pa nha, que co me çou a ser

ins ta la do on tem em Ba ca bal. Na re gião, au men ta ram
os ca sos de convid19.

 
O pre fei to de São Luís, Edu ar do Brai de acom pa nhou o

“dia de le var as do ses de es pe ran ça aos que lu tam con- 
tra o cân cer”. Ini ci ou a va ci na ção de pa ci en tes on co ló- 

gi cos, con tra a Co vid, nos hos pi tais Al de no ra Bel lo e o
de Cân cer do Ma ra nhão.

Pa ra Flá vio Di no, o de pu ta do Ro dri go Maia tem mui tos mé ri- 
tos, co mo ter aju da do a vi a bi li zar o No vo Fun deb e o au xí lio emer- 
gen ci al de R$ 600. “Er ros? To do mun do co me te. O Bra sil pre ci sa
que va lo ri ze mos as con ver gên ci as, não ape nas as di ver gên ci as. Só
as sim der ro ta re mos a ex tre ma-di rei ta”.

De fe sa do ex-pre si den te Lu la apre sen tou no vos ele men tos
com pro van do que o ex-juiz Ser gio Mo ro, o “rus so”, era o ver da dei- 
ro che fe da for ça-ta re fa da La va Ja to em Cu ri ti ba. E tam bém agia
sin to ni za do com au to ri da des es tran gei ras (FBI, MP Suí ço e Em- 
bai xa da EUA).

São Luís, terça-feira, 9 de fevereiro de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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JOÃO BA TIS TA ERI CEI RA
É só cio ma jo ri tá rio de João Ba tis ta Eri -
cei ra Ad vo ga dos As so ci a dos

ANTÔ NIO NEL SON FA RIA
Jor na lis ta

O que é o Centrão?

Após o Gri to do Ipi ran ga, cons ti tuí do o
pri mei ro Par la men to, a mai o ria acom pa- 
nhou o Im pe ra dor em bus ca das van ta gens
do Tro no, ali, es ta ria a ori gem do que a par tir
dos anos oi ten ta do sé cu lo pas sa do, se con- 
ven ci o nou cha mar de Cen trão, in te gra da
por re pre sen tan tes do ru ra lis mo, o me nos
mo der no, ex cluí do, por tan to, o agro ne gó cio,
res pon sá vel por con si de rá vel par te da pau ta
de ex por ta ção na ci o nal.

A lei tu ra his tó ri ca pas sa por di ver sos pe- 
río dos e epi só di os da evo lu ção da po lí ti ca
bra si lei ra. Na Re pú bli ca Ve lha, pro cla ma da
em 1889, as elei ções se fa zi am no Par la men- 
to, on de se cos tu ra vam os acor dos pa ra elei- 
ções de go ver na do res, pre si den tes, ao gos to
das oli gar qui as, ex cluí da a par ti ci pa ção po- 
pu lar. Inau gu ra da no va fa se re pu bli ca na em
1930, as su me a Pre si dên cia da Re pú bli ca
Ge tú lio Var gas, po si ti vis ta, pa ra quem o Par- 
la men to em de ter mi na do mo men to tor na- 
va-se des ne ces sá rio. Veio a re de mo cra ti za- 
ção em 1945, e sob a égi de da no va Cons ti tui- 
ção, ele ge-se o ge ne ral Du tra, Mi nis tro da
Guer ra da di ta du ra, e o pró prio Ge tú lio.

O Con gres so per du rou à mer cê dos fa vo- 
res dos che fes do Exe cu ti vo. No go ver no Jus- 
ce li no Ku bits check alar ga-se a fai xa de ne go- 
ci a ção con gres su al com ba se na ali an ça
PSD-PTB, au xi li a da em par te pe la UDN cha- 

ma da de cha pa bran ca.
A elei ção de Jâ nio Qua dros em 1960, com

seis mi lhões de vo tos, um fenô me no pa ra a
épo ca, tor nou vi sí vel as con tra di ções en tre
as pro pos tas do Pre si den te, de mo ra li za ção
ad mi nis tra ti va, de com ba te à cor rup ção
com as prá ti cas de tro ca de fa vo res en tre o
Exe cu ti vo e o Par la men to. Veio o des fe cho da
re nún cia, a pos se do vi ce, e a sua der ru ba da
pe lo gol pe mi li tar de 1964. Em par te, tu te la- 
do, veio a ser em de fi ni ti vo a par tir do Ato
Ins ti tu ci o nal nº 5, de de zem bro de 1968.

Re cu pe rou as su as prer ro ga ti vas de pois
da elei ção in di re ta de Tan cre do Ne ves-
Sarney e a con vo ca ção da As sem bleia Na ci o- 
nal Cons ti tuin te. No cur so dos tra ba lhos, pe- 
los idos de 1987, sur ge a atu al ex pres são pa ra
de sig nar par la men ta res que não es ta ri am
nem a es quer da, nem a di rei ta do es pec tro
ide o ló gi co, re pre sen ta ri am sim, su as ba ses
elei to rais.

 
Ao de pu ta do Ro ber to Car do so Al ves, seu

lí der à épo ca, atri buiu-se a fra se bas tan te co- 
nhe ci da, de tur pan do a ora ção de São Fran- 
cis co de As sis: “é dan do que se re ce be”… Pa- 
ra as si na lar a his tó ri ca tro ca de fa vo res e car- 
gos en tre os po de res Exe cu ti vo e Le gis la ti vo.

O Cen trão foi de ci si vo pa ra a mu dan ça da
for ma de go ver no par la men ta ris ta pa ra pre- 
si den ci a lis ta, e a du ra ção do man da to do
Pre si den te, pros se guin do, man te ve-se em
ba ses só li das até o en cer ra men to da Cons ti- 
tuin te.

Con ti nu an do, Col lor de Mel lo foi afas ta- 
do em ra zão de pe cu li a res con di ções pes so- 
ais, e por ca re cer de ne go ci a do res con gres- 
su ais jun to ao Cen trão. O que não ocor reu
nos go ver nos Fer nan do Hen ri que e Lu la,
am bos ti ve ram ha bi li da de su fi ci en te pa ra o
tra to con gres su al dos seus agen tes. O mes- 
mo não se po de di zer de Dil ma Rous seff,
afas ta da pe la de ci si va ação dos mes mos.

Che ga mos a pre sen te con jun tu ra, os ana- 
lis tas po lí ti cos, os mei os de co mu ni ca ção
anun ci am ter si do o Cen trão de ci si vo pa ra a
elei ção da Me sa Di re to ra da Câ ma ra e do Se- 
na do. A Pre si dên cia te ve que ne go ci ar com a
en ti da de pa ra as se gu rar a ba se con gres su al
su fi ci en te pa ra as se gu rar-lhe a go ver na bi li-
da de.

En ti da de sim, pois ao lon go do tem po
vem se man ten do, in de pen den te de que
quem se jam os seus mem bros e os de ten to- 
res do Po der Exe cu ti vo. Qual o con teú do do
Cen trão? São par la men ta res, que em pre juí- 
zo de su as atri bui ções le gis la ti vas e as de
con tro le e fis ca li za ção, bus cam fa vo res e
car gos pa ra a ali men tar as su as ba ses e as se- 
gu rar a per ma nên cia dos man da tos. Há
quem vá além. Di zem: eles per so ni fi cam
uma re a li da de, o elei to ra do bra si lei ro, é, em
mé dia, pre do mi nan te men te con ser va dor, a
jul gar pe las pau tas apre sen ta das em ma té ria
de cos tu mes. É dis cu tí vel. Re quer mais ele-
men tos e pes qui sas jus ti fi can do tal com pre- 
en são. De tu do res ta uma cer te za: ur ge a re-
for ma po lí ti ca.

Até quando o carnaval voltar

Es te ano não vai ser igual ao que pas sou,
can ta va a mar chi nha su ces so do Car na val
do iní cio dos anos se ten ta. Co mo em 2021
não acon te ce rá a mai or fes ta po pu lar do
país, é me lhor guar dar a fan ta sia e con ser var
a ale gria re pre sa da pa ra o ano que vem. O
mo ti vo pa ra a sus pen são da fo lia mo mes ca é
jus to e po de sal var mui tas vi das. Eu, ape sar
de gran de fo lião, vou es ta ci o nar a Pas to ral
do Gro gue/Jar di nei ra do Gro gue, e es pe rar o
pró xi mo car na val che gar, se Deus qui ser, vi- 
vo, mui to vi vo e com ener gia re do bra da pa ra
usar. Co mo se fa la no bar, bo la pra fren te e pé
na tá bua.

 
O car na val de São Luís se con cen tra va nas

ru as e nos clu bes Ja gua re ma(des fi le de fan- 
ta si as na se gun da-fei ra gor da), Lí te ro(com
as ves pe rais im ba tí veis), Ca si no, na ave ni da
Bei ra Mar(ma nhã do do min go-gor do), Clu- 
be dos Sar gen tos, no João Pau lo – na área mi- 
li tar do 24º Ba ta lhão de Ca ça do res, Bai le do
Te a tro, os Bai les de Se gun da, do le gen dá rio
Moi sés, e os po pu la res do Ci ne ma Éden. No
sá ba do-gor do acon te cia a gran de ce le bra- 
ção da Bo a te Eli te, on de as me lho res ra pa ri- 
gas da ci da de, fan ta si a das, fer vi lha vam de
ale gria. Nes se dia “D”, es tu dan tes e li sos
eram ve ta dos na por ta. Con cor ri am com ele
as fes tas da Ma ro ca, Crás, Cris tal, to das de
al to pa drão, e a da Ma ram baia, na sin gu lar
28 de ju lho, a rua das me ni nas sem gran des
es plen do res.

 
Nas ru as, o car na val era fan tás ti co. Ti nha

Mai ze na, pa ra jo gar nos fo liões; ro que-ro- 
que, ven di do pe los pre go ei ros; más ca ras de
fo fão de meia e pa pel ma chê. Em qual quer
lu gar se com pra va “San gue de Mo mo”, mis- 
tu ra quí mi ca que man cha va rou pa da mul ti- 
dão e que so men te o sa bão Rin so (pri mei ro
sa bão em pó bra si lei ro, fa bri ca do por Ir mãos

Le ver), cos tu ma va re cu pe rar. Gru pos de fo- 
fões as sus tan do a cri an ça da pro te gi da no
pei to ril das ja ne las, tur mas de Ba ra lho, Blo- 
co Vi ra-La tas, Tri bos de Ín di os, gru pos de Fo- 
fão e as pi to res cas pre sen ças de Co e lho,
trans ves ti do de mu lher com ves ti do, sa pa- 
tos, bol sa e ro se tas na cor en car na da. E ain- 
da Di co Ze bra, o cor no ofi ci al do car na val
ma ra nhen se.

 
Tu do acon te cia no cir cui to Ma dre Deus,

De o do ro, Rua do Sol e ter mi na va na Pra ça
João Lis boa. As Es co las de Sam ba des ci am a
rua do Pas seio e ter mi na vam o des fi le na De- 
o do ro, can to com a Cai xa Econô mi ca. A Flor
do Sam ba, pre si di da por Pi ra nha(Jo sé Al ves)
e a Tur ma do Quin to, sob o co man do de Ta- 
ba co(Her me ne gil do Ti búr cio da Sil va) que
anos de pois mor reu atro pe la do por bi ci cle ta
no Ater ro do Fla men go, no Rio de Ja nei ro.
Ale gra vam as ru as da ci da de a Ban da do Bai- 
xo Le blon que vi rou Bei ra Mar, Ban da do
Gra fi te, a Ban da de Gerd Pflu e ger, tal vez a pi- 
o nei ra na ci da de, e o em pre sá rio Vi tor Tro- 
vão fan ta si a do de Cen tu rião Ro ma no, pi lo- 
tan do bi ga pu xa da por im po nen te bur ro,
acom pa nha do do car ro cei ro.

O cor so de ca mi nhões en fei ta dos, re ple- 
tos de cri an ças fan ta si a das com pan dei ros
de plás ti co nas mãos, can ta ro la do “Sa po não
la va o pé”; pas san do pe la pra ça De o do ro, lo- 
cal on de a exu be ran te cai xa d’água de flan- 
dre, em fren te ao res tau ran te do Se nac, era
um sím bo lo da ci da de. A Ca si nha da Ro ça,
brin ca dei ra co man da da por Seu Hen ri que,
com se de no Mon te Cas te lo, atrás da igre ja,
ao la do da se cu lar bar ri guei ra.

 
Uma his tó ria que va le a pe na con tar. A

Ca si nha da Ro ça era mon ta da em ca mi nhão
ce di do pe la Pre fei tu ra. Co mo o do no da
brin ca dei ra te ve di fi cul da de em con se guir o
veí cu lo pe la via ofi ci al pe diu mi nha aju da.
Co mo ti nha aces so ao Seu No ro nha, do no da
Co ma ve, con ces si o ná ria da Che vro let, fui lá

pa ra man ter es sa tra di ção do nos so car na- 
val. O em pre sá rio com prou o pro je to e em- 
pres tou o veí cu lo. No dia do re ce bi men to,
Seu Hen ri que meio cons tran gi do aler tou-
me que o ca mi nhão era no vo, ze ro/km. To- 
mei um sus to e cor ri até a Co ma ve pa ra co- 
mu ni car que o ca mi nhão ti nha que usa do
pa ra ser des mon ta do e em seu chas si ins ta- 
lar a Ca si nha da Ro ça. O em pre sá rio, pas sa-
do o es pan to, de pron to ce deu mo de lo mui- 
to ve lho, ide al pa ra a trans for ma ção e pron to
pa ra des fi lar no per cur so car na va les co.

Ou tras al ter na ti vas se apre sen ta vam nos
bair ros, co mo a URBV(União Re cre a ti va da
Boa Von ta de), no Ca va co(atu al Bair ro de Fá- 
ti ma), se de so ci al do ti me de fu te bol Boa Vi a-
gem, que não te ve vi da lon ga. Lá fi ca vam
tam bém o ca ba ré da Zi lo ca e o bar de Ma ri-
nal va, lo cal de me ni nas es bel tas do ca be lo
“mel com ter ra”(lou ras oxi ge na das com
água 3 vo lu mes). 

Tam bém por aque las cer ca ni as re si di am
“De An ta” e “Pi lo ta”, no tá veis mu lhe res es ta- 
be le ci das na pra ça Be ne di to Lei te, con tri- 
bui do ras das pri mei ras emo ções de gran de
par te da ga ro ta da da ci da de. Elas pos suíam
ex tra or di ná rio sen so em pre sa ri al, ano tan do
na ca der ne ta ad qui ri da da Li vra ria Bor ges,
na rua do Sol, to dos os fi a dos pas sa dos pe la
vas ta e fi el cli en te la.

Com a sus pen são dos fes te jos do car na val
ma ra nhen se um trio de de fen so res pú bli co,
um de les tu ris ta na Fran ça, ten ta em pla car
no vo lock down no es ta do im pe tran do Ação
Cí vel Pú bli ca. 

O tram bo lho vai con tur bar a vi da das pes-
so as e pro vo car in se gu ran ça no am bi en te de
ne gó ci os. Por an te ci pa ção à de ci são, di ver- 
sas em pre sas re sol ve ram man ter as por tas
fe cha das. Na lis ta es tão a Far má cia Sa ni tá ria,
a Ar pa so, os Co lé gi os Ate neu e Ro sa Cas tro, a
Me ru o ca, a King Jói as, a Lo jas Acá cia, o BEM,
a Bo a te Fi li pi nho, o Ho tel São Fran cis co e Pi- 
po cas Ori en tal.

Bom Car na val, em ca sa, pa ra to dos.

SE BAS TIÃO UCHOA
Ad vo ga do do es cri tó rio Uchoa & Co quei ros Ad vo ca cia,
mem bro da Co mis são de De fe sa dos Di rei tos do Ani mais e
Vi ce-Pre si den te do Ob ser va tó rio Cri mi no ló gi co da OAB/MA.

Ani mais não
hu ma nos: um de sa fio
do no vo pre fei to

Há anos que os ani mais hu ma nos fin gem des co nhe cer o re co- 
nhe ci men to dos di rei tos dos ani mais não hu ma nos pa ra com a
cons tru ção de um meio am bi en te equi li bra do em vá ri as acep ções
pa ra a ma nu ten ção de to das as es pé ci es de se res vi vos no pla ne ta
ter ra.

Na re a li da de ju rí di ca mun di al, o pri mei ro gran de pas so fir ma- 
do foi a De cla ra ção Uni ver sal dos Di rei tos dos Ani mais no ano de
1978 pe la Or ga ni za ção das Na ções Uni das – ONU, cu jo tex to foi
re cep ci o na do por inú me ros paí ses ci vi li za dos no glo bo ter res tre.

Na gran de re a li da de, do ou tro ra sa cri fí ci os de ani mais não hu- 
ma nos em ri tu ais re li gi o sos por atra sos cul tu rais até o re co nhe ci- 
men to que o Cor dei ro (Je sus) de Deus se deu em sa cri fí cio pa ra
re di mir to da a hu ma ni da de, subs ti tuin do to da a for ma mío pe de
ofer ta de ani mais não hu ma nos em sa cri fí ci os ao deu ses de cri a- 
ção me ra men te abs tra tas ao lon go da His tó ria da Hu ma ni da de,
aos tem pos atu ais, ain da per sis tem ali e na ções do es ti lo aco lá em
man che tes mi diá ti cas, in fe liz men te. Sa be-se que o Bra sil avan- 
çou bas tan te ao co lo car em sua Car ta Cons ti tu ci o nal de 1988 a ve- 
da ção cla ra de qual quer for ma de cru el da de con tra os ani mais
não hu ma nos, em bo ra a per sis tên cia em se ver co mo ação cul tu- 
ral o cha ma dos ro dei os e su as for mas ne fas tas de maus tra tos aos
ani mais que ali são uti li za dos co mo coi sas, quan do as sim dei xa- 
ram de ser, há anos na pró pria le gis la ção pá tria. Pe na que ain da
pou ca apli ca da, qui çá por in sen si bi li da de de al guns ope ra do res
do di rei to di an te de su as vi sões ob je ti va das do Di rei to, ain da.

