
Ano XCIV   Nº 36.331 |  SÃO LUÍS-MA, SEXTA-FEIRA, 19 DE FEVEREIRO DE 2021   |   CAPITAL E INTERIOR  R$ 2,00 @imparcialonline @oimparcial@OImparcialMA

TEMPO  -  TERÇA-FEIRA  -11 TÁBUA DE MARÉ

TER 17.02.2021

04H30 ................ 0.9M

10H41 ................ 5.4M

16H56 ................ 1.0M

22H53 ................ 5.4M

APARTE       Transparentes         BASTIDORES
Sem ele esperar, caiu no colo do deputado Juscelino Rezende Filho (DEM) a confusão bombástica 

que estremeceu os alicerces dos poderes Judiciário e Legislativo esta semana, em Brasília. Como pre-

sidente da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara, Juscelino foi convocado às pressas 

pelo presidente da Casa, Artur Filho (PP-AL), para a imediata reativação dos trabalhos do Conselho

E agora, Juscelino Filho? 

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

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

"O labirinto das 
Medidas Provisórias"

ANTONIO CARLOS LUA  

Jornalista
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  “Aux armes, 
citoyens. Cidadãos? ” 

ELTHON ARAGÃO 

 Historiador

Maranhense presidente do Conselho de Ética prevê  
conclusão para o caso de Daniel Silveira em até 60 dias

 TJMA pune Juiz  Márcio 
José do Carmo Matos 

Costa com aposentadoria
 PÁGINA  3 

Chuva rompe estrada no Maranhão e carreta fica suspensa  
PÁGINA 9

  “Os desafios de acelerar 
startups à distância” 

 BEATRIZ MONTIANI 

Diretora de Inovação e Engajamento 
com Fintechs da Visa do Brasil

O TEMPO DE JUSCELINO FILHO 

O tempo é um dos elementos importantes para o deputado federal Juscelino Fiho (DEM) no trâmite do processo do caso de Daniel Sil-
veira (PSL-RJ) visto que o mandato do parlamentar maranhense e dos demais membros no Conselho de Ética está previsto para termi-

nar em março. Caso sejam substituídos de fato no mês que vem, a conclusão do processo se dará pelas mãos do próximo Conselho. 
PÁGINA 3

Secretários de Fazenda solicitam aos Ministérios da Saúde e da 
Economia medidas urgentes para enfrentamento da 2ª onda da Covid-19{ {

PÁGINA 2

EFEITO DA PANDEMIA

NOVO NORMAL?

Gasolina e 
diesel sobem 
mais uma vez

Petrobras sobe preço da gasoli-
na pela 4ª vez no ano, diesel tem 3ª 
alta. Litro da gasolina nas refinarias 
acumula alta de 34,78% desde o iní-
cio do ano. PÁGINA 10

Governo reforma casarões no Centro Histórico 
de São Luís em parceria com a iniciativa privada

NOSSO CENTRO

PÁGINA 7
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Solicitação foi feita aos Ministérios da Saúde e da Economia que querem medidas
urgentes para enfrentamento da 2ª onda da Covid-19

No vo au xí lio

COVID-19

Secretários de Fazenda
pedem medidas urgentes 

O
s se cre tá ri os de fa zen da de
to do o país, por meio de no- 
ta ofi ci al do Co mi tê Na ci o- 
nal dos Se cre tá ri os de Fa- 

zen da dos Es ta dos e do DF (COM SE- 
FAZ), pu bli ca da no dia 18 de fe ve rei ro
de 2021, so li ci tam aos Mi nis té ri os da
Saú de e da Eco no mia me di das ur gen- 
tes pa ra en fren ta men to da se gun da
on da da co vid-19 

“Du ran te a pri mei ra on da foi pos sí- 
vel mo bi li zar es tru tu ras exis ten tes pa- 
ra aten der a de man da da pan de mia. A
par tir da se gun da on da, es sa es tra té- 
gia não é viá vel, pos to que con di ções
pre e xis ten tes vol ta ram a cres cer e co- 
e xis tem com uma quá dru pla car ga de
do en ças: Co vid-19, cau sas ex ter nas,
do en ças crô ni cas de ge ne ra ti vas e ou- 
tras do en ças in fec to con ta gi o sas e me- 
ta bó li cas/nu tri ci o nais co nhe ci das”,
di zem os se cre tá ri os em no ta do
COM SE FAZ.

Ve ja abai xo, na ín te gra,

a no ta as si na da

con jun ta men te pe los

se cre tá ri os de Fa zen da

do país.

 A re du ção do cus teio de lei tos pe lo
Mi nis té rio da Saú de em meio ao agra- 
va men to da pan de mia do no vo co ro- 
na ví rus, afli ge, nes te mo men to, os Es- 
ta dos. Du ran te a pri mei ra on da foi

pos sí vel mo bi li zar es tru tu ras exis ten- 
tes pa ra aten der a de man da da pan- 
de mia. 

A par tir da se gun da on da, es sa es- 
tra té gia não é viá vel, pos to que con di- 
ções pre e xis ten tes vol ta ram a cres cer
e co e xis tem com uma quá dru pla car- 
ga de do en ças: CO VID-19, cau sas ex- 
ter nas, do en ças crô ni cas de ge ne ra ti- 
vas e ou tras do en ças in fec to con ta gi o- 
sas e me ta bó li cas/nu tri ci o nais co- 
nhe ci das. 

Os lei tos exis ten tes em to do o Bra sil
não fo ram su fi ci en tes pa ra aten der a
ga ran tia de aces so aos pa ci en tes atin- 
gi dos pe la CO VID-19 e por ou tras
con di ções de saú de. To dos os Es ta dos
hou ve ram por re a li zar in ves ti men tos
e am pli a ção de cus teio pa ra ga ran tir
ofer ta a de man da. 

Em 2020, so men te quan do a cri se já
de sa jus ta va ex ten si va men te as fi nan- 
ças es ta du ais, o go ver no fe de ral apor- 
tou con di ções fi nan cei ras que per mi- 
ti ram equi li brar as des pe sas dos Es ta- 
dos. A pan de mia não ces sou e se gui- 
re mos en fren tan do até fi nal do ano a
co e xis tên cia de di ver sas on das des sa
cri se de saú de ocor ren do de ma nei ra
as si mé tri ca e di ver sas re giões do Bra- 
sil. 

O in ves ti men to na re de de aten ção
e vi gi lân cia pres su põe no vos in ves ti- 
men tos tec no ló gi cos na re de de frio,
tes ta gem e trans por te, as sim co mo
mo bi li za ção de re cur sos hu ma nos e
ma te ri ais pa ra ga ran tir ade qua da es- 
tru tu ra ção dos hos pi tais. Lei tos não
são uma es tru tu ra que se mo bi li za e
des mo bi li za em se ma nas. As am pli a- 
ções en vol vem con tra tos de mé dio
pra zo, pro gra ma ção de su pri men tos,

re vi são de per fis de uni da des hos pi ta- 
la res. To da a mo bi li za ção não é viá vel
às ex pen sas ex clu si vas de re cur sos
pró pri os, me di an te a ex pec ta ti va de
fa tu ra men to do lei to. 

Os Es ta dos não são pres ta do res de
ser vi ços do SUS, são ges to res do Sis te-
ma, as sim sen do, ne ces si tam de pro- 
gra ma ção fi nan cei ra e au to no mia pa- 
ra de ci dir seus in ves ti men tos e con- 
tra tos. Na re la ção com con tra ta dos os
ges to res de fi nem mo da li da des de
con tra ta ção. 

Ca da Es ta do po de rá de fi nir com
sua re de pró pria, fi lan tró pi ca ou pri-
va da su as for mas de com pra e ofer ta
dos ser vi ços. Pa ra is so pre ci sam de
apor tes do fi nan ci a men to fe de ral. 

A mo da li da de de “ha bi li ta ção” de
lei tos de UTI per mi te que a in fra es tru- 
tu ra ofer ta da re ce ba fi nan ci a men to
fe de ral cor res pon den te à des pe sa fi- 
xa, con tí nua, dan do se gu ran ça fis cal
na exe cu ção das des pe sas com ações
e ser vi ços de saú de. Além dis so, pa ra
ca da lei to de UTI, ne ces si ta mos de 1-
1,5 lei tos de en fer ma ria. O cus teio
des te ser vi ço hos pi ta lar ho je de pen de
do uso dos “te tos de mé dia e al ta com- 
ple xi da des” dos Es ta dos e os apor tes
re ce bi dos no fi nal do ano pe los Es ta- 
dos são in su fi ci en tes pa ra fi nan ci ar a
re de. 

Di an te dis to ur ge que a União apor-
te aos Es ta dos no vo in cre men to ao te- 
to de mé dia e al ta com ple xi da de pa ra
cus teio li vre da re de de aten ção e vi gi- 
lân cia, as sim co mo, man te nha o me-
ca nis mo já con so li da do no SUS de ha- 
bi li ta ção e cus teio fi xo dos lei tos de
UTI.

ECONOMIA

Lira se reúne com Bolsonaro e Guedes

PRESIDENTE DA CÂMARA TEME QUE A PRISÃO DO DEPUTADO DANIEL SILVEIRA ATRAPALHE O ANDAMENTO DE PAUTAS

O pre si den te da Câ ma ra, Arthur Li- 
ra (PP-AL), es tá pre o cu pa do com o
an da men to da pau ta econô mi ca ago- 
ra que os de pu ta dos es tão de bru ça- 
dos so bre a pri são de Da ni el Sil vei ra
(PSL-RJ). Por is so, se reu niu com o
pre si den te Jair Bol so na ro e, tam bém,
en trou em con ta to com o mi nis tro da
Eco no mia, Pau lo Gue des, pa ra tra tar
do as sun to on tem.

Li ra se reu niu com o pre si den te Jair
Bol so na ro no Pa lá cio da Al vo ra da
nes ta ma nhã. 

O com pro mis so não cons ta va na
agen da ofi ci al das au to ri da des e tra- 
tou da pau ta da Câ ma ra dos De pu ta- 
dos, que pro me tia des tra var a agen da
econô mi ca e a re to ma da do au xí lio
emer gen ci al a par tir des ta se ma na,
mas ago ra pre ci sa de li be rar so bre a
pri são de Da ni el Sil vei ra.

Se gun do ali a dos de Li ra, há uma
pre o cu pa ção de que o epi só dio en vol- 

ven do o de pu ta do bol so na ris ta con- 
ta mi ne o rit mo da agen da econô mi ca.
Al guns par la men ta res de fen dem, en- 
tão, que é pre ci so dar uma res pos ta
rá pi da ao as sun to, o que pos si vel- 
men te en vol ve a con fir ma ção da pri- 
são de Da ni el Sil vei ra e re quer que o
pre si den te Bol so na ro con ti nue em si- 
lên cio so bre a si tu a ção do seu ali a do,
pa ra que o Le gis la ti vo re to me o fo co
econô mi co.

Há a per cep ção, no en tan to, que o
go ver no pre ci sa avan çar com as pro- 
pos tas que vão per mi tir a re to ma da
do au xí lio emer gen ci al, co mo a PEC
do Pac to Fe de ra ti vo e a PEC Emer gen- 
ci al. Por is so, Li ra já te le fo nou pa ra o
mi nis tro Pau lo Gue des. 