O Go ver no Fe de ral já cri ou uma Co or de na do ria Na ci o nal de
Pro te ção aos Ani mais não hu ma nos no âm bi to do Mi nis té rio do
Meio Am bi en te com vis ta a im plan tar, pe la pri mei ra vez no país,
um ór gão que ve nha con tem plar po lí ti cas pú bli cas que ve lem pe- 
los di rei tos dos ani mais não hu ma nos, ini ci al men te vol ta da pa ra
os fe li nos e ca ni nos. O que já de mons tra que di as me lho res ad vi- 
rão pa ra to dos que li dam nes ta sen da. Nas gran des ca pi tais, e São
Luis do Ma ra nhão não fi ca de fo ra, en con tra-se ain da o fa mi ge ra- 
do veí cu lo de tra ção ani mal, on de se ver inú me ras vi o lên ci as con- 
tra tais es pé ci es de ani mais em ple na luz do dia em vá ri as lo ca li- 
da des na ci da de, afo ra o nú me ro de aban do nos e maus tra tos de
fe li nos e ca ni nos co mo al go co mum em vá ri as pon tos da ci da de,
in clu si ve com gra ves no ti ciá ri os de vi o lên cia, maus tra tos e aban- 
do no de ani mais não hu ma nos, com gran de re per cus são  mi diá ti- 
ca ne ga ti va no co ti di a no da ci da de, in fe liz men te. Vá ri as ten ta ti vas
de se mo di car o qua dro de dí vi da his tó ri ca que a ci da de tem pa ra
com os ani mais não hu ma nos, fo ram re a li za das com au di ên ci as
di ver sas en vol ven do vá ri os ór gãos pú bli cos nas es fe ras do es ta do
e mu ni cí pio du ran te os oi tos anos da ges tão mu ni ci pal pas sa da.
Po rém, com re so lu ti vi da de ze ro, ver go nho sa e re vol tan te. No fun- 
do, me ros en go dos que ilu di ram e ilu dem so men te a in cau tos,
apo li ti za dos ou bem-in ten ci o na dos, mas com pou ca vi si bi li da de
crí ti ca dos even tos acon te ci dos, pois so nha do res que são, não
per de ram, ain da a es pe ran ça por di as me lho res pa ra os nos sos ir- 
mãos ani mais não hu ma nos, nas pa la vras de São Fran cis co de As- 
sis. Vê-se com gran de es pe ran ça a ges tão mu ni ci pal que se ini cia
na ci da de, uma vez se fa zer cons tar em seu Pro gra ma de Go ver no
du ran te to da a cam pa nha elei to ral, a cri a ção e im plan ta ção de
uma po lí ti ca pú bli ca de bem-es tar ani mal pa ra a ci da de de São
Luis do Ma ra nhão, a exem plo da im plan ta ção do pri mei ro hos pi- 
tal mu ni ci pal ve te ri ná rio, bem co mo de uma Agên cia Mu ni ci pal
de Pro te ção Ani mal, de um Con se lho Mu ni ci pal e do Fun do Mu- 
ni ci pal, res pec ti vos. Sa be-se que o no vo ges tor tem sen si bi li da de
com a cau sa ani mal não hu ma no nos anais de sua tra je tó ria po lí- 
ti ca, as sim co mo bo as in ten ções pa ra im plan tar a po li ti ca pú bli ca
aci ma de cli na da, em bo ra es te ja ex tre ma men te pre o cu pa do com
a saú de dos hu ma nos ( e faz sen ti do ) em fa ce da pan de mia que
as so la o mun do, o Bra sil, Ma ra nhão e a ci da de que por ora go ver- 
na, por tan to en ten dí vel é o tem po por que ain da não en vi ou à Câ- 
ma ra  dos Ve re a dos o Pro je to de Lei pa ra tal.

Con tu do, pre o cu pa os de fen so res, sim pa ti zan tes  e or ga ni za- 
ções da so ci e da de ci vil que mi li tam na cau sa ani mal, ne nhum
pro nun ci a men to pa ra com a efe ti va im plan ta ção da ci ta da po lí ti- 
ca, mas con fi an tes es tão que em bre ve que a ci da de co me ça rá a
ver sua fau na co mo tam bém uma po lí ti ca de es ta do mu ni ci pal de
su ma im por tân cia, cu jos re fle xos atin gi rão o bem es tar de to dos
os seus ha bi tan tes, em ma té ria de saú de pú bli ca pa ra am bas as
es pé ci es de ani mais, e iní cio de seu gran de res gas te de uma ci da- 
de que tam bém se pre o cu pa com seu Meio Am bi en te re al men te
equi li bra do pa ra to dos.

São Luís, terça-feira, 9 de fevereiro de 2021
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Fu são

Três per gun tas

É nor mal que em si tu a ções ex tre mas de ter mi na das per -
so na li da des se evi den ci em mais?

Ge ral men te, tra ços des sas per so na li da des po dem ser
iden ti fi ca dos nas pes so as an tes de si tu a ções co mo a
pan de mia atu al? Elas já dão pis tas de co mo po dem se
com por tar nes se ti po de si tu a ção ex tre ma?

Do pon to de vis ta das po lí ti cas de saú de pú bli ca, co mo a
iden ti fi ca ção des ses com por ta men tos po de ser útil?

Um me do al truís ta

Vírus e sociedade

Como as pessoas
reagem à pandemia

A
l guns ne ga ram a gra vi da de. Ou tros fo ram à ja- 
ne la, aplau dir os pro fis si o nais de saú de. Mui tos
se ofe re ce ram pa ra fa zer com pras pa ra os mais
ve lhos. E te ve quem se apro vei tas se da si tu a ção,

ven den do pro du tos, co mo kits de vi ta mi nas, que su pos- 
ta men te pro te ge ri am con tra o ini mi go co mum da so ci e- 
da de atu al men te: o Sars-CoV-2. Es pe ci al men te no iní cio
da pan de mia, uma sé rie de com por ta men tos pa re ce- 
ram emer gir. Um ano de pois, uma pes qui sa da Uni ver si- 
da de de Ber gen, na No ru e ga, iden ti fi cou e lis tou 16 per- 
so na li da des as so ci a das, se gun do a au to ra, di re ta men te
à cri se da co vid-19.

Mi mi E. Lam, que pu bli cou o ar ti go na re vis ta Hu ma- 
ni ti es and So ci al Sci en ces Com mu ni ca ti ons, do gru po
Na tu re, afir ma que a iden ti fi ca ção das per so na li da des
emer gen tes é ne ces sá ria pa ra nor te ar po lí ti cas pú bli cas
ca pa zes de in ter vir so bre os efei tos de com por ta men tos
pre ju di ci ais, co mo o dos ne ga ci o nis tas. Ou dos que pas- 
sa ram a cul par os chi ne ses pe la pan de mia. De acor do
com a pes qui sa do ra, sob a jus ti fi ca ti va da co vid-19, tra- 
ços la ten tes, co mo xe no fo bia, ra cis mo e in to le rân cia, fo- 
ram co lo ca dos pa ra fo ra.

“Em so ci e da des plu ra lis tas, as res pos tas com por ta- 
men tais in di vi du ais va ri am de acor do com os va lo res
pes so ais, con tex tos si tu a ci o nais e iden ti da des dos gru- 
pos, po den do afe tar o cum pri men to das po lí ti cas e a
trans mis são vi ral”, diz. Uma das per so na li da des lis ta das
por ela, por exem plo, é a dos “in ven cí veis”, que, por se
acha rem imu nes a qual quer pro ble ma, de so be de cem as
nor mas de dis tan ci a men to e fa zem fes tas, se aglo me- 
ram em ba res, prai as…

Ain da so bre os ne ga ci o nis tas, es pe ci al men te aque les
com po der de in flu en ci ar mi lha res de pes so as, aca bam
in cen ti van do que seus apoi a do res ig no rem as me di das
ca pa zes de aju dar a fre ar a dis se mi na ção vi ral.

“Em abril de 2020, lí de res mun di ais cla ma ram pa ra a
po pu la ção a ado tar me di das de dis tan ci a men to, de uso
de más ca ras e de iso la men to. Em con tras te, lí de res po- 
pu lis tas re sis ti ram a es sas me di das, co mo o pre si den te
Jair Bol so na ro, que ne ga a co vid-19 co mo uma ‘his te ria’
da mí dia e exor ta os bra si lei ros a vol ta rem ao tra ba lho e
às es co las con tra as res tri ções im pos tas pe lo Es ta do”,
afir ma Lam.

A psi có lo ga e pes qui sa do ra res sal ta que as iden ti da- 
des vi rais, co mo ela as cha ma, não sur gem do na da, mas
ape nas fo ram re for ça das pe la pan de mia. Lam des ta ca
que os com por ta men tos emer gen tes dos in di ví du os se
fun di ram aos de gru pos so ci ais e po lí ti cos.

Ela exem pli fi ca com os Es ta dos Uni dos, on de go ver- 
na do res de mo cra tas in sis ti ram nas me di das de iso la- 
men to, en quan to, no ge ral, os re pu bli ca nos fi ze ram o
opos to. “Os com por ta men tos de dis tan ci a men to so ci al
es tão re fle tin do iden ti da des vi rais po li ti za das e po la ri- 
za das.”

Por ou tro la do, a pes qui sa do ra tam bém iden ti fi cou

com por ta men tos po si ti vos que se des ta ca ram du ran te a
pan de mia, co mo o dos al truís tas, que se pron ti fi ca ram a
aju dar os mais fra gi li za dos, se ofe re cen do pa ra fa zer
com pras pa ra pes so as do gru po de ris co na fa se mais es- 
tri ta de dis tan ci a men to so ci al. Ou tra per so na li da de des- 
ta ca da no es tu do é a dos re a lis tas, que mu da ram de há- 
bi tos pa ra se adap tar à no va re a li da de.

Foi o ca so da psi có lo ga e pe ri ta He loí Fer nan des, 27
anos. “Des de o iní cio da pan de mia eu te nho evi ta do sair
ao má xi mo pos sí vel. Te nho ido mais ao mer ca do e fre- 
quen ta do lu ga res ao ar li vre, co mo par ques e res tau ran- 
tes aber tos. Mes mo sen do mais com pli ca do, adap tei
meu tra ba lho de pe rí cia pa ra a pan de mia tam bém. Te- 
nho evi ta do fa zer aten di men tos pre sen ci ais, quan do é
pos sí vel re a li zar par te do aten di men to via vi de o con fe- 
rên cia”, con ta.

Ape sar de re co nhe cer a di fi cul da de de se acos tu mar
no iní cio — es pe ci al men te por se man ter afas ta da da so- 
bri nha en tão re cém-nas ci da —, He loí pro cu rou ti rar o
me lhor pro vei to pos sí vel da si tu a ção. “Vol tei a fa zer coi- 
sas que não fa zia há tem pos co mo pin tu ra e apren di a
bor dar. Ten to ocu par meu tem po pra não fi car oci o so
por que um dos meus gran des pro ble mas nes se iso la- 
men to é a sen sa ção de que o tem po não pas sa”, diz.

Verô ni ca Sou za, psi có lo ga pós-gra du a da em psi co lo- 
gia ana lí ti ca jun gui a na e em ava li a ção psi co ló gi ca

Per ce bo que as per so na li da des que mais se evi den ci- 
am são as que es tão em sin to nia com o es pí ri to da épo- 
ca. En tão, é nor mal, sim, al gu mas per so na li da des se evi- 
den ci a rem em al guns pe río dos ou si tu a ções. As que
mais se evi den ci am são as que se en cai xam nas pro je- 
ções de de se jos e ver go nhas que to dos nós car re ga mos
e, em si tu a ções ex tre mas, se cor po ri fi cam em ati tu des.
O des ta que de al guns ti pos de per so na li da des são res- 
pos tas aos an sei os de um mo men to.

Sim, quan do nos de di ca mos a es tu dar os tra ços de
per so na li da de co me ça mos a per ce ber que eles es tão di- 
luí dos nas mais di ver sas áre as de nos sas vi das e es tão
em cons tru ção e de sen vol vi men to des de a in fân cia.
Mas pre ci sa mos ter aten ção pa ra o pe ri go do de ter mi- 
nis mo de re du zir a ex pe ri ên cia da vi da, que é am pla e
com ple xa, a uma ri gi dez de ser ape nas um ti po de per- 
so na li da de. A ex pe ri ên cia da vi da é sem pre de sa fi a do ra
e o ser hu ma no é ca paz de apren der no vos con cei tos e
am pli ar sua atu a ção. Por exem plo, um sol da do po de
adap tar seus tra ços pa ra os es por tes quan do não es ti ver

em cam po de guer ra. Ter um tra ço de per so na li da de não
é uma sen ten ça, a ca pa ci da de hu ma na de am pli ar e
evo luir com as ex pe ri ên ci as é ines go tá vel. As sim, evi ta- 
mos ex tre mis mos de es te reó ti pos, pre con cei tos e dis cri- 
mi na ções. As sim, o sol da do é li vre a ex pe ri men tar e até
se dar bem em ou tros pa péis.

É mui to im por tan te que as po lí ti cas de saú de pú bli ca
sai bam iden ti fi car e atu a li zar seus co nhe ci men tos so bre
os ti pos de per so na li da des. O en ten di men to do pú bli co-
al vo é im por tan te pa ra de sen vol ver es tra té gi as efi ci en- 
tes e, prin ci pal men te, no pro ces so de co mu ni ca ção de
tais es tra té gi as. Um exem plo de apren di za do e evo lu ção
que as po lí ti cas de saú de no Bra sil pre ci sa ram de sen vol- 
ver foi o pro ces so de en fren ta men to e com ba te à aids. O
slo gan “use ca mi si nha” foi usa do por mui to tem po, até
que se de sen vol ve ram es tra té gi as de ação e co mu ni ca- 
ção pa ra os di ver sos pú bli cos que a do en ça al can ça va.
Ho mos se xu ais, he te ros se xu ais, jo vens, do nas de ca sa
ca sa das, meia ida de e até pa ra o pú bli co de pois dos 50
anos. Foi ne ces sá rio am pli ar as es tra té gi as de diá lo go,
tor nar o dis cur so mais ín ti mo pa ra en ga jar o pú bli co-al- 
vo.

Um es tu do da Uni ver si da de da Pen sil vâ nia e do Hos- 
pi tal Pe diá tri co da Fi la dél fia iden ti fi cou um pa drão al- 
truís ta no te mor que as pes so as têm da co vid-19. Se gun- 
do a pes qui sa, re a li za da com 3.042 par ti ci pan tes dos Es- 
ta dos Uni dos e de Is ra el, com ida des en tre 18 e 79 anos,
des co briu que o que mais pre o cu pa va a mai o ria não era
ado e cer, mas que al guém da fa mí lia fos se in fec ta do, e
tam bém a pos si bi li da de de trans mi tir o ví rus sem sa ber.

Em abril, lo go de pois que as me di das de iso la men to
fo ram ado ta das na mai or par te do mun do, os pes qui sa- 
do res lan ça ram uma pes qui sa on-li ne no
atcovid19resilience.org pa ra es tu dar o es tres se e a re si li- 
ên cia du ran te a pan de mia. A pes qui sa me diu seis fon tes
po ten ci ais de es tres se: con trair o ví rus; mor rer da co vid-
19; es tar no mo men to con ta mi na do; ter um mem bro da
fa mí lia in fec ta do; in fec tar ou tras pes so as sem sa ber; e
en fren tar di fi cul da des fi nan cei ras sig ni fi ca ti vas.

En tre os que par ti ci pa ram, o me do de os fa mi li a res
con traí rem o ví rus (48,5%) e de eles pró pri os in fec ta rem
ou tras pes so as sem sa ber (36%) su pe rou o so fri men to
as so ci a do à pró pria con ta mi na ção pe lo Sars-CoV-2
(19,9%). Os en tre vis ta dos com pon tu a ções de re si li ên cia
mais al tas apre sen ta ram pre o cu pa ções mais bai xas re la- 
ci o na das à co vid-19, as sim co mo uma ta xa re du zi da de
an si e da de (65%) e de pres são (69%).

“Com ba se em nos so es tu do, pa re ce que as pes so as
es tão mais pre o cu pa das com os ou tros do que com elas
mes mas ao re la tar su as pre o cu pa ções, mas a re si li ên cia
aju da a re du zir o es tres se, bem co mo a an si e da de e a de- 
pres são.

São Luís, terça-feira, 9 de fevereiro de 2021
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MUNICÍPIO DE ARARI-ESTADO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
CNPJ nº 06.242.846/0001-14
Av. Dr. João da Silva Lima, s/n°, Centro, Cep 65.480-000, Telefone: (98) 3453-1140

PREFEITURA DE ARARI-MA
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021. A Pregoeira da Prefeitura Municipal de 
Arari/MA, com autorização do ordenador de despesa, avisa aos interessados que fará realizar Licitação na 
seguinte modalidade e condições. Modalidade: Pregão Eletrônico. Modo de disputa: Aberto. Tipo de 
licitação: Menor preço Global, que será regida pela Lei nº 10.520/2002 e Lei 10.024/2019, subsidiariamen-
te as disposições da Lei nº 8.666/93, suas alterações. Objeto: Contratação de Empresa para Aquisição de 
uma Usina de Microrevestimento, Multi Distribuidor de Agregado, Kit Tapa Buraco, Rolo Compactador e 
Caminhões Truck para o Município de Arari – MA. Data e horário do início da disputa: 08:00 horas do dia 
23/02/2021. Site para realização do Pregão: www.licitanet.com.br. Poderão participar da Licitação 
todas as empresas especializadas no ramo, que comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação 
exigidos no edital, para a execução de seus objetivos. Maiores informações poderão ser obtidas no site da 
Prefeitura (https://arari.ma.go.br) e também nos dias de expediente das 08:00 às 13:00 horas, no Setor de 
Licitação do Município de ARARI-MA, onde poderão ser consultados gratuitamente, desde que em mídia, 
podendo ainda ser solicitado via e-mail: cclc@arari.ma.gov.br. ARARI-MA, 03 de fevereiro de 2021. DINI 
JAKSON MACHADO PRASERES – Secretário Municipal de Administração e Gestão Financeira

MUNICÍPIO DE ARARI-ESTADO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
CNPJ nº 06.242.846/0001-14
Av. Dr. João da Silva Lima, s/n°, Centro, Cep 65.480-000, Telefone: (98) 3453-1140

PREFEITURA DE ARARI-MA
AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021. A Comissão Permanente de Licitação da 
Prefeitura Municipal de Arari/MA avisa aos interessados que fará realizar Licitação na seguinte modalida-
de e condições. Modalidade: Tomada de Preços. Tipo de licitação: Menor preço Global, que será regida 
pela Lei nº 8.666/93, suas alterações. Objeto: Prestação de Serviço de Construção de Portal no 
Município de Arari - MA. ABERTURA: 26 de fevereiro de 2021, as 08:30 (oito horas e trinta minutos), na 
sala da Comissão Permanente de Licitação, sito na Av. Dr. João da Silva Lima, s/n, Centro - Arari/MA, onde 
serão recebidas e abertas a DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA.  Participarão da Licitação todas as firmas 
especializadas no ramo, que comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital, 
para a execução de seus objetivos, perante a Comissão Permanente de Licitação. Maiores informações 
poderão ser obtidas na Sala de Licitação, no endereço acima, no horário das 8:00 (oito) às 13:00 (treze) 
horas, de segunda à sexta-feira no Setor de Licitação do Município de Arari- MA, onde poderão ser 
consultados e obtidos gratuitamente. Arari- MA, 03 de fevereiro de 2021. DINI JAKSON MACHADO 
PRASERES – Secretário Municipal de Administração e Gestão Financeira