Li ra e Gue des tam bém de vem tra- 
tar do as sun to em al mo ço com o pre- 
si den te do Se na do, Ro dri go Pa che co
(DEM-MG), nes ta quin ta-fei ra.

Pa che co e os lí de res par ti dá ri os do
Se na do que rem dis so ci ar a pau ta
econô mi ca da pri são de Sil vei ra. A
ideia con ti nua sen do apro var o no vo
au xí lio em até três se ma nas, pa ra que
o be ne fí cio se ja pa go a par tir de mar- 
ço. Por is so, o Se na do po de pau tar pa- 
ra a pró xi ma se ma na as pro pos tas re- 
la ti vas ao au xí lio emer gen ci al. A vo ta- 
ção só de pen de da apre sen ta ção dos
pa re ce res da PEC Pac to Fe de ra ti vo e
da PEC Emer gen ci al por par te do se- 
na dor Mar cio Bit tar (MDB-AC.

Ao Cor reio, a pre si den te da Co mis-
são Mis ta de Or ça men to (CMO), de- 
pu ta da Flá via Ar ru da, já ga ran tiu que
não vai mu dar o cro no gra ma da CMO,
que pre vê a apro va ção do Or ça men to
até o fim de mar ço, por con ta da pri- 
são de Da ni el Sil vei ra. Ela ex pli cou
que “o país não po de mais es pe rar”.

O que os da dos mos tram?

O que po de mos apren der com Is ra el?

O que mais po de mos ob ser var?

No Bra sil, tes te pa ra ava li ar im pac to

EFI CÁ CIA

Co mo sa ber se a va ci na ção
es tá sur tin do efei to?

Mi lhões de pes so as ao re dor do mun do re ce be ram a
pri mei ra do se da va ci na con tra co vid-19 —mas co mo
sa ber se a imu ni za ção es tá sur tin do o efei to es pe ra do?

No Rei no Uni do, on de 15 mi lhões de ha bi tan tes já fo- 
ram imu ni za dos, há al guns si nais de um pos sí vel efei to
da va ci na na que da de mor tes en tre in di ví du os aci ma de
80 anos.

Po rém, da dos em re la ção ao nú me ro de ca sos e pa ci- 
en tes hos pi ta li za dos não são tão cla ros. É di fí cil se pa rar
o efei to da va ci na do lock down im pos to no país.

Mas Is ra el, país on de a va ci na ção es tá mais avan ça da
e mos tra re sul ta dos mais cla ros, po de nos dar al gu mas
pis tas.

Uma aná li se da BBC News, usan do da dos ape nas da
In gla ter ra, su ge re que a va ci na es tá co me çan do a em- 
pur rar os nú me ros pa ra bai xo no Rei no Uni do.

As mor tes por co vid-19 es tão cain do mais ra pi da- 
men te den tro dos gru pos va ci na dos, em com pa ra ção
com aque les que não fo ram va ci na dos.

Em mé dia, as mor tes de pes so as aci ma de 80 anos di- 
mi nuí ram 53% en tre 28 de ja nei ro e 11 de fe ve rei ro, con- 
tra 44% en tre aque les com me nos de 80 anos.

“As pri mei ras in di ca ções su ge rem que exis te al gum
efei to. Mas acho que é mui to ce do pa ra co lo car um nú- 
me ro nis so”, afir mou o pro fes sor Ch ris Whitty, con sul tor
mé di co-che fe do Rei no Uni do.

No en tan to, não ve mos um for te efei to da va ci na em
ou tras es ta tís ti cas.

As in ter na ções hos pi ta la res de pes so as aci ma de 85
anos caí ram 45% en tre 30 de ja nei ro e 13 de fe ve rei ro,
em com pa ra ção com 42% en tre aque les com me nos de
85 anos.

O nú me ro de ca sos de co vid-19 tam bém es tá cain do
um pou co mais rá pi do en tre pes so as mais ve lhas em re- 
la ção a ou tras fai xas etá ri as.

En tre 28 de ja nei ro e 11 de fe ve rei ro, os ca sos da do en- 
ça em in di ví du os aci ma de 80 anos caí ram 52%, con tra
47% em pes so as com me nos de 80 anos.

Mas os nú me ros de ca sos po dem não ser um in di ca- 
dor con fiá vel de se a va ci na ção es tá de fa to fun ci o nan- 
do.

A va ci na pre vi ne in fec ções gra ves.
Mas o gran de nú me ro de tes tes de ro ti na do co ro na ví- 

rus em lu ga res co mo asi los tam bém iden ti fi ca in fec ções
le ves e as sin to má ti cas.

Quan do o Rei no Uni do fi nal men te vir o efei to da va ci- 
na, se rá mui to ób vio, su ge rem os da dos de Is ra el.

Is ra el é o pri mei ro país a ver o im pac to de seu pro gra- 
ma de va ci na ção.

Mas pre ci sou imu ni zar uma par te sig ni fi ca ti va da po- 
pu la ção e le vou vá ri as se ma nas.

O país te ve que va ci nar 80% dos mai o res de 60 anos
até ver um im pac to nos ca sos de co vid-19, in for mou o
pro fes sor Eran Se gal, do Ins ti tu to Weiz mann de Ci ên cia,
que es tá ana li san do da dos pa ra o Mi nis té rio da Saú de
is ra e len se, à BBC News.

Mas de pois dis so, ha via si nais cla ros de que a va ci na
es ta va “re al men te aju dan do” a re du zir o nú me ro de ca- 
sos. As mai o res que das nos nú me ros de in ter na ções
hos pi ta la res e mor tes ocor re ram en tre os mai o res de 60
anos, que fo ram va ci na dos pri mei ro. E, na épo ca, as in- 
ter na ções ain da es ta vam au men tan do en tre aque les
com me nos de 60 anos. Por tan to, a di fe ren ça en tre os
dois gru pos era mui to cla ra. “É cla ro que não é má gi ca”,
diz Se gal so bre o mo men to em que per ce beu que o pro- 
gra ma de va ci na ção es ta va co me çan do a fun ci o nar.