MUNICÍPIO DE ARARI-ESTADO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
CNPJ nº 06.242.846/0001-14
Av. Dr. João da Silva Lima, s/n°, Centro, Cep 65.480-000, Telefone: (98) 3453-1140

PREFEITURA DE ARARI-MA
AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021. 2021 A Comissão Permanente de Licitação da 
Prefeitura Municipal de Arari/MA avisa aos interessados que fará realizar Licitação na seguinte modalidade e 
condições. Modalidade: Tomada de Preços. Tipo de licitação: Menor preço Global, que será regida pela Lei 
nº 8.666/93, suas alterações. Objeto: Prestação de Serviços Especializados de Consultoria e Auditoria 
Fiscal Tributária com Assessoramento Técnico afim de avaliar, revisar e orientar a sistemática aplicada 
aos tributos, dando suporte na ratificação, na atualização monetária, na cobrança e na recuperação de 
créditos tributários vencidos. ABERTURA: 25 de fevereiro de 2021, as 09:30 (oito horas e trinta minutos), na 
sala da Comissão Permanente de Licitação, sito na Av. Dr. João da Silva Lima, s/n, Centro - Arari/MA, onde 
serão recebidas e abertas a DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA.  Participarão da Licitação todas as firmas 
especializadas no ramo, que comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital, 
para a execução de seus objetivos, perante a Comissão Permanente de Licitação. Maiores informações 
poderão ser obtidas na Sala de Licitação, no endereço acima, no horário das 8:00 (oito) às 13:00 (treze) horas, 
de segunda à sexta-feira no Setor de Licitação do Município de Arari- MA, onde poderão ser consultados e 
obtidos gratuitamente. Arari- MA, 03 de fevereiro de 2021. DINI JAKSON MACHADO PRASERES – Secretário 
Municipal de Administração e Gestão Financeira

CÂMARA MUNICIPAL DE CAJARI 
AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021. A Comissão Permanente de Licitação da 
Câmara Municipal de CAJARI/MA avisa aos interessados que fará realizar Licitação na seguinte 
modalidade e condições. Modalidade: Tomada de Preço. Tipo de licitação:  menor preço, que será 
regida pela Lei nº 8.666/93, suas alterações. Objeto: Contratação de empresa especializada na 
Prestação de Serviços de Consultoria e Assessoria Contábil para a Câmara Municipal de Cajari - MA. 
ABERTURA: 25 de fevereiro de 2021, às 16h00min (Dezesseis horas), na Câmara Municipal de Cajari, 
situada na Av. Sem. Vitorino Freire, Nº 513 - Centro - CAJARI/MA, onde serão recebidas e abertas os 
envelopes de DOCUMENTAÇÃO e PROPOSTA. Participarão da Licitação todas as empresas especializa-
das no ramo, que comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital, para a 
execução de seus objetivos, perante a Comissão Permanente de Licitação. Maiores informações 
poderão ser obtidas nos dias de expediente das 08:00 às 12:00 horas, na Câmara de CAJARI-MA onde 
poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos mediante solicitação. CAJARI -MA, 27 de Janeiro de 
2021. Pedro de Jesus Nunes Filho – Vereador/Presidente da Câmara.  

CÂMARA MUNICIPAL DE CAJARI
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ.: 69.378.693/0001-57

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL

AVISO DE CANCELAMENTO DOPREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2021-CPL/PMC - O 
Município de Carolina/MA, por meio da Secretaria Municipal de Administração, 
Finanças, Planejamento e Urbanismo, torna publico para o conhecimento dos 
interessados o CANCELAMENTO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2021, tendo 
em vista que serão necessárias alterações no Edital, que tem por objeto o Registro 
de Preços para aquisição de Suprimentos de Informática, de interesse da Secretaria 
Municipal de Administração, Finanças, Planejamento e Urbanismo. Pelo exposto, 
toda esta Comissão, decide pelo CANCELAMENTO do referido PREGÃO PRESENCIAL. 
Carolina/MA, 08 de fevereiro de 2020. ANDRÉIA MOREIRA PESSOA ANTONIOLLI-
-Secretária Municipal de Administração, Finanças, Planejamento e Urbanismo.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. PE.005/2021 (SRP). O Município de 
Esperantinópolis, Poder Executivo, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS, 
HABITAÇÃO E TRANSPORTE, torna público para conhecimento dos interessados que na data, 
horário e local indicados fará realizar licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, 
para REGISTRO DE PREÇOS, do tipo menor preço por item, objetivando a seleção de mais vantajosa 
para aquisição de material elétrico, de interesse do Município de Esperantinópolis-MA, em 
conformidade com o Termo de Referência disposto no Anexo I do edital, o qual será processado e 
julgado em conformidade com a Lei nº 10.520, de 2002, Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 
2019, à Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, à Lei Complementar nº 123, de 
2006 e Lei 147, de 2014 e subsidiariamente à Lei nº 8.666, de 1993 e as condições do Edital a 
realizar-se às 10h00min horas do dia 19 de fevereiro de 2021. O Edital e seus anexos encontram-se 
à disposição dos interessados na sala da Comissão Permanente de Licitação, na Rua 03 de agosto, nº 
31, Centro, Esperantinópolis – MA, horário de 08:00 às 12:00 horas, no endereço eletrônico 
www.portaldecompraspublicas.com.br. Esclarecimento adicional no mesmo endereço, telefone: 
(99) 98508-6179 e através do E-mail: cplesperantinopolis@gmail.com. ou na página www.esperanti-
nopolis.ma.gov.br. Esperantinópolis - MA, 02 de fevereiro de 2021. Sueldo Sankly de Freitas Formiga 
Secretário Municipal de Obras Públicas, Habitação e Transporte Portaria: 014/2021.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE GOIÁS
COMARCA DE ANÁPOLIS
FÓRUM – AV. CONTORNO, 1.311 - SETOR CENTRAL
CEP – 75020-010
4ª VARA CÍVEL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES DE CDA – COMPANHIA 
DE DISTRIBUIÇÃO ARAGUAIA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo nº: 0292795-41.2016.8.09.0006
Ação: Recuperação Judicial ( L.E. )
Promovente(s): CDA COMPANHIA DE DISTRIBUICAO ARAGUAIA (CPF/CNPJ nº 26.651.646/0001-
-22)
Adv. Promovente: Dr. ALUÍZIO GERALDO C. RAMOS (OAB/GO 17.874) E MAURÍCIO G.
FIGUEIREDO (OAB/GO 11.803)
Juiz(a): Dra. ALESSANDRA CRISTINA OLIVEIRA LOUZA RASSI
                                                          
A Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Anápolis/GO, Dra. Alessandra Cristina Oliveira 
Louza Rassi, no uso de sua competência e, nos termos do artigo 36, da Lei n. 11.101/2005 
(alterada pela Lei 14.112/2020), por meio do presente edital, convoca os credores e interessados 
a participarem da Assembleia Geral de Credores referente ao processo de recuperação judicial nº 
0292795-41.2016.8.09.0006 de CDA – Companhia de Distribuição Araguaia – Em Recupera-
ção Judicial. A Assembleia Geral de Credores, sob a presidência do Administrador Judicial, Dr. 
Rodrigo de Oliveira Caldas, OAB/GO 16.650, será instalada em primeira convocação - contando 
com a presença de credores titulares de mais da metade dos créditos de cada classe -, computa-
dos pelo valor, no dia 24 de fevereiro de 2021, a partir das 09h, conforme procedimento 
descrito abaixo. E, se necessário, em segunda convocação no dia 03 de março de 2021, também 
a partir das 09h, com qualquer quórum (art. 37, § 2º, LREF), cujo procedimento será o mesmo da 
primeira convocação. Conforme determinação constante na Decisão constante na Movimenta-
ção n. 190 dos autos, o ato se realizará em ambiente virtual, cuja forma de cadastramento será 
tratada mais adiante.

Em consonância com o artigo 38 da Lei n. 11.101/2005, o voto do credor será proporcionalao 
valor de seu crédito, ressalvado, nas deliberações sobre o plano de recuperação judicial, o 
disposto no § 2º, do art. 45, da supracitada Lei. A ordem do dia será: a) Deliberação e Votação 
do Plano de Recuperação Judicial e eventual formação e eleição do Comitê de Credores, de 
acordo com o artigo 35, inciso I, alíneas "a" e "b", da LREF. 

Seguindo o exposto no inciso III, do artigo 36, da Lei n. 11.101/2005 (alterada pela Lei 
14.112/2020), os credores poderão obter cópia do plano de recuperação judicial e seus aditivos 
por meio do processo digitalizado disponível nos Sistemas PJD ou PRODUDI do Tribunal de 
Justiça do Estado de Goiás – Movimentações nº 107, 32 e 177 ou, ainda, no escritório do 
Administrador Judicial, com endereço na Rua 09, nº 667, Ed. Small Tower, 2º Andar, Setor Oeste, 
Goiânia/GO, CEP: 74.120010, Telefone: (62) 3215-4050, ou através de solicitação encaminhada ao 
seguinte endereço eletrônico: agc.cda@macadv.com.br. Conforme preceitua o art. 39 da Lei 
11.101/2005, terão direito a voto na Assembleia Geral as pessoas arroladas na relação de credores 
apresentada pelo Administrador Judicial na forma do art. 7º, §2º, da Lei nº 11.101/2005, 
acrescidas, em qualquer caso, das que estejam habilitadas na data da realização da assembleia 
ou que tenham créditos admitidos ou alterados por decisão judicial, inclusive as que tenham 
obtido reserva de importância, observado o disposto no § 1º do art. 10 da Lei LREF (art. 39 da Lei 
nº 11.101/2005). Os credores, representantes e espectadores admitidos a participar da AGC pela 
Lei 11.101/05 deverão enviar um e-mail para o endereço eletrônico agc.cda@macadv.com.br até 
5 (cinco) dias úteis de antecedência ao início da sessão virtual da AGC, que tem as datas sugeridas 
de 24/02/2021 (primeira convocação) e 03/03/2021 (segunda convocação), indicando 1(um) 
endereço eletrônico válido (e-mail) por credor para o pré-cadastramento, com informações e 
documentos definidos pelo Administrador Judicial na Movimentação 227 dos autos. Concluído o 
processo de pré-cadastramento, o AJ (Administrador Judicial) organizará o envio de um e-mail 
convite, com até 24h de antecedência ao início das sessões virtuais da AGC, com um link e uma 
senha (TOKEN – Assinatura Eletrônica da Plataforma) de acesso restrito enviada individualmente 
por AGC. o acesso ao sistema e a participação na Assembleia Digital (Virtual) são intuitivos, 
elaborados com a finalidade de simplificar a participação de credores, representantes e 
espectadores, estando a sua documentação completa e respectivo roteiro (cuja leitura completa 
é recomendada) disponíveis no site do TJ/GO (pela consulta ao processo), no site do Administra-
dor Judicial (AJ) (http://www.caldasadvogados.com/) e no site da Nassar Tecnologia 
(https://www.nassarti.com.br/agc-cda/), empresa responsável pelo suporte e logística relaciona-
dos a Tecnologia da Informação (TI), para garantir a realização da Assembleia Geral de Credores 
(AGC) de forma Digital (Virtual). Não terão direito a voto e não serão considerados para fins de 
verificação do quórum de instalação e de deliberação os titulares de créditos excetuados na 
forma dos §§ 3º e 4º, do art. 49, da LREF, assim como aqueles reconhecidos por decisão judicial (§ 
1º, do art. 39). Conforme o art. 43, os sócios do devedor, bem como as sociedades coligadas, 
controladoras, controladas ou as que tenham sócio ou acionista com participação superior a 10% 
(dez por cento) do capital social do devedor ou em que o devedor ou algum de seus sócios 
detenham participação superior a 10% (dez por cento) do capital social, poderão participar da 
Assembleia, sem ter direito a voto, não sendo considerados para fins de verificação do quórum 
de instalação e de deliberação. Na forma do art. 45, § 3º, da LREF, na votação sobre o plano de 
recuperação judicial, o credor não terá direito a voto e não será considerado para fins de 
verificação do quórum de deliberação se o referido plano não alterar o valor ou as condições 
originais de pagamento de seu crédito. A assembleia poderá ser prorrogada por deliberação do 
plenário (art. 42), ficando, desde logo, designada data, hora e local da continuação – em que 
participarão apenas os presentes no ato que deliberar pela suspensão. Para que não aleguem 
ignorância, reitera-se que o Plano de Recuperação Judicial e aditivos se encontram digitalizados 
nos Sistemas PJD ou PROJUDI, disponíveis nas Movimentações n. 107, 32 e 177, sendo que a 
cláusula n. 3.4.1.3 do 2º Aditivo de Re-Ratificação do PRJ foi considerada inválida pelo Juízo e 
pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, razão pela qual não será alvo de deliberação. Nas 
deliberações sobre o Plano de Recuperação Judicial, todas as classes de credores referidas no art. 
41 da Lei supracitada deverão aprovar a proposta. E, para que chegue ao conhecimento dos 
credores e dele não venham alegar ignorância é expedido o presente edital que será publicado, 
na forma da Lei, no Diário Oficial Eletrônico, e disponibilizado no sítio eletrônico do administra-
dor judicial, e, por fim, na sede e filiais da Recuperanda (artigo 36, caput e § 1º, LREF).

Anápolis, 02 de fevereiro de 2021.
Alessandra Cristina Oliveira Louza Rassi Juíza de Direito

(assinado digitalmente)

CÂMARA MUNICIPAL DE CAJARI 
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021. REGISTRO DE PREÇOS 001/2021. A 
Câmara Municipal de CAJARI /MA, torna público aos interessados que, com base na Lei nº 10.520/02, 
Lei Complementar n°. 123/2006, e subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, fará realizar às 10:00hs (Dez horas) do dia 25 de Fevereiro de 2021, a licitação na 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço Global por lote, tendo por objeto o REGISTRO DE 
PREÇOS para eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para Fornecimento de Materiais de 
Consumo para a Câmara Municipal de Cajari - MA, de acordo com Edital e Anexos. A presente 
licitação será realizada na Câmara Municipal, e será presidida pela pregoeira desta Câmara. Participarão 
da Licitação todas as empresas especializadas no ramo, que comprovem possuir os requisitos mínimos 
de qualificação exigidos no edital, para a execução de seus objetivos. Maiores informações poderão ser 
obtidas na Câmara Municipal de Cajari, no horário das 8:00 (oito) às 12:00 (doze) horas, de segunda à 
sexta-feira onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos mediante solicitação. CAJARI -MA, 
27 de Janeiro de 2021. Pedro de Jesus Nunes Filho - Vereador/Presidente da Câmara.

CÂMARA MUNICIPAL DE CAJARI
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ.: 69.378.693/0001-57

CÂMARA MUNICIPAL DE CAJARI 
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021. REGISTRO DE PREÇOS 002/2021. A 
Câmara Municipal de CAJARI /MA, torna público aos interessados que, com base na Lei nº 10.520/02, 
Lei Complementar n°. 123/2006, e subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, fará realizar às 14:00hs (quatorze horas) do dia 25 de Fevereiro de 2021, a licitação na 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço Global, tendo por objeto o REGISTRO DE PREÇOS 
para eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para Prestação de Serviços de confecção de 
Material Gráfico para a Câmara Municipal de Cajari - MA, de acordo com Edital e Anexos. A presente 
licitação será realizada na Câmara Municipal, e será presidida pela pregoeira desta Câmara. Participarão 
da Licitação todas as empresas especializadas no ramo, que comprovem possuir os requisitos mínimos 
de qualificação exigidos no edital, para a execução de seus objetivos. Maiores informações poderão ser 
obtidas na Câmara Municipal de Cajari, no horário das 8:00 (oito) às 12:00 (doze) horas, de segunda à 
sexta-feira onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos mediante solicitação. CAJARI -MA, 
27 de Janeiro de 2021. Pedro de Jesus Nunes Filho - Vereador/Presidente da Câmara.

CÂMARA MUNICIPAL DE CAJARI
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ.: 69.378.693/0001-57

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

ERRATA 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:
ONDE LÊ: 
Registro de Preços para futura contratação de empresas para  prestação de serviços mecânicos 
para suprir as necessidades da frota de veículos da Prefeitura Municipal de Fortaleza dos 
Nogueiras-MA e suas Unidades Administrativas, conforme Termo de Referência. 
LEIA-SE: 
Registro de Preços para futura contratação de empresas para  prestação de serviços mecânicos 
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. 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2021 - SRP

PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 02/2021. O município de Nina Rodrigues, através da Prefeitura Municipal de Nina 
Rodrigues, por meio da Comissão Permanente de Licitação, torna pública aos interessados que, com base na da Lei 
n° 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto n° 3.555, de 8 de agosto de 2000, Decreto 7894/2013, Alterado pelo 
Decreto 9.488/18,  Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007, 
do Decreto n° 6.204, de 05 de setembro de 2007, Decreto Municipal 05/2021 (Decreto que Regulamenta o Registro 
de Preço) aplicando-se, subsidiariamente, a Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, fará realizar às 09h:00 (nove) 
horas no dia 25 de fevereiro de 2021, tendo por objeto o Sistema de Registro de Preços para Contratação de 
empresa especializada para confecção de material gráfico destinados a diversas Secretarias Municipais de Nina 
Rodrigues. A presente licitação será realizada na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Praça Rui 
Fernandes Costa, Centro, Nina Rodrigues – MA e será presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal. O Edital 
e seus anexos estão a disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08h:00 (oito 
horas) às 12h:00 (doze horas), onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos mediante recolhimento da 
importância de R$ 100,00 (cem) reais. Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço ou pelo Telefone (98) 
99235-5423 – Nina Rodrigues – MA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES
ESTADO DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CODÓ – MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ERRATA DA TOMADA DE PREÇO 01/2021. Publicado no Jornal O 
Imparcial, São Luís, Sábado e Domingo, 30 e 31 de janeiro de 2021,  no 
aviso onde se lê: CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO, RUA ELIAS 
BARROS, S/Nº, CENTRO RIACHÃO/MA. Leia-se: SAAE – SERVIÇO 
AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CODÓ, AV. 1º DE MAIO, 
CENTRO, CODÓ/MA. Permanecem inalteradas os demais informa-
ções. Codó - MA, 03 de fevereiro de 2021. José Luiz Santos Nascimen-
to – Presidente da Comissão Permanente de Licitação – CPL.

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de São João Batista

AVISO DE LICITAÇÃO. CREDENCIAMENTO  Nº 001/2021. O Município de SÃO JOÃO BATISTA(MA), por 
meio da Comissão Permanente de Licitação - CPL, torna público aos interessados que, com base na Lei nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar às 09:00hs (nove horas) do dia 26 de fevereiro de 2021, 
, tendo por objeto o credenciamento de pessoas físicas para prestação de serviços de nível superior para a 
contratação temporária de serviços de saúde dos programas e serviços do sistema único de saúde, do 
Município de São João Batista – MA , conforme demanda de acordo com Edital e Anexos. O presente 
credenciamento se iniciará dia 26 de fevereiro de 2021 as 09:00( nove horas )  até  31 de dezembro de 2021  
, onde a documentação será recebida  na sala de reunião da CPL de SÃO JOÃO BATISTA, situada na Praça da 
Matriz nº 29, Centro, SÃO JOÃO BATISTA (MA) e será presidida pela pregoeira desta prefeitura municipal. O 
edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 
08:00hs (oito horas) às 12:00hs (doze horas), bem como no portal da transparência do município . Maiores 
informações poderão ser obtidas na Sala da Comissão Permanente de Licitação, no endereço acima, no 
horário das 8:00 (oito) às 12:00 (doze) horas, de segunda à sexta-feira no Setor de Licitação do Município de 
SÃO JOÃO BATISTA - MA, onde poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente. SÃO JOÃO BATISTA - 
MA, de 02 de fevereiro de 2021. Mayara Araújo Pinheiro - Secretária Municipal de Saúde.   

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. PE.004/2021 (SRP). O Município de Esperantinópo-
lis, Poder Executivo, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS, HABITAÇÃO E 
TRANSPORTE, torna público para conhecimento dos interessados que na data, horário e local indicados 
fará realizar licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, para REGISTRO DE PREÇOS, do 
tipo menor preço por item, objetivando a seleção de mais vantajosa para aquisição de material de 
construção para pequenos reparos, de interesse do Município de Esperantinópolis-MA, em conformi-
dade com o Termo de Referência disposto no Anexo I do edital, o qual será processado e julgado em 
conformidade com a Lei nº 10.520, de 2002, Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, à Lei nº 
8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, à Lei Complementar nº 123, de 2006 e Lei 147, de 
2014 e subsidiariamente à Lei nº 8.666, de 1993 e as condições do Edital a realizar-se às 10h00min horas 
do dia 18 de fevereiro de 2021. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na 
sala da Comissão Permanente de Licitação, na Rua 03 de agosto, nº 31, Centro, Esperantinópolis – MA, 
horário de 08:00 às 12:00 horas, no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br. 
Esclarecimento adicional no mesmo endereço, telefone: (99) 98508-6179 e através do E-mail: 
cplesperantinopolis@gmail.com. ou na página www.esperantinopolis.ma.gov.br. Esperantinópolis - 
MA, 02 de fevereiro de 2021. Sueldo Sankly de Freitas Formiga Secretário Municipal de Obras Públicas, 
Habitação e Transporte Portaria: 014/2021.

Processo Seletivo Público de Credenciamento de Peritos
A Inspetoria da Receita Federal do Brasil do Porto de São Luís (IRF/SLS), neste 

Ato representada pelo Presidente da Comissão instituída pela Portaria nº 8, de 

07 de dezembro de 2020, publicada no Diário Oficial da União nº 237, de 11 de 
dezembro de 2020, em vista da competência que lhe foi delegada pelo Art. 4º da 

mencionada Portaria, torna público, para conhecimento dos interessados, que a 

comissão designada conduzirá Processo Seletivo Público para  credenciamento, 

a título precário e sem vínculo empregatício ou contratual com a RFB, de peritos 

autônomos, para prestação de assistência técnica a esta Inspetoria da Receita 

Federal do Brasil, quando necessária e solicitada pela fiscalização aduaneira 
no curso de procedimento fiscal, para fins de: identificação de mercadorias 
diversas; quantificação/mensuração de mercadorias a granel, importadas ou 
a exportar, transportadas ou a transportar, embarcadas, armazenadas ou a 

armazenar; emissão de laudos técnicos sobre o estado e o valor residual de 

bens, nos termos da Instrução Normativa RFB n.º 1.800, de 28 de março de 
2018 e alterações.
DO PERÍODO E DO LOCAL DE INSCRIÇÃO

As inscrições devem ser efetuadas no prédio sede desta Inspetoria, localizada 
na Rua Oswaldo Cruz, 1618 – 5º andar – setor “B” – Equipe Aduaneira - EAD, 
São Luís/MA - CEP: 65.020-902, no período compreendido entre 08/02/2021 a 
19/02/2021, das 8:30 às 11:00 horas, em dias úteis.
DO QUANTITATIVO DE VAGAS E DA FORMAÇÃO CORRELATA: 

O número de vagas distribuídas por área de especialização e de acordo com as 

tarefas a executar é o fixado no quadro a seguir:
Área de 

Especialização
Formação Profissional Vagas

Eletrônica
Engenharia Eletrônica, com, no mínimo, 2 

anos de experiência profissional 

02 (duas)

Mecânica
Engenharia Mecânica, com, no mínimo, 2 

anos de experiência profissional

02 (duas)

Química

Engenharia Química ou Bacharelado 

em Química, com, no mínimo, 2 anos de 

experiência profissional

02 (duas)

Quantificação e 
mensuração de 

granéis sólidos, 

líquidos ou gasosos 

Profissionais, com, no mínimo, 2 anos de 

experiência profissional em arqueação de 

navios, em conformidade com o Acórdão nº 

5092/2014 – TCU – 1ª Câmara

08 (oito)

TOTAL 
14 

(catorze)

O Edital completo poderá ser consultado no mural da Inspetoria da Receita 
Federal do Brasil do Porto de São Luís/MA, localizado no endereço 

acima especificado, ou obtido na página da RFB na internet, no endereço 
“http://www.receita.economia.gov.br”, seguindo o caminho: Página Inicial → 
Acesso à Informação → Processos Seletivos Públicos.

São Luís (MA), 02 de fevereiro de 2021
Alexandre Magno Ferreira e Souza

AUDITOR-FISCAL DA RFB – mat. 68903
Presidente da Comissão de Seleção de Peritos

Inspetoria do Porto de São Luís da Secretaria da Receita Federal do Brasil
Rua Oswaldo Cruz, 1618 – 5º andar – setor “B” - 

Equipe Aduaneira - EAD, São Luís/MA
CEP: 65.020-902

EDITAL IRF/SLS/MA Nº 01, DE 02 DE FEVEREIRO DE 2021

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 
DO BRASIL – RFB
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL 
DA RFB NA 3a RF
INSPETORIA DA RFB DO 
PORTO DE SÃO LUÍS/MA

MINISTÉRIO DA 
ECONOMIA

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de São João Batista

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021. REGISTRO DE PREÇOS 001/2021. O Município de 
SÃO JOÃO BATISTA(MA), por meio da Comissão Permanente de Licitação - CPL, torna público aos interessados 
que, com base na Lei nº 10.520/02, Lei Complementar n°. 123/2006, e subsidiariamente as disposições da Lei nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar às 09:00hs (nove horas) do dia 23 de fevereiro de 2021, a 
licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo maior desconto, tendo por objeto o REGISTRO DE PREÇOS 
para eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O MUNICÍPIO DE 
SÃO JOÃO BATISTA - MA, de acordo com Edital e Anexos. A presente licitação será realizada na sala de reunião 
da CPL de SÃO JOÃO BATISTA, situada na Praça da Matriz nº 29, Centro, SÃO JOÃO BATISTA (MA) e será presidida 
pela pregoeira desta prefeitura municipal. O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no 
endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00hs (oito horas) às 12:00hs (doze horas), bem como no portal 
da transparência do município . Maiores informações poderão ser obtidas na Sala da Comissão Permanente de 
Licitação, no endereço acima, no horário das 8:00 (oito) às 12:00 (doze) horas, de segunda à sexta-feira no Setor 
de Licitação do Município de SÃO JOÃO BATISTA - MA, onde poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente. 
SÃO JOÃO BATISTA - MA, de 02 de fevereiro de 2021. Rafaela de Jesus Pereira Pinto - Chefe de Gabinete 

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de São João Batista

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021. REGISTRO DE PREÇOS 002/2021. O Município 
de SÃO JOÃO BATISTA(MA), por meio da Comissão Permanente de Licitação - CPL, torna público aos 
interessados que, com base na Lei nº 10.520/02, Lei Complementar n°. 123/2006, e subsidiariamente as 
disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar às 14:00hs (quatorze horas) do dia 23 
de fevereiro de 2021, a licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço global, tendo por 
objeto o REGISTRO DE PREÇOS para eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para EVENTUAL E FUTURA 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 
PRÓTESES DENTÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 
SÃO JOÃO BATISTA - MA, de acordo com Edital e Anexos. A presente licitação será realizada na sala de reunião 
da CPL de SÃO JOÃO BATISTA, situada na Praça da Matriz nº 29, Centro, SÃO JOÃO BATISTA (MA) e será presidida 
pela pregoeira desta prefeitura municipal. O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no 
endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00hs (oito horas) às 12:00hs (doze horas), bem como no 
portal da transparência do município . Maiores informações poderão ser obtidas na Sala da Comissão 
Permanente de Licitação, no endereço acima, no horário das 8:00 (oito) às 12:00 (doze) horas, de segunda à 
sexta-feira no Setor de Licitação do Município de SÃO JOÃO BATISTA - MA, onde poderão ser consultados ou 
obtidos gratuitamente. SÃO JOÃO BATISTA - MA, de 02 de fevereiro de 2021. Mayara Araújo Pinheiro - 
Secretária Municipal de Saúde.   

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de São João Batista

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021. REGISTRO DE PREÇOS 003/2021. O 
Município de SÃO JOÃO BATISTA(MA), por meio da Comissão Permanente de Licitação - CPL, torna público 
aos interessados que, com base na Lei nº 10.520/02, Lei Complementar n°. 123/2006, e subsidiariamente as 
disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar às 09:00hs (nove horas) do dia 24 
de fevereiro de 2021, a licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por lote, tendo por 
objeto o REGISTRO DE PREÇOS para eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SÃO 
JOÃO BATISTA - MA, de acordo com Edital e Anexos. A presente licitação será realizada na sala de reunião 
da CPL de SÃO JOÃO BATISTA, situada na Praça da Matriz nº 29, Centro, SÃO JOÃO BATISTA (MA) e será 
presidida pela pregoeira desta prefeitura municipal. O edital e seus anexos estão à disposição dos 
interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00hs (oito horas) às 12:00hs (doze horas), 
bem como no portal da transparência do município . Maiores informações poderão ser obtidas na Sala da 
Comissão Permanente de Licitação, no endereço acima, no horário das 8:00 (oito) às 12:00 (doze) horas, de 
segunda à sexta-feira no Setor de Licitação do Município de SÃO JOÃO BATISTA - MA, onde poderão ser 
consultados ou obtidos gratuitamente. SÃO JOÃO BATISTA - MA, de 02 de fevereiro de 2021. Rafaela de 
Jesus Pereira Pinto - Chefe de Gabinete 

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de São João Batista

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021. REGISTRO DE PREÇOS 004/2021. O 
Município de SÃO JOÃO BATISTA(MA), por meio da Comissão Permanente de Licitação - CPL, torna público 
aos interessados que, com base na Lei nº 10.520/02, Lei Complementar n°. 123/2006, e subsidiariamente as 
disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar às 14:00hs (quatorze horas) do dia 
24 de fevereiro de 2021, a licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço global, tendo 
por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SÃO JOÃO 
BATISTA - MA, de acordo com Edital e Anexos. A presente licitação será realizada na sala de reunião da CPL 
de SÃO JOÃO BATISTA, situada na Praça da Matriz nº 29, Centro, SÃO JOÃO BATISTA (MA) e será presidida 
pela pregoeira desta prefeitura municipal. O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no 
endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00hs (oito horas) às 12:00hs (doze horas), bem como no 
portal da transparência do município . Maiores informações poderão ser obtidas na Sala da Comissão 
Permanente de Licitação, no endereço acima, no horário das 8:00 (oito) às 12:00 (doze) horas, de segunda 
à sexta-feira no Setor de Licitação do Município de SÃO JOÃO BATISTA - MA, onde poderão ser consultados 
ou obtidos gratuitamente. SÃO JOÃO BATISTA - MA, de 02 de fevereiro de 2021. Rafaela de Jesus Pereira 
Pinto - Chefe de Gabinete 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBINHA-MA
AVISO DE LICITALÇAO

A PREFEITUTA MUNICIPAL DE SATUBINHA – MA, inscrita no CNPJ nº 01.611.895/0001-63, torna público que 
realizará o Pregão Presencial – Registro de Preços nº 001/2021, que tem como objeto à contratação de empresa 
para prestação de serviço de Comunicação Multimídia (SCM) fornecedora de acesso à rede mundial de 
computadores (INTERNET) com link dedicado 100% fibra óptica para atender as demandas das Secretarias 
Municipais e os prédios sede da Prefeitura Municipal de Satubinha - MA, para o exercício de 2021. REALIZA-
ÇÃO: 23/02/2021 às 08:30 horas. BASE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002, e suas alterações, aplicando 
subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. OBSERVAÇÕES:  O Edital encontra-se disponível de 
segunda a sexta-feira das 08:00 às 12:00 horas, de forma gratuita, sendo que maiores informações e 
esclarecimentos sobre o certame serão prestados pelos membros da CPL, responsável por esta licitação, via 
requerimento escrito, protocolado no Protocolo Geral do Município ou junto à CPL, situada na Avenida Matos 
Carvalho, nº 310 - Bairro: Centro - Satubinha/MA - CEP: 65.709-000. Satubinha/MA, 02 de fevereiro de 2021. 
ANTONIO CARLOS CAMPOS GOMES, Presidente da CPL-Comissão Permanente de Licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBINHA-MA
AVISO DE LICITALÇAO

A PREFEITUTA MUNICIPAL DE SATUBINHA – MA, inscrita no CNPJ nº 01.611.895/0001-63, torna público que 
realizará o Pregão Presencial - Registro de Preços nº 002/2021, que tem como objeto à contratação de empresa 
para prestação de serviço em licença de uso (Instalação, Treinamento e Manutenção) dos sistemas informatiza-
do (Software) de Contabilidade, Folha de Pagamento, Patrimônio, Protocolo, Portal de Transparência ao 
Departamento de Contabilidade e Tributos para atender o município  de Satubinha - MA, para o exercício de 
2021. REALIZAÇÃO: 23/02/2021 às 10:30 horas. BASE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002, e suas alterações, 
aplicando subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. OBSERVAÇÕES:  O Edital encontra-se 
disponível de segunda a sexta-feira das 08:00 às 12:00 horas, de forma gratuita, sendo que maiores 
informações e esclarecimentos sobre o certame serão prestados pelos membros da CPL, responsável por esta 
licitação, via requerimento escrito, protocolado no Protocolo Geral do Município ou junto à CPL, situada na 
Avenida Matos Carvalho, nº 310 - Bairro: Centro - Satubinha/MA - CEP: 65.709-000. Satubinha/MA, 02 de 
fevereiro de 2021. ANTONIO CARLOS CAMPOS GOMES, Presidente da CPL-Comissão Permanente de Licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBINHA-MA
AVISO DE LICITALÇAO

A PREFEITUTA MUNICIPAL DE SATUBINHA – MA, inscrita no CNPJ nº 01.611.895/0001-63, torna 
público que realizará o Pregão Presencial - Registro de Preços nº 003/2021, que tem como objeto à 
contratação de empresa para o fornecimento de gênero alimentício para o Município de Satubinha/MA, 
para o exercício de 2021. REALIZAÇÃO: 23/02/2021 às 14:00 horas. BASE LEGAL: Lei Federal nº 
10.520/2002, e suas alterações, aplicando subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 
OBSERVAÇÕES:  O Edital encontra-se disponível de segunda a sexta-feira das 08:00 às 12:00 horas, de 
forma gratuita, sendo que maiores informações e esclarecimentos sobre o certame serão prestados 
pelos membros da CPL, responsável por esta licitação, via requerimento escrito, protocolado no 
Protocolo Geral do Município ou junto à CPL, situada na Avenida Matos Carvalho, nº 310 - Bairro: Centro 
- Satubinha/MA - CEP: 65.709-000. Satubinha/MA, 02 de fevereiro de 2021. ANTONIO CARLOS CAMPOS 
GOMES, Presidente da CPL-Comissão Permanente de Licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBINHA-MA
AVISO DE LICITALÇAO

A PREFEITUTA MUNICIPAL DE SATUBINHA – MA, inscrita no CNPJ nº 01.611.895/0001-63, torna 
público que realizará o Pregão Presencial - Registro de Preços nº 004/2021, que tem como objeto à 
contratação de empresa para a prestação de serviço de assessoria e consultoria em saúde no Município 
de Satubinha/MA, para o exercício de 2021. REALIZAÇÃO: 23/02/2021 às 16:00 horas. BASE LEGAL: 
Lei Federal nº 10.520/2002, e suas alterações, aplicando subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93 e 
suas alterações. OBSERVAÇÕES:  O Edital encontra-se disponível de segunda a sexta-feira das 08:00 às 
12:00 horas, de forma gratuita, sendo que maiores informações e esclarecimentos sobre o certame 
serão prestados pelos membros da CPL, responsável por esta licitação, via requerimento escrito, 
protocolado no Protocolo Geral do Município ou junto à CPL, situada na Avenida Matos Carvalho, nº 310 
- Bairro: Centro - Satubinha/MA - CEP: 65.709-000. Satubinha/MA, 02 de fevereiro de 2021. ANTONIO 
CARLOS CAMPOS GOMES, Presidente da CPL-Comissão Permanente de Licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBINHA-MA
AVISO DE LICITALÇAO

A PREFEITUTA MUNICIPAL DE SATUBINHA – MA, inscrita no CNPJ nº 01.611.895/0001-63, torna 
público que realizará o Pregão Presencial - Registro de Preços nº 005/2021, que tem como objeto à 
contratação de empresa para o fornecimento de material de expediente e limpeza para o Município de 
Satubinha/MA, para o exercício de 2021. REALIZAÇÃO: 24/02/2021 às 08:30 horas. BASE LEGAL: Lei 
Federal nº 10.520/2002, e suas alterações, aplicando subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações. OBSERVAÇÕES:  O Edital encontra-se disponível de segunda a sexta-feira das 08:00 às 12:00 
horas, de forma gratuita, sendo que maiores informações e esclarecimentos sobre o certame serão 
prestados pelos membros da CPL, responsável por esta licitação, via requerimento escrito, protocolado 
no Protocolo Geral do Município ou junto à CPL, situada na Avenida Matos Carvalho, nº 310 - Bairro: 
Centro - Satubinha/MA - CEP: 65.709-000. Satubinha/MA, 02 de fevereiro de 2021. ANTONIO CARLOS 
CAMPOS GOMES, Presidente da CPL-Comissão Permanente de Licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBINHA-MA
AVISO DE LICITALÇAO

A PREFEITUTA MUNICIPAL DE SATUBINHA – MA, inscrita no CNPJ nº 01.611.895/0001-63, torna 
público que realizará o Pregão Presencial - Registro de Preços nº 006/2021, que tem como objeto à 
contratação de empresa para a prestação de serviços de manutenção da limpeza pública nas ruas e 
avenidas da sede do Município de Satubinha/MA, para o exercício de 2021. REALIZAÇÃO: 24/02/2021 
às 10:30 horas. BASE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002, e suas alterações, aplicando subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. OBSERVAÇÕES:  O Edital encontra-se disponível de segunda 
a sexta-feira das 08:00 às 12:00 horas, de forma gratuita, sendo que maiores informações e esclareci-
mentos sobre o certame serão prestados pelos membros da CPL, responsável por esta licitação, via 
requerimento escrito, protocolado no Protocolo Geral do Município ou junto à CPL, situada na Avenida 
Matos Carvalho, nº 310 - Bairro: Centro - Satubinha/MA - CEP: 65.709-000. Satubinha/MA, 02 de fevereiro 
de 2021. ANTONIO CARLOS CAMPOS GOMES, Presidente da CPL-Comissão Permanente de Licitação.