No Rei no Uni do, o lock down tem re du zi do o nú me ro
de in ter na ções em to das as fai xas etá ri as. En tão é mais
di fí cil ter cer te za de que qual quer que da se de ve à va ci- 
na ção.

Os prin ci pais con sul to res do go ver no bri tâ ni co afir- 
mam que é mui to di fí cil ter cer te za so bre o efei to da va- 
ci na ção ape nas “ob ser van do” as ten dên ci as em gran des
gru pos de pes so as.

“Em bo ra o pro gra ma de va ci na ção es te ja in do bem,
ain da não te mos da dos su fi ci en tes so bre a efi cá cia exa ta
da va ci na na re du ção da dis se mi na ção da in fec ção”, de- 
cla rou nes ta se ma na o pri mei ro-mi nis tro, Bo ris John- 
son.

No en tan to, ao cru zar os re gis tros de va ci na ção com o
pro gra ma de tes tes ou a fi cha mé di ca das pes so as, os ci- 
en tis tas do go ver no po dem de ter mi nar se os in di ví du os
que fo ram va ci na dos têm me nos pro ba bi li da de de ser
in fec ta dos, fi car do en tes ou trans mi tir a in fec ção.

En quan to is so, no Bra sil, o Ins ti tu to Bu tan tan dá iní- 
cio nes ta quar ta-fei ra a um en saio clí ni co que pre ten de
imu ni zar to da a po pu la ção adul ta da ci da de de Ser ra na,
no in te ri or de São Pau lo, pa ra ava li ar a efi cá cia da va ci na
Co ro na Vac na re du ção dos ca sos gra ves de co vid-19 e da
ta xa de trans mis são do ví rus.

Fo ram dis po ni bi li za das 60 mil do ses da va ci na, e a ex- 
pec ta ti va é que se jam apli ca das em 30 mil mo ra do res
vo lun tá ri os — to da a po pu la ção mai or de 18 anos, ex- 
cluin do ges tan tes, lac tan tes e pes so as com do en ças gra- 
ves.

O es tu do quer ana li sar ain da o im pac to da va ci na ção
no nú me ro de ca sos, in ter na ções e mor tes por co vid-19,
além do tem po que vai de mo rar pa ra a po pu la ção al can- 
çar a imu ni da de co le ti va.

De acor do com o ins ti tu to, os pri mei ros re sul ta dos da
pes qui sa es tão pre vis tos pa ra sair em maio.

São Luís, sexta-feira, 19 de fevereiro de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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Juscelino Filho diz que no momento não quer se alongar em comentários porque
conduzirá o processo, mas mostra contrariedade com as atitudes de Silveira

De fe sa do ma gis tra do

CASO SILVEIRA

Juscelino prevê até
60 dias para votação
POR FÁBIO ZANINI
Folhapress

P
re si den te do Con se lho de Éti- 
ca da Câ ma ra dos De pu ta dos, 
Jus ce li no Fi lho (DEM-MA) 
pre vê a vo ta ção de um pa re cer 

fi nal pa ra o ca so de Da ni el Sil vei ra 
(PSL-RJ) em até 60 di as.

O par la men tar foi pre so em fla- 
gran te na ter ça-fei ra (16) por or dem 
do mi nis tro Ale xan dre de Mo ra es, do 
STF (Su pre mo Tri bu nal Fe de ral).

Jus ce li no Fi lho diz que no mo men- 
to não quer se alon gar em co men tá ri- 
os por que con du zi rá o pro ces so no 
con se lho, mas mos tra con tra ri e da de 
com as ati tu des de Sil vei ra.

“É um ca so bem de li ca do, mo bi li- 
zou bas tan te Con gres so, Su pre mo, a 
so ci e da de co mo um to do. To dos nós 
te mos que ser res pon sá veis pe lo que 
di ze mos e fa ze mos. Ain da mais os 
par la men ta res. Não po de mos con- 
fun dir imu ni da de com im pu ni da de. 
Te mos que de li mi tar até on de vai a 
imu ni da de par la men tar”, diz Jus ce li- 
no.

Ele pre ten de cha mar a pri mei ra 
reu nião do con se lho pa ra ter ça-fei ra 
(23), com o ca so de Sil vei ra co mo pri- 
o ri da de.
“De sig nan do um re la tor na ter ça-fei- 
ra, Da mos até dez di as úteis pa ra de fe- 
sa. De pois de apre sen ta da a de fe sa, 
até 40 di as úteis de ins tru ção pro ba tó- 
ria. Tu do bem rá pi do, sem con tra tem- 
pos, pre ve jo de 50 a 60 di as cor ri dos 
pa ra a vo ta ção do pa re cer fi nal”, diz o 
pre si den te.

O man da to de Jus ce li no e dos de- 
mais mem bros du ra até a pró xi ma

PRESIDENTE DO CONSELHO DE ÉTICA DA CÂMARA , JUSCELINO FILHO (DEM-MA)

elei ção do con se lho, que es tá pre vis ta 
pa ra me a dos de mar ço. Ca so se jam 
subs ti tuí dos de fa to no mês que vem, 
diz, a con clu são do pro ces so se da rá 
pe las mãos do pró xi mo con se lho.

Mem bro do DEM, Jus ce li no diz que 
to ca rá a pre si dên cia com “to tal isen- 
ção”. “A atu a ção do con se lho é to tal- 
men te in de pen den te, to dos os mem- 
bros são elei tos jus ta men te pa ra ti rar 
es sa in fluên cia do par ti do”.