ESTADO DO MARANHÃO - CÂMARA MUNICIPAL DE URBANO SANTOS
CNPJ: 69.393.510/0001-72 RUA 10 DE JUNHO, 147 – CENTRO – CEP: 65530-000

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021. A Câmara Municipal de Urbano Santos/MA, torna público 
que no dia 25 de Fevereiro de 2021, às 08:00h, realizará licitação na modalidade Tomada de 
Preços, tipo menor preço global. Objeto: Contratação de Empresa para Fornecimento de  
gêneros alimentícios, lanches, frutas, frios e outros para a Câmara Municipal de Urbano Santos 
– Ma destinado ao bom funcionamento da Camara Municipal de Urbano Santos - Ma. O Edital 
se encontra a disposição dos interessados na Comissão Permanente de Licitação - CPL, 
localizada na Rua Dez de Junho, n° 147 – Centro, Urbano Santos - Ma, CEP: 65.530-000, no 
horário das 08:00 às 12:00 horas, onde poderá ser consultado gratuitamente, através do email 
camaraurbanosantos@outlook.com ou obtido mediante o recolhimento da importância de R$ 
50,00 (cinquenta reais), através de Documento de Arrecadação Municipal - DAM. BASE LEGAL: 
Lei nº 8.666/1993, suas alterações e demais normas atinentes à espécie. Publique-se. 02 de 
Fevereiro de 2021.TOMAZ DE AQUINO ESTRELA NETO.

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO. O Município de Tuntum/MA torna 
público, para conhecimento de todos, que a licitação na modalidade Pregão 
Presencial n.º 007/2021, para a contratação de empresa para a aquisição de 
água mineral para atendimento dos serviços básicos na cantina da Prefeitura 
de Tuntum - MA, e também para consumo dos servidores e usuários dos 
serviços públicos e demais órgãos da estrutura administrativa do município, 
conforme especificações constantes do edital, realizada em 08 de fevereiro de 
2021, às 09h00min foi considerada DESERTA, por não comparecerem interes-
sados ao certame. Tuntum – MA, 08 de fevereiro de 2021. Valquíria Silva 
Pessoa – Pregoeira.

São Luís, terça-feira 9 de fevereiro de 2021

Responsável: Celio Sergio
E-mail: celiosergio@hotmail.com 7FALANDO DO ASSUNTOS

“Governos e sociedade precisam,
 cada um fazer a sua parte...”

BARES E CASAS DE SHOW

MARCELO ARAGÃO
PRODUTOR CULTURAL DA 4MÃOS ENTRETENIMENTO, BLUE 
TREE HOTEL - SÃO LUÍS, OITOBAR

E
ssa frase do Governador Flávio Dino 
“Governos e sociedade precisam, cada 
um fazer a sua parte...”em sua última 
entrevista coletiva, reforça a neces-

sidade do compromisso para que todos, sem 
exceção, contribuem para diminuir os efeitos 
negativos do Coronavírus em nosso estado.
Deixamos aqui nosso profundo respeito e re-
conhecimento pelo trabalho até aqui realiza-
do pelo executivo estadual, no enfrentamento 
da Pandemia.

Segundo os gráficos mostrados e pela sua 
própria fala, o governador afirma que muito do 
agravamento que agora vivemos, (o Maranhão 
está na cor vermelha), foi ocasionado pelo re-
laxamento social, fruto de uma falsa impres-
são de que o pior já tinha passado, associado 
ao fechamento dos leitos que na época mais 
branda da pandemia foram desmobilizados em 
nosso sistema hospitalar.

No nosso caso específico, como cidadãos e 
empresários, nos sentimos no direito e dever 
de pontuar algumas questões: 

1.         Atuamos como muitos sabem, no se-
tor do entretenimento, faz mais de um ano, es-
pecificamente desde o dia 25/01/2020, que a 
4MÃOS Entretenimento está paralisada, sem 
nenhuma atividade. A pandemia destruiu um 
segmento que já fechou mais de quinhentos 
mil empregos diretos e aproximadamente se-
gundo estimativas, cinco milhões de postos de 
trabalhos indiretos dessa cadeia produtiva, que 
reconhecidamente é a terceira maior geradora 
de emprego e renda no mundo.

           
2.         Demitimos todos os funcionários, ti-

vemos que recorrer a empréstimos bancários 
para honrar compromissos e até o momento 
temos consciência que realmente não temos 

condições de voltar a atuar, pois nossa ativi-
dade possui características que propagam a 
transmissão do vírus de maneira exponencial 
e nesse caso, nada substitui a vida.

           3.         Já no mês de julho, quando já se 
passavam mais de seis meses dessa paralisa-
ção, tivemos a benção de colocar em prática 
um sonho chamado OitoBar,  que se tornou re-
alidade e uma verdadeira redenção. Hoje vem 
alimentando literalmente nossa vida, em alma 
e também economicamente falando, transfor-
mando vidas e realidades duras que o Covid 19 
nos fez enxergar, abrimos quase que uma cen-
tena de postos de trabalho para pessoas desas-
sistidas e desempregadas pela pandemia que 
agora tiram seu sustento dessa nossa jornada.

           
4.         É importante frisar que nunca tínha-

mos atuado no setor de bares e restaurantes, 
hoje dedicamos um respeito gigante a esses em-
preendedores que labutam diariamente para 
deixar de pé uma indústria de significativa im-
portância pra economia.

 
5. Nada disso seria possível sem a confiança 

e parceria da nossa hoje sócia, Jacira Haickel e 
sua veia empreendedora e corajosa, que como 
consequência do êxito do OitoBar, já no terceiro 
final de semana de funcionamento, possibili-
tou a reabertura do Blue Tree hotel, garantin-
do o emprego de mais de 120 colaboradores e 
determinando a volta desse player importan-
te do segmento de hotelaria em nossa capital.

 
6. Misturamos nossa expertise de divertir , 

emocionar, surpreender e encantar as pessoas 
com um jeito próprio de servir. Deu tudo certo 

e estamos sobrevivendo dessa nova atividade, 
felizes e extremamente realizados.

 7. Nunca  nos afastamos da nossa consciên-
cia, sempre tivemos como princípio o compro-
misso com a vida. Decidimos desde a semana 
passada deixar o OitoBar fechado enquanto 
nossa capital permanecer com os índices de 
contaminação e ocupação de leitos na cor ver-
melha, porém como diz a frase título desse tex-
to, extraída da fala do Governador Flávio Dino, 
todos sem exceção, governos e sociedade, pre-
cisam fazer a sua parte.

        
8. Em reunião realizada na sede da Procu-

radoria Geral de Justiça, no último dia 28/01, o 
secretário estadual adjunto da saúde afirmou 
em consoante a fala do governador, que muito 
do que estávamos a passar seria motivado 
pelo aumento de casos somado ao fecha-
mento de 900 leitos da nossa rede hospi-
talar iniciada desde setembro de 2020, em 
virtude da acomodação de casos, que não 
justificava a manutenção dos mesmos em 
virtude do alto custo necessário para tal. 
Continuou afirmando que até o dia 15/02, 
estavam previstos a reabertura de aproxi-
madamente 300 leitos, que certamente tra-
riam segurança e a certeza de não entrarmos 
em risco de colapso da rede.

 
9. O que realmente esperamos é este com-

promisso das autoridades de saúde do estado, 
para que possamos retornar a nossa atividade 
com a consciência de que mesmo obedecen-
do todos os protocolos, aliás, como sempre o 
fizemos, não seremos acusados de contribuir 
pelo agravamento da crise.

 10.  Respeitamos aqueles que não adota-
ram nossa atitude, cada um sabe qual o ta-
manho do esforço que pode realizar, no nos-
so caso porém, não poderemos ficar inativos 
por muito tempo, por isso aqui cobramos o 
cumprimento por parte do estado, dos com-
promissos assumidos e que por sua postura 
reta nesse enfrentamento temos a certeza de 
que será realizado.

 
11. Não podemos esquecer de atentar a res-

ponsabilidade precipua do governo federal no 
processo de compras de vacinas e insumos para 
garantir o acesso aos brasileiros a única for-
ma reconhecidamente eficiente de combate 
ao Coronavírus, a vacinação, pois já pagamos 
um preço muito alto pela falta de sensibilida-
de, empatia e responsabilidade quanto a ad-
ministração desse problema que aflige nossa 
sociedade.

           
12. Por fim, rogamos também pela cele-

ridade e organização da Prefeitura Munici-
pal de São Luís no que tange a campanha 
de vacinação, a atualização dos números de 
pessoas que já receberam a primeira dose, 
associada a uma descentralização dos pos-
tos, que certamente dará uma maior capi-
laridade e por consequência uma maior se-
gurança à população.

 
Temos certeza de que todos juntos, te-

remos como colher frutos e vencer essa ba-
talha contra esse inimigo comum, que vem 
destruindo vidas e sonhos da nossa socie-
dade, mas que já sabemos como enfrentá-
lo e vencê-lo.



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de São João Batista

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2021. REGISTRO DE PREÇOS 005/2021. O 
Município de SÃO JOÃO BATISTA(MA), por meio da Comissão Permanente de Licitação - CPL, torna público 
aos interessados que, com base na Lei nº 10.520/02, Lei Complementar n°. 123/2006, e subsidiariamente as 
disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar às 09:00hs (nove horas) do dia 25 
de fevereiro de 2021, a licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço global, tendo por 
objeto o REGISTRO DE PREÇOS para eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO 
BATISTA - MA, de acordo com Edital e Anexos. A presente licitação será realizada na sala de reunião da CPL 
de SÃO JOÃO BATISTA, situada na Praça da Matriz nº 29, Centro, SÃO JOÃO BATISTA (MA) e será presidida 
pela pregoeira desta prefeitura municipal. O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no 
endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00hs (oito horas) às 12:00hs (doze horas), bem como no 
portal da transparência do município . Maiores informações poderão ser obtidas na Sala da Comissão 
Permanente de Licitação, no endereço acima, no horário das 8:00 (oito) às 12:00 (doze) horas, de segunda 
à sexta-feira no Setor de Licitação do Município de SÃO JOÃO BATISTA - MA, onde poderão ser consultados 
ou obtidos gratuitamente. SÃO JOÃO BATISTA - MA, de 02 de fevereiro de 2021. Rafaela de Jesus Pereira 
Pinto - Chefe de Gabinete 

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de São João Batista

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021. REGISTRO DE PREÇOS 006/2021. O 
Município de SÃO JOÃO BATISTA(MA), por meio da Comissão Permanente de Licitação - CPL, torna público 
aos interessados que, com base na Lei nº 10.520/02, Lei Complementar n°. 123/2006, e subsidiariamente as 
disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar às 14:00hs (quatorze horas) do dia 
25 de fevereiro de 2021, a licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço global , tendo 
por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO 
JOÃO BATISTA - MA, de acordo com Edital e Anexos. A presente licitação será realizada na sala de reunião 
da CPL de SÃO JOÃO BATISTA, situada na Praça da Matriz nº 29, Centro, SÃO JOÃO BATISTA (MA) e será 
presidida pela pregoeira desta prefeitura municipal. O edital e seus anexos estão à disposição dos 
interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00hs (oito horas) às 12:00hs (doze horas), 
bem como no portal da transparência do município . Maiores informações poderão ser obtidas na Sala da 
Comissão Permanente de Licitação, no endereço acima, no horário das 8:00 (oito) às 12:00 (doze) horas, de 
segunda à sexta-feira no Setor de Licitação do Município de SÃO JOÃO BATISTA - MA, onde poderão ser 
consultados ou obtidos gratuitamente. SÃO JOÃO BATISTA - MA, de 02 de fevereiro de 2021. Rafaela de 
Jesus Pereira Pinto - Chefe de Gabinete 

ESTADO DO MARANHÃO - CÂMARA MUNICIPAL DE URBANO SANTOS
CNPJ: 69.393.510/0001-72 RUA 10 DE JUNHO, 147 – CENTRO – CEP: 65530-000

AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021. A Câmara  Municipal de Urbano 
Santos/MA, torna público que no dia 01 de Março de 2021, às 08:00h, realizará licitação na 
modalidade Tomada de Preços, tipo menor preço global, tendo por objeto a Contratação de 
Empresa  especializada para Prestação de Serviços de assessoria e consultoria Contábil junto a 
Câmara Municipal de Urbano Santos – Ma,  para o exercício de 2021 . O Edital se encontra a 
disposição dos interessados na Comissão Permanente de Licitação - CPL, localizada na Rua Dez 
de Junho, n° 147 – Centro, Urbano Santos - Ma, CEP: 65.530-000, no horário das 08:00 às 12:00 
horas, onde poderá ser consultado gratuitamente, através do email camaraurbanosantos@out-
look.com ou obtido mediante o recolhimento da importância de R$ 50,00 (cinquenta reais), 
através de Documento de Arrecadação Municipal - DAM. BASE LEGAL: Lei nº 8.666/1993, suas 
alterações e demais normas atinentes à espécie. Assinatura 03 de Fevereiro. TOMAZ DE 
AQUINO ESTRELA NETO – PRESIDENTE DA CAMARA. Publique-se.

NEDILSON MACHADONedilson Machado E-mail: nedilsonmachado@gmail.com

Sem viagens extras

A ti tu lar da 2ª Pro mo to ria de Jus ti ça de
De fe sa do Con su mi dor de São Luís, Lí tia Ca- 
val can ti, aca ba de pe dir à Agên cia Es ta du al
de Mo bi li da de Ur ba na e Ser vi ços Pú bli cos
(MOB) a sus pen são de vi a gens ex tra no ser- 
vi ço de ferry-bo at du ran te o pe río do car na- 
va les co de 2021 en tre a ca pi tal e o in te ri or do
es ta do. 

O do cu men to foi en ca mi nha do ao pre si- 
den te da agên cia, Da ni el Car va lho.

Prêmio Porto do Itaqui

Na ma nhã des ta se gun da, 8, foi re a li za da,
no au di tó rio da EMAP, a ce rimô nia de en tre- 
ga do 1º Prê mio Por to do Ita qui de De sem pe-
nho Am bi en tal cri a do pa ra in cen ti var e re- 
co nhe cer bo as prá ti cas am bi en tais das em- 
pre sas ope ra do ras, con tra ta das e ar ren da tá- 
ri as que atu am na área da Po li go nal do Por to
do Ita qui. Em aten ção às me di das de pre ven-
ção à Co vid-19, o even to foi res tri to a um nú- 
me ro mí ni mo de par ti ci pan tes.

Na reu nião com o Mi nis té rio da Ci -
ên cia, Tec no lo gia e Ino va ções (MC -
TI), em São Luís, re pre sen ta da pe lo
mi nis tro as tro nau ta Mar cos Pon tes,
foi de li be ra da 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 de De sen vol vi -
men to In te gra do do Cen tro Es pa ci al
de Al cân ta ra (PDI-CEA), 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. Os gru pos se rão li de ra dos
pe la FI E MA. “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, uti li zan do o tra ba lho
que já foi fei to”, en fa ti zou o mi nis tro.

O ca sal de em pre sá ri -
os, Ed nei Vi e gas e Lin -
dal va Reis, re ce beu cli -
en tes, mé di cos e par -
cei ros, nes ta se gun da-
fei ra, 8, pa ra a inau gu -
ra ção da mais no va
óti ca Ve ja, lo ca li za da
no Du nas Ca lhau. Na
inau gu ra ção do no vo
em pre en di men to, fo -
ram se gui das to das as
me di das de se gu ran ça
e os pro to co los de saú -
de. A fi li al se gue o
mes mo pa drão de qua -
li da de que já é con cei -
to nes se mer ca do .

A CDL SLZ re for ça que,
com o can ce la men to
das fes tas de Car na val,
to do o co mér cio da
gran de São Luís se gui -
rá aber to e fun ci o nan -
do em ho rá rio co mer ci -
al nor mal, nos pró xi -
mos di as 15, 16 e 17 de
fe ve rei ro (se gun da,
ter ça e quar ta – fei ras).
O pre si den te da CDL
SLZ, Fá bio Ri bei ro, re -
for ça a ne ces si da de de
cum pri men to ri go ro so
dos pro to co los sa ni tá -
ri os por lo jis tas e po -
pu la ção.

Mais otimistas I

Com a tão es pe ra da va ci na ção já em an da- 
men to em mui tos lu ga res do mun do, a es pe ran-
ça de re tor no à nor ma li da de es tá ain da mais for- 
te. Um es tu do re a li za do pe la Kan tar re ve lou que
os con su mi do res es tão fa zen do a sua par te pa ra
aju dar a al can çar a mu dan ça que tan to de se jam.
De acor do com o le van ta men to, 79% dos en tre- 
vis ta dos se de cla ram mui to cui da do sos com as
me di das de hi gi e ne e pro te ção con tra a co vid-
19, 75% afir mam que se afas tam quan do ou tras
pes so as se apro xi mam e 59% che cam di a ri a- 
men te os nú me ros de mor tos e in fec ta dos.