Acu sa do de ade sis mo após a dis pu- 
ta pe la pre si dên cia da Câ ma ra ven ci- 

da por Arthur Li ra (PP-AL), o DEM te-
rá pa pel cen tral na de fi ni ção do fu tu ro 
de Da ni el Sil vei ra, já que além de Jus- 
ce li no ser pre si den te do con se lho, 
Ale xan dre Lei te (DEM-SP) po de rá ser 
o re la tor do pro ces so ca so o PSL op te 
pe lo adi ta men to em re pre sen ta ção 
que exis te con tra Sil vei ra (uma via pa- 
ra que o pro ces so se ja agi li za do).

O de pu ta do é fi lho de Mil ton Lei te, 
pre si den te da Câ ma ra Mu ni ci pal de 
São Pau lo e ali a do de João Do ria 
(PSDB-SP)

TJMA pune magistrado com aposentadoria 

EM 2020 FOI ABERTO O PROCESSO CONTRA O MAGISTRADO MÁRCIO JOSÉ DO CARMO MATOS COSTA DA COMARCA DE   RIBAMAR

Em ses são ad mi nis tra ti va da úl ti ma
quar ta-fei ra (17), o ple no do Tri bu nal
de Jus ti ça do Ma ra nhão apli cou pe na
ad mi nis tra ti va-dis ci pli nar de apo sen- 
ta do ria com pul só ria con tra o Juiz de
Di rei to Már cio Jo sé do Car mo Ma tos
Cos ta, ti tu lar da 3ª Va ra Cí vel de São
Jo sé de Ri ba mar. Em 2020 foi aber to o
pro ces so con tra o ma gis tra do, pa ra
apu rar a exis tên cia de frau de pro ces- 
su al em inú me ros fei tos con du zi dos
pe lo Juiz.

O ma gis tra do au to ri zou rei te ra da- 
men te con sul tas a ati vos fi nan cei ros e
li be rou va lo res mi li o ná ri os sem pru- 
dên cia e cau te la, “além de ter atu a do
com fa vo ri tis mo e pre dis po si ção, vi o- 
lan do o de ver de im par ci a li da de e mi- 
nan do a cre di bi li da de do Ju di ciá rio”,
con for me re la tó rio do de sem bar ga- 
dor Pau lo Vel ten, cor re ge dor-ge ral de
Jus ti ça do Ma ra nhão.

O ca so che gou a ser no ti ci a do em
mí dia na ci o nal atra vés do pro gra ma
Fan tás ti co, sob o tí tu lo: “Gol pe usa
Jus ti ça pa ra lim par con tas ban cá ri as:
o es que ma le van ta pos sí veis ví ti mas,
ma ni pu la pro ces sos e li be ra quan ti as
mi li o ná ri as em ban cos sem di fi cul da- 
de ne nhu ma”.

A apo sen ta do ria com pul só ria é a
pe na li da de mais gra ve, pre vis ta em
lei, apli cá vel no âm bi to ad mi nis tra ti- 

vo a juí zes vi ta lí ci os. O Fa to em si não
en cer ra o pro ces so, que pas sa a de- 
pen der de no vas in ves ti ga ções e ação
por par te do Mi nis té rio Pú bli co Es ta- 
du al.

O pro ces so re la ta do por Vel ten re- 
ve la uso abu si vo pe lo ma gis tra do do
sis te ma ele trô ni co de con sul ta a ati- 
vos em pro ces so sem con ten ci o so,
“com evi dên ci as de que es ta ria fa ci li- 
tan do o aces so a in for ma ções pro te gi- 
das por si gi lo ban cá rio, uti li za das pa- 
ra co me ter frau des e ob ter o le van ta- 
men to in de vi do de ele va das quan ti as
em di nhei ro”.

Re ve la ain da for tes in dí ci os de fa- 
vo ri tis mo e pre dis po si ção, en tre ou- 
tras fal tas fun ci o nais gra ves. “A exis- 
tên cia de con du tas anô ma las na con- 
du ção de fei tos ju di ci ais é su fi ci en te
pa ra jus ti fi car a aber tu ra de pro ces so
ad mi nis tra ti vo dis ci pli nar mer cê de
for tes in dí ci os de que bra da im par ci a- 
li da de”. Acres cen ta ain da que, o “afas- 
ta men to cau te lar do juiz é me di da
que se im põe pa ra pre ser var a cre di bi- 
li da de do Ju di ciá rio e evi tar em ba ra- 
ços à re gu lar ins tru ção do pro ces so
ad mi nis tra ti vo dis ci pli nar”. A de ci são
do afas ta men to do ma gis tra do se deu
por una ni mi da de dos mem bros do
TJ-MA.

Em sua de fe sa, por meio dos ad vo- 
ga dos Isa bel li Rahis sa Fur ta do Mo rei- 
ra e Sideney Fi lho, o ma gis tra do re cla- 
ma do apre sen tou um vas to ma te ri al
pre li mi nar e faz um lon go re la to dos
fa tos em bu ti dos no pro ces so.

 O juiz Már cio Jo sé do Car mo Ma tos
Cos ta de mons trou “que não hou ve
qual quer con du ta ir re gu lar na con du- 
ção de tais pro ces sos, os quais se de- 
sen vol ve ram nor mal men te, de acor-
do com as ale ga ções das par tes e com
os ele men tos dis pos tos nos au tos”.

Ele ale ga mais adi an te que so men te
foi ci en ti fi ca do da ocor rên cia de frau- 
de pro ces su al em 19.11.2019, quan do
o fei to já ha via si do até ar qui va do. “Ou
se ja, até en tão acre di ta va o ma gis tra-
do tra tar-se de de man da le gí ti ma,
pro pos ta pe las par tes ali in di ca das”.
Já na par te fi nal de sua ar gu men ta ção,
a de fe sa afir ma que “qual quer ir re gu-
la ri da de que por ven tu ra te nha ha vi do
em tais fei tos não foi co me ti da com
par ti ci pa ção ou anuên cia do Re que ri- 
do”. Na par te fi nal, foi pe di do o ar qui-
va men to do pro ces so – o que, de fa to,
não ocor reu no jul ga men to des ta se- 
ma na.
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Cur ti ção?

Não é bem as sim

Ações na ilha

‘Bol so na ro es tá co lo can do as bar bas de
mo lho’

Ata ques ao STF (1)

Cir co da mor te

E ago ra, Jus ce li no
Fi lho?

Sem ele es pe rar, caiu no co lo do de pu ta do Jus ce li no Re zen de
Fi lho (DEM) a con fu são bom bás ti ca que es tre me ceu os ali cer ces
dos po de res Ju di ciá rio e Le gis la ti vo es ta se ma na, em Bra sí lia. Co- 
mo pre si den te da Co mis são de Éti ca e De co ro Par la men tar da Câ- 
ma ra, Jus ce li no foi con vo ca do às pres sas pe lo pre si den te da Ca sa,
Ar tur Fi lho (PP-AL), pa ra a ime di a ta re a ti va ção dos tra ba lhos do
Con se lho. A pri são pe lo STF do de pu ta do Da ni el Sil vei ra (PSL),
ca bo da Po lí cia Mi li tar do Rio, co nhe ci do no Pla nal to co mo o “PM
for tão”, foi o mo ti vo da cor re ria na cú pu la má xi ma da Câ ma ra.

De pois que a pri são de cre ta da por Ale xan dre de Ma res foi ho- 
mo lo ga da pe la una ni mi da de dos mi nis tros do Su pre mo Tri bu nal
Fe de ral, o ca so vi rou um Deus nos acu sa. Por is so, Arthur Li ra tem
pres sa em dar uma res pos ta à al tu ra tan to a seus co le gas de par la- 
men to, on de já tra mi tam mais de um pe di do de cas sa ção do “For- 
tão”, quan to ao STF e, de que bra, ao pre si den te Jair Bol so na ro, a
quem Sil vei ra agia na por ra da pa ra im pres si o nar. Na quar ta-fei ra,
Arthur Li ra mar cou reu nião com os lí de res, uma pro va de fo go pa- 
ra quem es tá há me nos de um mês no car go de pre si den te.

Até o es tou ro do ca so de Da ni el Sil vei ra, o Con se lho de Éti ca
dor mia em ber ço es plên di do. Es ta va re le ga do a ou tro pla no qual- 
quer. Se já tem um his tó ri co de par cimô nia e ca ma ra dis mo pro te- 
tor, du ran te a pan de mia fi cou mais so no len to ain da. Eram pe lo
me nos no ve ca sos pa ra dos – com mais um ago ra – com acu sa ções
de que bra de de co ro par la men tar. Mas Jus ce li no Fi lho nun ca se
apres sou ou se in te res sou em fa zer va ler as re gras que sin te ti zam
a atu a ção do Con se lho de Éti ca. Até o ca so da de pu ta da Flor de lis,
acu sa da de man dar os fi lhos man ta rem o ma ri do, per ma ne ce na
cho ca dei ra do ór gão dis ci pli nar.

Mas não pas sou da in ten ção. Ago ra a es tra té gia da pres são no
ca so Da ni el Sil vei ra vi sa fa zê-lo es ca par da vo ta ção em ple ná rio
an tes do Con se lho en trar em ce na. A me sa di re to ra tam bém in- 
gres sou com uma re pre sen ta ção con tra o de pu ta do, si na li zan do
ao STF que a Câ ma ra agiu com du re za, por tan to, não pre ci sa ria
man tê-lo pre so. Ao ten tar re a ti var o con se lho, em ju lho do ano
pas sa do, Jus ce li no Fi lho jus ti fi cou à Ve ja sua ini ci a ti va: “O fa to de
es tar mos atra ves san do a pan de mia não afas tou a ne ces si da de de
acom pa nhar de ter mi na da con du ta que vez por ou tra con ta mi na
a li su ra do exer cí cio par la men tar”.

No Ins ta gram, o se na dor Ro ber to Ro cha cur tiu uma pos ta gem
em que o mi nis tro Ale xan dre de Mo ra es, ao pren der o de pu ta do
Da ni el Sil vei ra es ta ria con tra ri an do a sua pró pria obra ju rí di ca.

A de fe sa de Sil vei ra ar gu men ta que “a pri são do de pu ta do re- 
pre sen ta não ape nas um vi o len to ata que à sua imu ni da de ma te ri- 
al, mas tam bém ao pró prio exer cí cio do di rei to à li ber da de de ex- 
pres são e aos prin cí pi os ba si la res que re gem o pro ces so pe nal
bra si lei ro”.

A de pu ta da He le na Du ai li be, pro cu ra do ra da Mu lher na As- 
sem bleia Le gis la ti va quer am pli ar e de fi nir atu a ção dos ór gãos
nos mu ni cí pi os da Ilha Upa on-Açu. O as sun to foi le va do a reu- 
nião com a pre fei ta de Pa ço do Lu mi ar, Pau la Aze ve do e se cre tá ri- 
os mu ni ci pais da re gião.

 

Do mi nis tro do STF Mar co Au ré lio, con si de ran do cor re ta a pos- 
tu ra do pre si den te Jair Bol so na ro no epi só dio da pri são de Da ni el
Sil vei ra, em que ele fi cou equi dis tan te.

 

O de pu ta do Antô nio Pe rei ra (DEM) pe diu pro vi dên ci- 
as pa ra evi tar que gra ves aci den tes con ti nu em ocor- 

ren do no tre cho da Fer ro via Nor te-Sul, no pe rí me tro do
mu ni cí pio de Ri ba mar Fi que ne, a 682 km de São Luís.