Mais otimistas II

Pa ra se sen ti rem se gu ros no va men te, os con- 
su mi do res pre ci sam de evi dên ci as for tes e fí si- 
cas de pre ven ção. Os prin ci pais as pec tos men ci- 
o na dos são a va ci na ção (74%), se gui da pe la
obri ga to ri e da de do uso de más ca ras e o dis tan- 
ci a men to so ci al (48%), e a es te ri li za ção fre quen- 
te dos lu ga res vi si ta dos (39%). Com o au men to
da pre o cu pa ção com a saú de, a in to le rân cia
com o des res pei to às re gras e aos de cre tos é con- 
si de rá vel, já que 73% dos res pon den tes ga ran- 
tem sen tir rai va e 65% pen sam que de ve ria ha- 
ver mul tas pa ra es sas pes so as.

Jovens aprendizes

Com o ob je ti vo de as se gu rar o pri mei ro em- 
pre go de ado les cen tes e jo vens, as in dús tri as de- 
vem con tra tar 61.218 apren di zes em 21 es ta dos
do Bra sil nes ses pri mei ros me ses do ano. A ação
tem par ce ria do Ser vi ço Na ci o nal de Apren di za- 
gem In dus tri al (SE NAI) que ofe re ce um con tra to
de tra ba lho de até dois anos com car tei ra as si- 
na da em em pre sas par cei ras da ins ti tui ção.
Quem se ins cre ver tem que ter en tre 14 e 24
anos, es tar ma tri cu la do a par tir do 9º ano do en- 
si no fun da men tal/Edu ca ção de Jo vens e Adul- 
tos (EJA).

Pra curtir

A OAB-MA ga ran te
que nes te ano mui tas
ou tras edi ções do CI -
CLO AB vão acon te cer.
E a pri mei ra de las já
tem lo cal, da ta e ho ra
mar ca da: 24 de fe ve -
rei ro, a par tir das 20h,
com saí da do Gol den
Shop ping Ca lhau.

Des sa vez, a Co mis -
são de Es por tes, ao
la do do Clu be Pe dal
Bi ke, pro mo ve rá uma
edi ção no tur na pa ra
os pro fis si o nais que
pre fe rem es se ho rá -
rio.

A BRK Am bi en tal re -
for ça a im por tân cia
da con tri bui ção da
po pu la ção de Pa ço do
Lu mi ar e São Jo sé de
Ri ba mar pa ra re du zir
a ge ra ção do li xo e
ga ran tir a des ti na ção
cor re ta dos re sí du os.

Em 2020, por meio
das ati vi da des de ma -
nu ten ção e lim pe za
pre ven ti vas, a con -
ces si o ná ria re ti rou
576 to ne la das de li xo
das re des de es go to
dos dois mu ni cí pi os
em que atua e re a li -
zou a lim pe za de
30.080 me tros de tu -
bu la ções.

O Sesc pro mo ve as
ofi ci nas “Co mo cri ar
con teú dos pa ra as re -
des so ci ais” e “Co mo
pre ci fi car tra ba lhos
ma nu ais”, em for ma -
to on-li ne nes ta ter -
ça-fei ra, 9, e 16 de fe -
ve rei ro, res pec ti va -
men te.

Os cur sos  são des ti -
na dos pri o ri ta ri a -
men te a tra ba lha do -
res do co mér cio e
seus de pen den tes,
mas tam bém aber to
à po pu la ção em ge -
ral.

São Luís, terça-feira, 9 de fevereiro de 2021

NEDILSON MACHADONedilson Machado E-mail: nedilsonmachado@gmail.com
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Audiência de conciliação para sugerir uma solução consensual para a ação civil pública
ajuizada por três defensores públicos vai acontecer na Procuradoria Geral

En ten da

PA TRÍ CIA CU NHA

Ca len dá rio Ido sos – UF MA
• Dia 9 – 94 anos
• Dia 10 – 93 anos
• Dia 11 –  92 anos

• Dia 9 – nas ci dos em mar ço e abril
• Dia 10  –  maio e ju nho

DIA 11

Audiência pode definir
o lockdown  ou não

O
juiz ti tu lar da Va ra de In te- 
res se Di fu sos e Co le ti vos,
Dou glas de Me lo Mar tins,
agen dou uma au di ên cia de

con ci li a ção pa ra a pró xi ma quin ta-
fei ra (11), em que su ge re uma so lu ção
con sen su al pa ra a ação ci vil pú bli ca
ajui za da por três de fen so res pú bli cos
com pe di do de de cre ta ção de lock- 
down nos 217 mu ni ci pi os do Ma ra- 
nhão em ra zão do au men to dos ca sos
e óbi tos por Co vid-19 no Ma ra nhão.

A au di ên cia es tá mar ca da pa ra às
8h, no au di tó rio da Pro cu ra do ria Ge- 
ral de Jus ti ça, lo ca li za da no bair ro do
Ca lhau, ao la do do Fó rum De sem bar- 
ga dor Sarney Cos ta, com par ti ci pa ção
pre sen ci al e re mo ta de to das as par tes
en vol vi das.

Dou glas Mar tins re ve lou que a es- 
co lha do au di tó rio da Pro cu ra do ria foi
por con ta da quan ti da de de va gas. O
lo cal tem ca pa ci da de pa ra 400 pes so- 
as e não de ve ge rar aglo me ra ção. “Es- 
sa au di ên cia es tá mar ca da e ne la eu
es pe ro os no má xi mo 50 que com pa- 
re çam de for ma pre sen ci al e os que
es ta rão pre sen tes de for ma re mo ta,
nos aju dem en con trar uma so lu ção,
de pre fe rên cia con sen su al pa ra es se
as sun to”, re ve lou o ma gis tra do.

Dou glas Mar tins con si de rou a
ques tão ex tre ma men te com ple xa em
ra zão do nú me ro ele va do de réus, um
to tal de 218, sen do que são os 217 mu- 
ni cí pi os ma ra nhen ses e o Go ver no do
Es ta do.

O ma gis tra do gra vou um ví deo e
dis po ni bi li zou nas su as re des so ci ais
in for man do que até o mo men to pou- 
cas pre fei tu ras se ma ni fes ta ram so bre
o pe di do de fe cha men to to tal das ati- 
vi da des no es ta do e o fi ze ram por li vre
e es pon tâ nea von ta de. To das as pre- 
fei tu ras se po si ci o na ram con tra o

lock down.
En ti da des do se tor econô mi co lo- 

cal, as sim co mo re pre sen tan tes dos
se to res do co mér cio, in dús tria, es ta- 
be le ci men tos de en si no, tu ris mo, ba- 
res, res tau ran tes, ho téis, even tos e ou- 
tras, com pa re ce ram à Va ra de Di rei tos
Di fu sos e Co le ti vos pa ra de mons trar
que são con tra o pe di do de lock down
for mu la do pe los de fen so res pú bli cos
do Ma ra nhão. Di an te dos ape los e do
cla ro in te res se das en ti da des na cau- 
sa, o ma gis tra do de ci diu in cluí-las no
pro ces so.

A De fen so ria Pú bli ca do Es ta do do
Ma ra nhão en trou com uma Ação Ci vil
Pú bli ca pe din do ao ju di ciá rio ma ra- 
nhen se que de cre te lock down em to- 
dos os mu ni cí pi os do es ta do do Ma ra- 
nhão por um pe río do mí ni mo de 14
di as.

O pe di do pa ra o Tri bu nal de Jus ti ça
foi pro to co la do no úl ti mo dia 1º de fe- 
ve rei ro, e foi as si na do pe los de fen so- 
res Cla ri ce Vi a na Bin da (ti tu lar do Nú- 
cleo de Di rei tos Hu ma nos), Cos mo
So bral da Sil va (ti tu lar do Nú cleo de
De fe sa da Saú de, da Pes soa com De fi- 
ci ên cia e da Pes soa Ido sa), e Di e go
Car va lho Bugs (ti tu lar do Nú cleo Re- 
gi o nal da Ra po sa).

A aná li se foi en ca mi nha da à Va ra de
In te res ses Di fu sos e Co le ti vos de São
Luís, cu jo ti tu lar é o juiz Dou glas de
Me lo Mar tins.

No do cu men to, ba se a do nos bo le- 
tins epi de mi o ló gi cos dos úl ti mos di as
e nos re sul ta dos po si ti vos do lock- 
down de cre ta do em maio do ano pas- 
sa do, a De fen so ria pe de me di das de
res tri ção to tal, com ex ce ção dos ser vi- 
ços es sen ci ais, por um pra zo de 14 di- 
as em to dos os mu ni cí pi os; res tri ção

de veí cu los par ti cu la res, com ex ce ção
de des lo ca men to ao tra ba lho de pes- 
so as li ga das às ati vi da des es sen ci ais
ou pa ra com pra de gê ne ros ali men tí- 
ci os e li mi ta ção do ser vi ço de trans- 
por te pú bli co.

Es sa au di ên cia es tá

mar ca da e ne la eu

es pe ro os no má xi mo 50

que com pa re çam de

for ma pre sen ci al e os

que es ta rão pre sen tes de

for ma re mo ta, nos

aju dem en con trar uma

so lu ção, de pre fe rên cia

con sen su al pa ra es se

as sun to

COVID-19

Veja o calendário de vacinação para idosos

A VACINAÇÃO PARA IDOSOS ACONTECE POR MEIO DE UM DRIVE-THRU NO CAMPUS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO (UFMA)

Os ido sos a par tir de 95 já ca das tra- 
dos no si te da pre fei tu ra mu ni ci pal de
São Luís já co me ça ram a ser imu ni za- 
dos com a pri mei ra do se con tra a Co- 
vid-19. Pe lo ca len dá rio di vul ga do pe la
pre fei tu ra de São Luís, os ido sos que
se ca das tra ram e es tão nes sa fai xa etá- 
ria, po dem ir di re to ao Dri ve Th ru
mon ta do na Uni ver si da de Fe de ral do
Ma ra nhão pa ra se va ci nar de acor do
com sua ida de. Ho je, dia 9, se rão os
ido sos de 94 anos; no dia 10, os de 93;
e os de 92, dia 11. Es sa di nâ mi ca foi
pos sí vel após a che ga da de no vas do- 
ses da va ci na. Além dos ido sos da fai- 
xa etá ria aci ma, a Pre fei tu ra in for mou
que a va ci na ção dos pa ci en tes aca ma- 
dos já co me çou, mas que o dia e o ho- 
rá rio se rão in for ma dos pe la Se cre ta ria
Mu ni ci pal de Saú de. No Cen tro Mu ni- 
ci pal de Va ci na ção, mon ta do no Mul- 
ti cen ter Se brae (Coha fu ma), a va ci na- 
ção se gue com os pro fis si o nais de
saú de com ida des en tre 30 e 34 anos,

obe de cen do ao mês de nas ci men to.
On tem (8) foi o dia dos nas ci dos em
ja nei ro e fe ve rei ro. Ho je, 9, os de mar- 
ço e abril; e ama nhã, 10, os de maio e
ju nho. Pa ra ga ran tir a va ci na ção a
pes soa de ve le var a sua car tei ra do
Con se lho e tam bém o do cu men to de
iden ti fi ca ção.

O Ma ra nhão re ce beu no do min go,
71.400 do ses da va ci na Co ro na vac, o
que vai ga ran tir mais 34.024 pes so as
imu ni za das no es ta do. De acor do
com a ori en ta ção do Mi nis té rio da
Saú de, es tão no pú bli co-al vo des ta
eta pa pro fis si o nais de saú de e po pu- 
la ção ido sa de 90 anos ou mais. “Con- 
for me a ori en ta ção do Mi nis té rio da
Saú de se rá dis tri buí da ape nas a 1ª do- 
se das va ci nas. As sim que che gar a da- 
ta da se gun da do se, en vi a re mos a no- 
va re mes sa de va ci na pa ra que se ja ga- 
ran ti do que aque les que re ce be ram a
pri mei ra do se, re ce bam tam bém a se- 
gun da”, ex pli cou a su pe rin ten den te
de Epi de mi o lo gia e Con tro le de Do- 
en ças da SES, Tayara Pe rei ra.

A dis tri bui ção de ve se ini ci ar pe las
re gi o nais de saú de de Ita pe cu ru, Ro- 
sá rio, Co dó e Im pe ra triz. Ca da ges tor
de re gi o nal de ve dis tri buir pa ra to dos
os mu ni cí pi os que com põe a re gi o nal
de saú de. Já a apli ca ção das va ci nas
na po pu la ção fi ca a car go dos mu ni cí- 
pi os. Até o mo men to o Ma ra nhão já
re ce beu 126.798 do ses de imu ni zan- 
tes con tra a Co vid-19, que fo ram dis- 
tri buí das aos 217 mu ni cí pi os ma ra- 
nhen ses. No es ta do já fo ram va ci na- 
das 84.759 pes so as, en tre elas os pro- 
fis si o nais de saú de (77.083); ido sos
ins ti tu ci o na li za dos (222); po pu la ção
in dí ge na (6.790) e de fi ci en tes ins ti tu- 
ci o na li za dos (2).

Pro fis si o nais de saú de en tre 30 e
34 anos – Cen tro de Va ci na ção

CAI NÃ OLI VEI RA

Lei tos na re de pú bli ca

• Evi tar aglo me ra ções e li mi tar o nú me ro de pes so as
nas lo jas
• me di ção de tem pe ra tu ra na en tra da
• hi gi e ni za ção re do bra da e es pe ci al nas lo jas
• uso de más ca ras obri ga tó rio pa ra to dos
• dis po ni bi li za ção de ál co ol em gel pa ra cli en tes e fun -
ci o ná ri os

SÃO LUÍS

Hospitais particulares
estão com UTIs lotadas

AS UNIDADES DE SÃO DIVULGARAM BOLETINS INFORMATIVOS

Dois hos pi tais par ti cu la res de São Luís re ve la ram que
es tão com 100% de ocu pa ção nos lei tos da Uni da de de
Te ra pia In ten si va (UTI), re ser va dos pa ra pes so as com
Co vid-19. Es sa ocu pa ção in ter fe re di re ta men te no tra ta- 
men to de ca sos gra ves da do en ça na ca pi tal ma ra nhen- 
se.

De acor do com os bo le tins di vul ga dos no do min go, 7
de fe ve rei ro, hos pi tal UDI, lo ca li za do no bair ro do Ja ra- 
ca ti, in for mou que os seus 30 lei tos de UTI ocu pa dos,
en quan to o São Do min gos, lo ca li za do no bair ro Be qui- 
mão, es tá com os seus 33 lei tos ocu pa dos.

Na re de pú bli ca da re gião da Gran de Ilha, tam bém de
acor do com o bo le tim di vul ga do no do min go (7), a ta xa
de ocu pa ção es tá em 79,37%, o que im pli ca di zer que de
126 lei tos de Uni da de de Te ra pia In ten si va, 100 es tão
ocu pa dos.

PROTOCOLOS SANITÁRIOS

CDL lança orientações
para lojistas da capital

MEDIÇÃO DE TEMPERATURA SERÁ UMA DAS ORIENTAÇÕES

A Câ ma ra de Di ri gen tes Lo jis tas (CDL) São Luís re for- 
ça a ori en ta ção a to dos os lo jis tas de que se faz ne ces sá- 
rio se guir com ri gor to dos os pro to co los sa ni tá ri os, vi- 
san do pre ser var a vi da nes se e com ba ter a Co vid-19.

Es sas são me di das que de vem ser ado ta das por to dos
e que po dem sal var vi das, e tam bém pre ser var a eco no- 
mia. “O co mér cio pre ci sa ser res pon sá vel, mas tam bém
ape la mos pa ra que a po pu la ção se ja cons ci en te e co la- 
bo re pa ra evi tar aglo me ra ções; se guir os pro to co los e se
pro gra mar pa ra ir às com pras. Com em pe nho de to das
as par tes, e tam bém con tan do com o apoio das au to ri- 
da des po de mos ven cer es sa pan de mia, pre ser van do vi- 
das hu ma nas que de vem ser sem pre a pri o ri da de. Não é
ho ra de re la xar nos cui da dos”, de cla rou o Pres. da CDL
SLZ Fá bio Ri bei ro.

A CDL SLZ re for ça que, com o can ce la men to das fes- 
tas de Car na val, to do o co mér cio da gran de São Luís se- 
gui rá aber to e fun ci o nan do em ho rá rio co mer ci al nor- 
mal, nos pró xi mos di as 15, 16 e 17 de fe ve rei ro (se gun da,
ter ça e quar ta – fei ras).

São Luís, terça-feira, 9 de fevereiro de 2021
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As igrejas inclusivas chegaram ao Brasil no início dos anos 2000 e nos últimos vinte
anos não pararam de expandir. Conheça algumas comunidades aqui em São Luís

NA TASHA OLEN KA

“Não exis te uma bí blia gay”

Uma igre ja pa ra to dos

“A igre ja in clu si va é uma
igre ja de to dos e não ex clu -
si va de um po vo”

Tra ba lho so ci al

SÃO LUÍS

Veja as comunidades
evangélicas inclusivas

A
s igre jas in clu si vas che ga ram
ao Bra sil no iní cio dos anos
2000 e nos úl ti mos vin te anos
não pa ra ram de ex pan dir.

Mas a his tó ria des ses lu ga res co me ça- 
ram ain da na dé ca da de 60, nos EUA.
Em 1968, sur ge a Igre ja da Co mu ni da- 
de Me tro po li ta na (ICM) dos EUA. Va le
res sal tar que a aber tu ra des sa co mu- 
ni da de acon te ce em um mo men to
pró xi mo a Sto newall, um mo vi men to
de mui ta im por tân cia na lu ta pe los di- 
rei tos das pes so as LGBTQIA+. Den tro
das igre jas in clu si vas, al gu mas pos su- 
em ca rá ter mais ati vis tas, já ou tras
pos su em tra ços mais pen te cos tais.

Glaucy Cos ta, vi ce-pre si den te da
Igre ja Evan gé li ca Res ga tan do Vi das,
lo ca li za da no bair ro Coha trac IV, en fa- 
ti za que exis te um Deus mi se ri cor di o- 
so que a al can çou atra vés do sa cri fí cio
de Je sus.