 
Ele su ge re que al go pos sa ser fei to, co mo um vi a du to,

pa ra im pe dir que as pes so as cor ram o ris co de aci den- 
tes fa tais, co mo tem acon te ci do. Pe rei ra quer pro mo- 

ver uma reu nião dos mo ra do res da ci da de com a em- 
pre sa VLI, ope ra do ra da Fer ro via Nor te-Sul.

 
O go ver na dor Flá vio Di no anun ci ou a com pra de R$ 1

mi lhão em pro du tos da eco no mia so li dá ria. E nes ta
quar ta-fei ra en tre gou ao Ban co de Ali men tos do Es ta- 

do, 8 mil kg pa ra as so ci a ções e co mu ni da des que pre ci- 
sam.

Pa ra a se na do ra Eli zi a ne Ga ma (Ci da da nia), a es tra té gia do de- 
pu ta do bol so na ris ta Da ni el Sil vei ra (PSL) é ten tar in cen di ar o país
com ata ques ao STF. “Mais uma ma no bra cir cen se pa ra es con der
a re a li da de”.

“A va ci na ção con tra a Co vid-19 es tá pa ra da em to do o país por
ab so lu ta in com pe tên cia de ges tão. Fa zer cir co não apa ga as mor- 
tes, mui to me nos nos ti ra da cri se”, es cre veu Eli zi a ne Ga ma em
sua con ta no Twit ter.

São Luís, sexta-feira, 19 de fevereiro de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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ELTHON ARA GÃO
His to ri a dor

POR BE A TRIZ MON TI A NI
Di re to ra de Ino va ção e En ga ja men to
com Fin te chs da Vi sa do Bra sil

Aux armes, citoyens. Cidadãos?

Na úl ti ma sex ta-fei ra, 12, o pre si- 
den te da re pú bli ca, Jair Bol so na ro, as- 
si nou de cre tos que fa ci li tam a com pra
e ven da de ar mas no Bra sil. O ato do
pre si den te é uma no va in ves ti da nes te
de li ca do pon to, uma vez que em 2019
hou ve ou tros de cre tos, que fo ram al- 
vos de crí ti cas por par te da so ci e da de
ci vil, sen do que os mes mos ti nham
pon tos ten sos, tais co mo a per mis são
pa ra que me no res de ida de (14 a 18
anos) pu des sem fa zer au las de ti ros e
a exi gên cia de com pro va ção de um lo- 
cal se gu ro pa ra o ar ma ze na men to das
ar mas. Des sa vez, as prin ci pais mu- 
dan ças são o au men to da quan ti da de
de ar mas e mu ni ção que um ci da dão
po de ter em sua pos se. No ca so das ar- 
mas, por exem plo, so be de qua tro pa- 
ra seis. De to dos os pon tos ci ta dos até
ago ra nes te tex to, qual de fa to é re al- 
men te im por tan te pa ra o ci da dão
bra si lei ro?

O bra si lei ro não é cor di al. Se vo cê
acre di ta na que le blá, blá, blá que nos- 
so po vo é afe tu o so, ca ri nho so, hos pi- 
ta lei ro, que ro in for mar que te nho más
no tí ci as… O Bra sil é um dos paí ses
mais vi o len tos do mun do. Não, eu
não ti rei is so da mi nha ca be ça. Es se
da do é do Ins ti tu to pa ra a Eco no mia e
Paz (IEP), di vul ga do em ju nho do ano
pas sa do. Es ta mos na 126ª po si ção de
um to tal de 163 paí ses. O prin ci pal
pon to pa ra tal si tu a ção, se gun do re la- 
tó rio do ins ti tu to, é o trá fi co de dro- 
gas. Co mo com pa ra ção, em 2019, o
país es ta va em 116º lu gar no mes mo
ran king. Ou se ja, es ta mos pi o ran do. E
vai con ti nu ar a que da. Há uma for te
ten dên cia pa ra que o Bra sil se ja um
dos paí ses mais vi o len tos do mun do
em pouquís si mo tem po.

Os de cre tos do pre si den te con fir- 
mam as pa la vras do en tão can di da to
de ten tar ar mar até os den tes a so ci e- 
da de bra si lei ra. Há ele men tos que já

es ta vam aí que nos su ge rem que exis- 
te uma pres são pa ra tais me di das, co- 
mo o pa tro cí nio da in dús tria ar ma- 
men tis ta à can di da tu ra de Bol so na ro
e a ban ca da da ba la. Por ban ca da da
ba la, en ten de-se os par la men ta res
oriun dos das for ças mi li ta res e que,
em boa me di da, fo ram elei tos com o
dis cur so de aca bar com a vi o lên cia no
país. Um dos prin ci pais ar gu men tos
de tais de pu ta dos e se na do res é co lo- 
car ar mas nas mãos dos ci da dãos pa ra
que os mes mos con si gam se de fen der
dos cri mi no sos. Ou se ja, o atu al pre si- 
den te do Bra sil foi elei to, se gun do boa
par te de seus se gui do res, pa ra que ca- 
da ci da dão te nha o di rei to de fa zer
jus ti ça com as pró pri as mãos. Mãos
ar ma das, res sal te-se.