“Não te nho dú vi das ne nhu ma que
te nho o di rei to a sal va ção. Até che gar
a mi nha sal va ção, ti ve que mu dar pa- 
ra me en cai xar nos con cei tos do Se- 
nhor. Deus me fez as sim, des de cri an- 
ça te nho de se jo por uma pes soa igual
mim. Je sus me acei ta e me traz a ver- 
da de dis so aí, en tão pra que guar dar
is so?”, dis se Glaucy.

Mau rí cio, pres bí te ro da co mu ni da- 
de, te ve sua con ver são na igre ja in clu- 
si va, mas fre quen ta va a igre jas evan- 
gé li cas des de a ado les cên cia. “Após
um mês fre quen tan do a igre ja in clu si- 
va acei tei a Cris to e foi um pro ces so,
pre ci sei abrir mão de mui tas coi sas,
do mun do mes mo em si”, des ta cou.

Após um mês

fre quen tan do a igre ja

in clu si va acei tei a Cris to

e foi um pro ces so,

pre ci sei abrir mão de

mui tas coi sas, do

mun do mes mo em si

“Mui tas pes so as pen sam que a
igre ja in clu si va é so men te pa ra
LGBTQIA+, mas é pa ra to dos. Pes so as
que en fra que ce ram na fé tem a chan- 
ce de so mar, de acre di tar em Je sus ele
nos ama da for ma que so mos”, en fa ti- 
zou o pres bí te ro da Igre ja Res ga tan do
Vi das.

Mui tas pes so as pen sam

que a igre ja in clu si va é

so men te pa ra

LGBTQIA+, mas é pa ra

to dos

Nas ci da em fa mí lia evan gé li ca, a
pas to ra pre si den te do mi nis té rio res- 
ga tan do vi das, Ede ni ce Ama ral des ta- 
ca que o cha ma do pas to ral es tá so bre
to da sua fa mí lia.

“Aos 19 anos sai de ca sa pa ra tra ba-
lhar, mas sen tia fal ta da Igre ja. Nes ta
épo ca nun ca ima gi nei que exis tia
igre ja in clu si va, mas Deus já ti nha
uma pro mes sa so bre o mi nis té rio pa- 
ra mim”, fa lou a pas to ra.

Aos 19 anos sai de ca sa

pa ra tra ba lhar, mas

sen tia fal ta da Igre ja.

Nes ta épo ca nun ca

ima gi nei que exis tia

igre ja in clu si va, mas

Deus já ti nha uma

pro mes sa so bre o

mi nis té rio pa ra mim

“Entendi que não tinha como voltar”

Após bus car con fir ma ções, re ce- 
beu uma di re ção de ini ci ar os tra ba- 
lhos na sa la de sua ca sa. “Quan do dis- 
se eis-me aqui, en ten di que não ti nha
co mo vol tar atrás”, des ta cou Ede ni ce
so bre o iní cio da co mu ni da de que já
tem fi li al em Vi tó ria no Es pí ri to San to.
A co mu ni da de evan gé li ca con ta com
22 mem bros na uni da de de São Luís e
10 mem bros em Vi tó ria.

Tam bém com qua tro anos de exis- 
tên cia, a Igre ja Cris tã Aco lher foi fun- 
da da por três ami gos, o após to lo Lau- 
ro, o bis po Bal dez e pas tor Adail son. O
pre si den te da igre ja, Lau ro, des ta ca
que ca mi nha na igre ja in clu si va a
mais de vin te anos e is so foi im por tan- 
te pa ra que pu des se ter es ta be le ci do
uma vi são mi nis te ri al cla ra ” nos so fo- 
co é amar de ver da de, não im por ta
quem se ja ou co mo ela che ga aqui

nos so fo co é dar um des ti no a ela”,
con tou o após to lo.

As sim o bis po da igre ja ini cia sua
fa la con tan do a his tó ria do mi nis té rio,
en fa ti zan do que a pri o ri da de de les é
mos trar Cris to a pes so as. A di nâ mi ca
ad mi nis tra ti va da igre ja tam bém é
des ta ca da du ran te o re la to do pas tor
Adail son, os lí de res da co mu ni da de
são vo lun tá ri os e não re ce bem ne- 
nhum re mu ne ra ção pe los ser vi ços
pres ta dos.

Nel son San tos e Pe dro Hen ri que
são jo vens ca sa dos e es tão na co mu- 
ni da de de fé des de o iní cio e ser vem
jun tos na igre ja. 

“Te mos um re la ci o na men to sau dá- 

vel e tran qui lo, nos so re la ci o na men to
é fo ca do que nos so com pro mis so vai
além de ca sal fí si co, tem um com pro- 
mis so com Deus. Além dis so, o me- 
lhor é que a gen te po de ser ho mo a fe ti-
vo e ser vir na co mu ni da de de fé”, con- 
tou Nel son, 27 anos.

“Não adi an ta ir à pra ça pre ga o
evan ge lho e o ca ma ra da não ter pa ra
on de ir” des ta ca o após to lo Lau ro ao
re la tar so bre o pro je to do Cen tro de
Apoio Aco lher que tem o ob je ti vo de
re ce ber pes so as que ne ces si tam de
cui da do e au xí lio.

“A pre o cu pa ção vai além do la do
es pi ri tu al, nos pre o cu pa mos tam bém
com o la do emo ci o nal e ga ran tir com
que as pes so as não fi quem de sam pa- 
ra das”, en fa ti zou o pas tor Adail son.

DE NOVO

Gasolina e gás de
cozinha vão aumentar

A GASOLINA JÁ AUMENTOU TRÊS VEZES NESTE ANO DE 2021

A Pe tro bras anun ci ou um au men to de cer ca de 8% no
pre ço da ga so li na a ser ven di do pe las re fi na ri as pa ra as
dis tri bui do ras. Com is so, o pre ço mé dio do li tro do com- 
bus tí vel su biu R$ 0,17 e pas sa rá a ser de R$ 2,25 a par tir
de ho je, ter ça-fei ra (9).

Já o óleo di e sel au men tou cer ca de 6% (R$ 0,13 por li- 
tro) e pas sa rá a cus tar R$ 2,24 tam bém a par tir de ho je.

O GLP (gás li que fei to de pe tró leo), o gás de bo ti jão,
tam bém te rá au men to no pre ço: cer ca de 5% (R$ 0,14
por kg). Com o re a jus te do pre ço, o gás de bo ti jão pas sa- 
rá a cus tar 2,91 por kg (ou R$ 37,79 por 13 kg). “Im por- 
tan te res sal tar que os va lo res pra ti ca dos nas re fi na ri as
pe la Pe tro bras são di fe ren tes dos per ce bi dos pe lo con- 
su mi dor fi nal no va re jo. Até che gar ao con su mi dor, são
acres ci dos tri bu tos fe de rais e es ta du ais, cus tos pa ra
aqui si ção e mis tu ra obri ga tó ria de bi o com bus tí veis pe- 
las dis tri bui do ras, no ca so da ga so li na e do di e sel, além
dos cus tos e mar gens das com pa nhi as dis tri bui do ras e
dos re ven de do res de com bus tí veis”, in for ma no ta di vul- 
ga da pe la em pre sa. Es se é o ter cei ro au men to no ano.

Im por tan te res sal tar que os va lo res

pra ti ca dos nas re fi na ri as pe la

Pe tro bras são di fe ren tes dos

per ce bi dos pe lo con su mi dor fi nal no

va re jo. Até che gar ao con su mi dor,

são acres ci dos tri bu tos fe de rais e

es ta du ais

CAXIAS-SÃO LUÍS

Bebê com tumor é
transportado pelo CTA

O TRANSPORTE DO BEBÊ FOI REALIZADO EM HELICÓPTERO

Na noi te dO úl ti mo sá ba do (6), em uma ação rá pi da e
bem co or de na da, o Cen tro Tá ti co Aé reo (CTA) do Ma ra- 
nhão re a li zou com su ces so o trans por te emer gen ci al de
um be bê re cém-nas ci do da ci da de de Ca xi as pa ra São
Luís.

A cri an ça nas ceu com um tu mor na re gião cer vi cal e
pre ci sou pas sar por um pro ce di men to ci rúr gi co em ca- 
rá ter de ur gên cia pa ra evi tar uma pos sí vel pa ra ple gia,
co mo ex pli cou o te nen te-co ro nel Al ci má rio Cos ta, che- 
fe do De par ta men to de Res ga te do CTA e co man dan te
da ope ra ção. “É um re cém-nas ci do de 10 di as de ida de,
pro ve ni en te da ci da de de Ca xi as. Ele es tá com uma le- 
são, um tu mor na cer vi cal, e pre ci sa fa zer uma ci rur gia
ur gen te pa ra evi tar que ele cres ça e se tor ne uma cri an ça
pa ra plé gi ca”, de ta lhou o co man dan te.

O trans por te do be bê foi re a li za do no he li cóp te ro
S145, ae ro na ve com ca pa ci da de pa ra vo os no tur nos. To- 
da a ação de trans por te do re cém-nas ci do foi exe cu ta da
sob a co or de na ção do te nen te-co ro nel Luís Mag no Li- 
ma da Sil va, co man dan te do CTA. “Nós re ce be mos um
cha ma do e de ime di a to o di re tor do CTA, o co ro nel Mag- 
no, au to ri zou o des lo ca men to do S145, que é uma ae ro- 
na ve que tem ca pa ci da de pa ra vo ar no tur na men te. Sa- 
ben do que iría mos che gar à noi te, ele dis po ni bi li zou o
S145 pa ra fa zer mos es se aten di men to. Che ga mos e gra- 
ças a Deus o trans por te foi bem su ce di do”, afir mou o co- 
man dan te Al ci má rio.

O be bê che gou em se gu ran ça à ca pi tal ma ra nhen se e
foi en ca mi nha do com se gu ran ça pa ra o Hos pi tal In fan- 
til Dr. Ju vên cio Ma tos, uni da de de saú de es ta du al re fe- 
rên cia no aten di men to ma ter noin fan til.

São Luís, terça-feira, 9 de fevereiro de 2021
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Temporada inicia com chegada de dezenas de jogadores de outros estados e deverá
crescer até o fim do Estadual que começa dia 20 deste mês

DA NI EL AMO RIM

ESTADUAL 2021

“Importação” continua
em alta no Maranhão
MANOEL MARTINS
Especial para O Imparcial

C
om um tra ba lho ain da bas- 
tan te tí mi do nas di vi sões de 
ba se, por que os di ri gen tes 
acham mui to ca ro o in ves ti- 

men to e os re sul ta dos téc ni cos e fi- 
nan cei ros abai xo das ex pec ta ti vas, os 
prin ci pais clu bes do fu te bol ma ra- 
nhen se vão re pe tin do, a ca da ano, um, 
al to nú me ro de im por ta ções, se ja pa- 
ra os es ta du ais ou com pe ti ções na ci o- 
nais. A mai o ria de les é in di ca da por 
em pre sá ri os do se tor, mas o ín di ce de 
apro vei ta men to con ti nua pou co efi- 
ci en te.

Ten tan do di mi nuir a en xur ra da de 
trans fe rên ci as in te res ta du ais, a CBF 
ten ta li mi tar o nú me ro de pro fis si o- 
nais que ca da clu be po de usar nas su- 
as com pe ti ções. As sim, in di re ta men- 
te, es ta ria in cen ti van do os ges to res a 
con tro lar as des pe sas dos seus clu bes 
e evi tar o com pro me ti men to de seus 
pa trimô ni os. Mas o que se vê é a re pe- 
ti ção de um “fil me” to dos os anos, 
com mais er ros que acer tos.

Em 2020 che ga mos a mar ca dos 86 
pro fis si o nais, com o Sam paio li de ran- 
do com 34, mes mo não sen do con si- 
de ra dos seis que es ta vam na tem po- 
ra da pas sa da: Ma teus, Roney, Ri car do 
Ca pa ne ma; Ti a go; Fer rei ra e Andrey; 
que es tão na re la ção de im por ta dos. O 
Mo to trou xe 20, e o MAC 12. Nes te iní- 
cio de 2021, a ten dên cia é ter um nu- 
me ro bem mai or de im por ta dos, le- 
van do-se em con ta a re for mu la ção 
que vem sen do fei ta em to dos os clu- 
bes.

Uma pre o cu pa ção que to ma con ta

Im por ta ções – 2020

SAMPAIO FOI A EQUIPE QUE MAIS CONTRATOU JOGADORES DE FORA: 34 ATLETAS

da tor ci da ma ra nhen se é quan to ao 
apro vei ta men to téc ni co dos clu bes 
nas com pe ti ções na ci o nais, pois de les 
de pen dem o nú me ro de va gas na Sé- 
rie D e Co pa do Bra sil.

Os nú me ros fo ram ne ga ti vos em 
2020, ape sar do Sam paio Cor rêa ter se 
man ti do na Sé rie B do Cam pe o na to 
Bra si lei ro. O pi or de sem pe nho foi do 
Im pe ra triz, que aca bou sen do re bai- 
xa do da Sé rie C.

Mo to: Al lan Pa trick, Alis son, Ama- 
ral, An cel mo, Cauê, Da ni el, Da nu bio, 
Dar lan, Dou glas, Du du, Fe li pe Fer rei- 
ra, Fer ron, Ge o va ne, Gleydisson, Gui- 
lher me, Hen ri que, Hen del, Hei der Ri- 
bei ro, João Vi tor, Jo nha tan Ca be ça, Ju- 
lio Pit, Ju ni or Ba ta ta, Le an dro Ce a ren- 
se, Lu cas Gon çal ves, Martony, Re na ti- 
nho (nem jo gou) ,Ro má rio, Ra fa el 

Tan que (fez um jo go) , Sau lo, Sil vio Ta- 
pa jós, Vi ti nho, Wal la ce, Wal la ce Li ma 
e- Wesley.

MAC: Alex Mi nei ro, Amo rim, Be ti- 
nho, Cris, Di e go, Gil le e ard, Glau cio, 
Jo nathan, Jho na tan Li ma, Ju ni nho Ar- 
can jo, Mi cha el, Mon ga,Sa mu el, Pau lo 
Vi tor, e Wan der son.

Sam paio: Abu da (nem jo gou) Al lan 
Go dói (nao jo gou na tem po ra da),An- 
dré Luiz, Bo a ven tu ra, Caio Dan tas, 
Cha vei ri nho, Da ni el Fe li pe, Da ni el 
Pe nha, Di e go Ta va res, Ever ton Di as, 
Fer rei ra, Gus ta vo, Gus ta vo Ra mos, 
Hen ri que, Is ra el Ju ni or, Jack son, João 
Ga bri el, João zi nho, Jo a zi, Kel lin ton, 
Léo Cos ta, Lu an, Luis Gus ta vo, Lu cão, 
Mail son, Mar cão, Mar ci nho, Mar lon, 
Mo ta, Ne guett, Ra mon, Ra mon Ne to, 
Rob son Du ar te, Ro ni,Ser gi nho, Qui-
nho nez, Thi a go San tos, Vi ni cius Kiss 
Mar lon e Vic tor Lu be.

REFORÇO

Papão anuncia contratação de ex-Flamengo

WHEIDSON ROBERTO DOS SANTOS, CONHECIDO COMO RECIFE, TEM 26 ANOS E PASSOU TRÊS ANOS NA BASE DO FLAMENGO, DO RIO

De olho no mer ca do, o Mo to Club
acer tou mais du as con tra ta ções pa ra
a tem po ra da 2021: o vo lan te Re ci fe e o
meia Fe li pe Ri bei ro. Os jo ga do res já
de sem bar ca ram em São Luís e de vem
ser apre sen ta dos ofi ci al men te nes ta
ter ça-fei ra. Com es sas che ga das, o
clu be al can ça a mar ca de cin co re for- 
ços con tra ta dos nos úl ti mos di as.

Na tu ral da ca pi tal per nam bu ca na,
o vo lan te Wheid son Ro ber to dos San- 
tos, co nhe ci do co mo Re ci fe, tem 26
anos e foi re ve la do na ba se do Ma du- 
rei ra-RJ. De pois, pas sou três anos na
ba se do Fla men go  atu an do pe la equi- 
pe sub-20. No seu cur rí cu lo tam bém
cons tam pas sa gens por Atlé ti co-GO,
Tu pi-MG, Boa Es por te-MG, Rio Bran- 

co-PR, Ipo rá-GO, Umu a ra ma-GO,
Ser gi pe e In ter de Li mei ra-SP, sua úl ti- 
ma equi pe.

Já Fe li pe Ri bei ro do Nas ci men to é
na tu ral de São Pau lo e tem 25 anos.
Re ve la do pe lo Osas co Au dax-SP, o
meia vem do fu te bol por tu guês, on de
de fen deu o Spor ting B e o Lei xões. No
fu te bol bra si lei ro, tam bém já atu ou
pe las equi pes do Au dax Rio, Fei ren se-
BA, Pau lis ta e Ser gi pe.

Os jo ga do res se jun tam ao meia
Luiz Gui lher me, ao ata can te Er ver son
e ao za guei ro Ro dri go Bar re to na lis ta
de re for ços anun ci a dos nos úl ti mos
di as. Nos pró xi mos di as, o Ru bro-Ne- 
gro de ve con cre ti zar mais al gu mas
ne go ci a ções pa ra fe char a mon ta gem
do elen co vi san do às com pe ti ções de
2021.

Sub-11

Re sul ta dos

• Cra ques na Es co la 0 x 3 R13 (Sub-9)
• Fu tu ro do São Fran cis co 1 (1) x (3) 1 Co rinthi ans do
Be qui mão (Sub-9)
• Es tre li nha Bom de Bo la 0 x 12 Cra ques da Ve ne za (Sub-
11)
• Grê mio Ri ba ma ren se 0 x 3 Pro je to Pa re dão (Sub-11)

• Au daz 0 (2) x (1) 0 Pro je to GPV (Sub-9)
• Au ro ra 2 x 1 Ju ven tu de Ma ra nhen se (Sub-9)
• Ale ma nha 0 (2) x (3) 0 Se ve (Sub-11)
• Pon te Pre ta 4 x 2 Aca de mia Fu te bol Ar te (Sub-11)

FU TE BOL 7

Co pa In ter bair ros
co me ça com
gran des par ti das

A ga ro ta da es ta va an si o sa pa ra o iní cio das dis pu tas
da se gun da edi ção da Co pa In ter bair ros de Fu te bol 7. E,
no fim de se ma na, a an si e da de deu lu gar ao ta len to den- 
tro de cam po. Nos du e los que de ram o pon ta pé ini ci al
ao tor neio, nas ca te go ri as Sub-9 e Sub-11, não fal tou
equi lí brio, emo ção e qua li da de com a bo la no pé. O
cam po da A&D Even tos re ce beu to das as oi to par ti das
re a li za das.

Nes ta edi ção, a Co pa In ter bair ros te rá for ma to de ma- 
ta-ma ta, sen do dis pu ta da em três fa ses: quar tas de fi nal,
se mi fi nais e fi nal. Pe la ca te go ria Sub-9, mui to equi lí brio
pa ra de fi nir os qua tros ti mes clas si fi ca dos pa ra as se mi- 
fi nais. Das equi pes vi to ri o sas, ape nas du as ven ce ram no
tem po nor mal: R13 fez 3 a 0 no Cra que da Es co la, en- 
quan to o Au ro ra su pe rou o Ju ven tu de Ma ra nhen se por 2
a 1.

Os ou tros dois se mi fi na lis tas da ca te go ria fo ram co- 
nhe ci dos so men te nas dis pu tas de pê nal tis. Após em pa- 
te por 1 a 1, a ga ro ta da do Co rinthi ans do Be qui mão ba- 
teu o Fu tu ro do São Fran cis co por 3 a 1 nas pe na li da des.
Já o Au daz fez 2 a 1 no Pro je to GPV após em pa te sem gols
no tem po nor mal.

Com os re sul ta dos, os con fron tos das se mi fi nais do
Sub-9 se rão os se guin tes: Au ro ra x Au daz e Co rinthi ans
do Be qui mão x R13.

As dis pu tas das quar tas de fi nal da ca te go ria Sub-11
fo ram mar ca das por mui tos gols. O prin ci pal res pon sá- 
vel pe la ele va da mé dia de bo las na re de foi a equi pe do
Cra ques da Ve ne za, que não deu chan ces ao Es tre li nha
Bom de Bo la e apli cou a mai or go le a da do tor neio: 12 a
0. Com três gols mar ca dos ca da um, En zo Clau di no e
Car los Hen ri que fo ram os des ta ques.

Quem tam bém foi mui to bem foi o Pro je to Pa re dão,
que eli mi nou o Grê mio Ri ba ma ren se ao ven cer o ri val
por 3 a 0. Já a Pon te Pre ta fez 4 a 2 so bre a Aca de mia Fu- 
te bol Ar te e tam bém avan çou no tor neio. E a úl ti ma va ga
pa ra as se mi fi nais fi cou com a ga ro ta da do Se ve, que
após em pa te por 0 a 0 com o ti me da Ale ma nha, fez 3 a 2
nas dis pu tas por sho ot-out e se gue com chan ces de tí tu- 
lo.

As sim, os du e los das se mi fi nais da ca te go ria Sub-11 já
es tão de fi ni dos: Cra ques da Ve ne za x Pon te Pre ta e Se ve
x Pro je to Pa re dão. Tu do so bre o tor neio es tá dis po ní vel
nas re des so ci ais ofi ci ais do tor neio no Ins ta gram e no
Fa ce bo ok (@copainterbairrosfut7ma).

Sá ba do (6/2) // A&D Even tos

Do min go (7/2) // A&D Even tos

São Luís, terça-feira, 9 de fevereiro de 2021
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Pro du ção

HOJE

Josias Sobrinho lança 
single “Canto Sem Fim”

O
can tor, com po si tor e pro du- 
tor ma ra nhen se Jo si as So- 
bri nho, um gê nio do can ci o- 
nei ro po pu lar bra si lei ro, es- 

tá lan çan do no vo sin gle “Can to Sem 
Fim”, uma com po si ção de le fei ta em 
par ce ria com o ar tis ta po pu lar Pau li- 
nho Di Ma ré.

A mú si ca é uma ho me na gem às 
mães dos au to res, que por uma im- 
pro vá vel coin ci dên cia, pos su em o 
mes mo no me de ba tis mo, um tan to 
in co mum, En grá cia. De ori gem es pa- 
nho la, o no me En grá cia é de ri va do do 
la tin in gra tia, que sig ni fi ca: em gra ça 
(do Se nhor).

A mú si ca “Can to Sem Fim” te rá lan- 
ça men to nes ta ter ça-fei ra, 09 de fe ve- 
rei ro, em to das as pla ta for mas di gi tais 
(De e zer, Spotify, YouTube, Ti dal, Ap- 
ple Mu sic). A da ta foi es co lhi da por ser 
o dia do ani ver sá rio de Do na En grá- 
cia, mãe de Jo si as, que es tá com ple- 
tan do 95 anos.

Com qua se meio sé cu lo de car rei ra, 
Jo si as So bri nho, é con si de ra do Mes- 
tre, da do sua imen su rá vel con tri bui- 
ção pa ra a Mú si ca bra si lei ra. A ri que za 
de sua obra ar tís ti ca es tá pre sen te em 
tan tos clás si cos co mo “Ter ra de No el”, 
“O Bil tre”, “Cir co dos Hor ro res”, “Três 
Po tes”, além das icô ni cas “En ge nho 
de Flo res”, “Ca ti ri na”, “De Ca ja ri pra 
Ca pi tal” e “Den te de Ou ro”, gra va das 
por Pa pe te no an to ló gi co dis co “Ban- 
dei ra de Aço”, de 1978, que deu luz à 
Mú si ca do Ma ra nhão, e tor nou-se um 
mar co na his tó ria da pro du ção fo no- 
grá fi ca bra si lei ra (Dis cos Mar cus Pe- 
rei ra), re fe rên cia em to do o Mun do.

MESTRE JOSIAS SOBRINHO

“Can to Sem Fim” con ta com um lu- 
xu o so ar ran jo pro du zi do pe lo Ma es- 
tro Zé Amé ri co Bas tos, que tam bém 
faz uma par ti ci pa ção co mo ins tru- 
men tis ta, to can do bai xo, pi a no e te- 
cla dos, além da mi xa gem da fai xa. Um 
fa to cu ri o so, é que a mú si ca foi gra va- 
da em São Luís (MA), no Es tú dio Ba se 
SLZ (com os téc ni cos Cidclay Cam pe- 
lo e Fe li pe Hiyli), Rio de Ja nei ro (com 
Zé Amé ri co Bas tos e Cé sar Nas ci men- 
to) e em Los An ge les, com a par ti ci pa- 
ção do mú si co Léo Amu e do, um uru- 
guaio que mo rou no Bra sil, que por 
mui to tem po in te grou a ban da do 
can tor Ivan Lins. Atu al men te, ele mo- 
ra na efer ves cen te ci da de si tu a da no 
sul da Ca li fór nia (EUA).

A lu di ci da de da can ção veio com a 
pre sen ça dos vo cais in fan tis de João 
Ema nu el (fi lho do can tor e jor na lis ta 
Ema nu el Je sus), Ga bi Nas ci men to 
(ne ta do ca sal Re na ta Gas par e Cé sar 
Nas ci men to) e Du da Vi di gal (fi lha do 
mú si co Rui Má rio e da jor na lis ta Olí- 
via Vi di gal). O vo cal adul to foi gra va do 

por Le ni ta Pi nhei ro, Ká tia Es pín do la e 
Re na ta Gas par. O cli pe de “Can ção 
Sem Fim”, pro du zi do por Jo si as So bri-
nho e Zé Amé ri co Bas tos, tem re gis- 
tros dos mo men tos da gra va ção, com 
ima gens fei tas por Jo si as So bri nho, 
Le ni ta Pi nhei ro, Rui Má rio, Ema nu el 
Je sus, Lu cas So bri nho e Fer nan da 
Som bra. Es ta rá dis po ní vel pa ra aces-
so no ca nal ofi ci al de Jo si as So bri nho 
no YouTube.

Em 2018, Jo si as apre sen tou “Apa- 
nha do ge ral, um”, re tra to fi el de sua 
ca pa ci da de cri a ti va, co mo di to em 
um de seus mais co nhe ci dos ver sos, 
na le tra da mú si ca Den te de Ou ro: 
“com o ru mo vol ta do pra den tro e a 
aber to pro mun do to di nho”, lon ge 
dos ró tu los, mo dis mos e es te reó ti pos, 
qua se sem pre obri ga tó ri os na MPB.

Em de zem bro do ano pas sa do, Jo si- 
as So bri nho lan çou “De São Mar cos a 
São Jo sé”, uma com po si ção em par ce- 
ria com o po e ta Eloy Melô nio, que in-
te gra a co le tâ nea “Vi nil & Po e sia – Vo- 
lu me 01”.

CANADENSES

The Weeknd gastou R$ 37 milhões no SuperBowl

O PREFEITO DE TORONTO, JOHN TORY, DECRETOU QUE 7 DE FEVEREIRO SERÁ OFICIALMENTE O DIA DO THE WEEKND NA CIDADE

Um dos can to res mais re le van tes
de 2020, The We eknd foi o ar tis ta res- 
pon sá vel pe lo show do in ter va lo du- 
ran te a 55ª edi ção do Su per Bo wl. Nes- 
te do min go (7/2), o can tor to mou os
pal cos do Raymond Ja mes Sta dium,
em Tam pa Bay, e, du ran te 13 mi nu tos,
re lem brou os mai o res su ces sos da
car rei ra.

Acom pa nha do por um co ral e um
ce ná rio ins pi ra do em Las Ve gas, The
We eknd abriu a apre sen ta ção com a
mú si ca de 2016, Starboy. Lo go em se- 
gui da, foi a vez de The hills e Can’t fe el
my fa ce, am bas do se gun do ál bum de
es tú dio do ar tis ta, Beauty behind the
mad ness.

Além de las, não fi ca ram de fo ra Sa- 
ve your te ars, úl ti mo sin gle lan ça do
pe lo can tor, e Ear ned it, fai xa que foi
in di ca da ao Os car de Me lhor Can ção
Ori gi nal em 2016, pe lo fil me Cin quen- 
ta tons de cin za.

Um dos pon tos al tos da apre sen ta- 
ção foi quan do The We eknd to mou o
cam po do es tá dio acom pa nha do por
cen te nas de dan ça ri nos, na per for- 

man ce de Blin ding lights. Em 2020, a
mú si ca se tor nou a fai xa que pas sou
mais tem po no Top 5 e no Top 10 da
Bill bo ard Hot 100, a lis ta mais im por- 
tan te das pa ra das mu si cais. A can ção
tam bém se con sa grou co mo a mais
to ca da do ano no Spotify, al can çan do
qua se 1,6 mi lhões de re pro du ções.

A par te vi su al da apre sen ta ção se- 
guiu a li nha do úl ti mo ál bum do can- 
tor, Af ter hours. Des de o lan ça men to
do dis co, em no vem bro de 2020, The
We eknd cos tu ma apa re cer nas per for- 
man ces e cli pes ves tin do um ter no
ver me lho e com o ros to en fai xa do.
Du ran te o Su per Bo wl, en tre tan to,
ape nas os dan ça ri nos apa re ce ram
com os cu ra ti vos.

Re cen te men te, o can tor ex pli cou à
re vis ta Variety o mo ti vo das ata du ras e
ma chu ca dos. “O sig ni fi ca do dos cu ra- 
ti vos no ros to é um re fle xo da cul tu ra
ab sur da das ce le bri da des e pes so as
de Hollywood, que se ma ni pu lam por
mo ti vos su per fi ci ais pa ra agra da rem e
se rem va li da dos”.

Man ten do o ní vel de qua li da de de
apre sen ta ções pas sa das, a per for- 
man ce de The We eknd con tou com
uma su per pro du ção. Se gun do Was- 
sim “Sal” Slaiby, em pre sá rio do ar tis ta,
o can tor gas tou US$ 7 mi lhões, mais
de R$ 37 mi lhões, na ela bo ra ção de
sua apre sen ta ção.

É co mum que os ar tis tas que se
apre sen tam no Su per Bo wl não re ce- 
bam ca chê, mas que te nham os cus tos
do show pa gos pe la NFL, li ga es por ti- 
va res pon sá vel pe lo even to. O or ça- 
men to ge ral men te é al to, mas, de
acor do com o em pre sá rio de The We-
eknd, não era su fi ci en te pa ra co brir as
des pe sas e cum prir com to das as ex-
pec ta ti vas.

Na ma nhã de do min go (7/2), o pre- 
fei to de To ron to, John Tory, de cre tou
que 7 de fe ve rei ro se rá ofi ci al men te o
Dia do The We eknd na ci da de. “Ele é o
pri mei ro ca na den se a se apre sen tar
so zi nho co mo o ar tis ta prin ci pal num
dos even tos mais as sis ti dos no mun- 
do to do”, dis se Tory.

CHOICE

Critics Awards anuncia
indicados para premiação

SPIKE LEE ESTÁ ENTRE OS DIRETORES DESTACADOS

Uma do se de re pa ra ção nas in di ca ções a re cen tes
prê mi os de ci ne ma ocu pou des ta que no anún cio dos
can di da tos se le ci o na dos por crí ti cos pa ra a 26ª edi ção
Cri tics Choi ce Awards. Nu ma lis ta mais abran gen te,
com di rei to, por exem plo, a 10 tí tu los can di da tos a me- 
lhor fil me, o cor po de ju ra dos po de in cluir, en tre se te di- 
re to res des ta ca dos, no mes co mo Lee Isa ac Chung e Spi- 
ke Lee.

Mar ca da pa ra ocor rer dia 7 de mar ço, a ce rimô nia de
pre mi a ção tem co mo re cor dis ta o fil me de Da vid Fin- 
cher, Mank, com 12 in di ca ções, se gui do por Mi na- 
ri (lem bra do em 10 ca te go ri as). A do bra di nha No tí ci- 
as do mun do e A voz su pre ma do blu es vem lo go atrás,
com oi to can di da tu ras.

En quan to nos fil mes hou ve es pa ço pa ra No ma- 
dland, Uma noi te em Mi a mi… e Be la vin gan ça, além
de Os 7 de Chi ca go e Des ta ca men to Blo od, en tre os ato- 
res re la ci o na dos na lis ta des pon ta ram sur pre sas co mo
Ben Af fleck (por O ca mi nho de vol ta, so bre um téc ni co
de es por tes en vol vi do em al co o lis mo) e Tom Hanks, à
fren te de No tí ci as do mun do. Delroy Lin do, res sal ta do
no fil me de Spi ke Lee, ga nhou es pa ço jun to a Ste ven
Yeun, do dra ma so bre imi gran tes Mi na ri. In cluí da na lis- 
ta das me lho res atri zes, Zendaya foi lem bra da por Mal- 
colm & Ma rie, en quan to a atriz e can to ra ne gra An dra
Day te ve re a fir ma da a va lo ri za ção pe lo ta len to em The
Uni ted Sta tes vs. Bil lie Holiday.

Jun to com a sur pre en den te idi ca do de Paul Ra ci
(Sound of mu sic), as co ad ju van tes El len Burstyn (Pi e ces
of a wo man) e Yuh-Jung Youne (Mi na ri) ca va ram can di- 
da tu ras. O dra ma Nun ca, ra ra men te, às ve zes, sem- 
pre trou xe es pa ço pa ra as in di ca ções de Sidney Fla ni gan
(me lhor atriz) e Ta lia Ryder, co mo atriz re ve la ção, ca so
idên ti co ao da jo vem ale mã He le na Zen gel (de No tí ci as
do mun do).

MARVEL

Quem são os filhos
de Wanda e Visão?

Des de que Wan da Vi si on te ve su as pri mei ras ima gens
di vul ga das em 2020, fãs têm fi ca do na ex pec ta ti va pa ra a
es treia em li ve-ac ti on de dois po pu la res per so na gens:
Billy e Tommy, mais co nhe ci dos res pec ti va men te co mo
Wic ca no e Cé le re dos Jo vens Vin ga do res. Em bo ra ain da
se ja ce do pa ra con fir mar o sur gi men to da du pla co mo
he róis, a sé rie do Disney+ já co me çou a pre pa rar o ter re- 
no pa ra que os gê me os che guem ao MCU em um fu tu ro
pró xi mo. Foi em “Ago ra em Co res”, ter cei ro epi só dio da
pro du ção, que Wan da (Eli za beth Ol sen) e Vi são (Paul
Bettany) de ram as bo as-vin das aos seus fi lhos, que du as
se ma nas de pois da ri am pis tas so bre seus po de res em
“Em Um Epi só dio Mui to Es pe ci al…”, mos tran do cer ta
re sis tên cia à in fluên cia dos pais. Mas quem são Billy e
Tommy e qual a im por tân cia da du pla pa ra o se ri a do – e
pa ra o fu tu ro da fran quia?

Nos qua dri nhos, os ir mãos apa re ce ram pe la pri mei ra
vez em 1986 e, as sim co mo na sé rie, nas ce ram após a
Fei ti cei ra Es car la te e o Vi são se ca sa rem. De pois do nas- 
ci men to dos dois, os he róis se apo sen ta ram dos Vin ga- 
do res pa ra vi ver tran qui la men te co mo uma fa mí lia.

O afas ta men to de Wan da e Vi são da equi pe du rou
pou co e, após o sin to zói de ser se ques tra do, o ca sal re- 
tor nou pa ra a equi pe, mas com um gran de pro ble ma: o
an drói de te ve sua me mó ria apa ga da e per deu to dos os
sen ti men tos que nu tria pe la es po sa. Pa ra pi o rar, Billy e
Tommy co me ça ram a apa re cer e re a pa re cer mis te ri o sa- 
men te, le van do os Vin ga do res, es pe ci al men te a Ves pa, a
sus pei tar da na tu re za das cri an ças.

Agatha Hark ness, an ti ga tu to ra de Wan da, an tes da da
co mo mor ta, re ve lou en tão que os gê me os eram, na ver- 
da de, cons tru ções má gi cas cri a das a par tir de pe da ços
da al ma de Mephis to, re pre sen ta ção do Di a bo na Mar- 
vel. O vi lão even tu al men te con se guiu re ab sor ver os be- 
bês, o que dei xou Wan da em pro fun da ago nia. Co mo
for ma de pro te ger sua dis cí pu la, Agatha apa gou to das as
me mó ri as que ela ti nha das cri an ças.

Anos de pois, de pois de uma con ver sa com a Ves pa,
Wan da re cu pe rou su as me mó ri as so bre os fi lhos e saiu
em uma jor na da de vin gan ça que vi ti mou Agatha, Scott
Lang e Ga vião Ar quei ro, além de fe rir he róis co mo Ho- 
mem de Fer ro, Mu lher-Hulk e Vi são. Por cau sa des sas
ações, os Vin ga do res e o X-Men se uni ram a Mag ne to e
jun tos de ci di ram ma tar a Fei ti cei ra Es car la te. De ses pe- 
ra do pa ra sal var a ir mã, Mer cú rio a con ven ceu a cri ar
uma no va re a li da de – a fa mo sa Di nas tia M -, na qual ela
es ta ria a sal vo. Nes se no vo mun do, Wan da não era uma
mu tan te e ti nha seus fi lhos de vol ta.
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