Di ver sas vo zes já se le van ta ram
con tra os de cre tos. De fen so res do Es- 
ta tu to do de sar ma men to cri ti cam os
atos na me di da em que ques ti o nam
se ca ça do res, ati ra do res e co le ci o na- 
do res (os cha ma dos CACs po dem ter
um nú me ro mai or ain da de ar mas e
mu ni ção em sua pos se) não se rão la- 
ran jas de or ga ni za ções cri mi no sas,
que te ri am, des sa for ma, um ar se nal
bé li co le ga li za do em su as mãos. Al- 
guns de pu ta dos afir mam que tal me- 
di da pre ci sa ser ela bo ra da pe lo le gis- 
la ti vo e não pe lo exe cu ti vo. O go ver- 
na dor do Ma ra nhão, Flá vio Di no, afir- 
mou acer ta da men te que os mai o res
be ne fi ciá ri os dos de cre tos se rão as já
ci ta das in dús tria bé li ca e os cri mi no- 
sos pe la mai or cir cu la ção de ar mas
nas ru as. Pon to im por tan te le van ta do
por Di no é o va lor de uma ar ma.
Quem no Bra sil po de com prar uma
ar ma? Quem po de fa zê-lo po de tran- 
qui la men te con tra tar se gu ran ça pri- 
va da. Ele ain da fi na li za que os apoi a- 
do res irão ad qui rir ar ma men to em
de fe sa do pre si den te e de lou cu ras co- 
mo a ins tau ra ção de uma di ta du ra, fe- 
cha men to do con gres so, etc.

Es se é o pon to prin ci pal aqui. Cla- 
ra men te, os de cre tos pre si den ci ais,

além de be ne fi ci ar eco no mi ca men te
uma par te do em pre sa ri a do, irá cri ar
uma mi lí cia ar ma da. Não dá pa ra ser
ino cen te e achar que mui tos dos apoi- 
a do res de Bol so na ro já não an dam ar-
ma dos. Vá ri os de les os ten tam em re- 
des so ci ais que pos su em seus ar se- 
nais. A ques tão é a le ga li za ção des se
ar se nal. Di ver sos paí ses do mun do já
mos tra ram que de sar mar a po lí cia é
uma me di da mui to mais efi caz no
com ba te ao cri me do que ar mar a po- 
pu la ção. Não faz sen ti do ne nhum pe- 
dir a paz co lo can do um re vól ver na
mão de uma pes soa.

Es ta mos vi ven do um mo men to ex-
tre ma men te de li ca do em nos sa his tó-
ria, on de mais de mil pes so as mor rem
di a ri a men te por con ta do co ro na ví-
rus. Di ver sos es ta dos e mu ni cí pi os es- 
tão aca ban do su as do ses da va ci na,
mui to por con ta da ina bi li da de do go- 
ver no fe de ral em di a lo gar com quem
tem as mes mas e/ou in su mos pa ra
sua fa bri ca ção. En quan to fal tam me- 
di ca men tos, o pre si den te pre o cu pa-
se em ar mar a so ci e da de pen san do
nu ma pos sí vel der ro ta elei to ral em
2022.

Par te do tí tu lo des se ar ti go es tá em
fran cês. Pa ra quem não sa be, é par te
do re frão da Mar se lhe sa, hi no da
Fran ça. A tra du ção é “Às ar mas, ci da-
dãos”. No sé cu lo XVI II, os fran ce ses
pe ga ram em ar mas pa ra dar fim às de- 
si gual da des so ci ais, à ti ra nia da no- 
bre za, pa ra que a po pu la ção ti ves se
mais dig ni da de. Mais de du zen tos
anos de pois, no Bra sil, um che fe de
es ta do pre ten de co lo car ar mas nas
mãos dos ci da dãos pa ra cri ar uma ti-
ra nia. Não há na da mais con tra di tó rio
que is so. Por fim, ques ti o no: ca so os
pla nos do pre si den te de em cer to, po-
de re mos cha mar de ci da dãos os in di- 
ví du os que pe ga ram em ar mas pa ra
ma tar a de mo cra cia? A res pos ta eu
dei xo com vo cês.

Os desafios de acelerar startups à distância

Lo go nos pri mei ros me ses de 2020 fo mos
to dos sur pre en di dos com a pan de mia que
nos fez re ver vá ri os as pec tos da nos sa vi da.
Na Vi sa não foi di fe ren te. Ti ve mos que re- 
pen sar o for ma to do Pro gra ma de Ace le ra- 
ção, que era re a li za do de for ma pre sen ci al e
o ob je ti vo prin ci pal sem pre foi o de ge rar co- 
ne xões e ne gó ci os.

O mai or re ceio era o im pac to que po de ria
acon te cer, du ran te o Pro gra ma, na cri a ção
das co ne xões e re la ções en tre a Vi sa e as star- 
tups se le ci o na das. As te las dos com pu ta do- 
res po de ri am atra pa lhar es se re la ci o na men- 
to? Po de ria nos im pe dir de con se guir pas sar
to do o apren di za do e ex pe ri ên cia que trans- 
mi ti mos nas edi ções pre sen ci ais? A edi ção
2020, 100% vir tu al, mos trou que es tá va mos
en ga na dos.

A nos sa pre o cu pa ção com a in te ra ção en- 
tre as star tups nos fez ter ain da mais cui da do
no mo men to da se le ção e, por is so, em 2020,
op ta mos por dar es sa opor tu ni da de pa ra
três em pre sas que acre di ta mos ter pro je tos
com mai or si ner gia com a Vi sa. As sim, con- 
se gui mos de di car ain da mais tem po pa ra ca- 

mais per so na li za da e úni ca.
Uma das eta pas que acre di tá va mos ter

po ten ci al pa ra ser a mais afe ta da era a eta pa
in ter na ci o nal. An tes, le vá va mos to das as
star tups pa ra uma imer são no Va le do Si lí cio
por três se ma nas, o que não foi pos sí vel em
2020 de vi do ao lock down. Mas, o que po de- 
ria ser um pro ble ma, vi rou uma opor tu ni da- 
de: sem a ne ces si da de de des lo ca men to,
con se gui mos vi a bi li zar às star tups se le ci o- 
na das um con ta to di re to com os prin ci- 
pais hubs in ter na ci o nais de ino va ção no
mun do, co mo os das ci da des de Tel Aviv,
Lon dres, Sin ga pu ra, Shan gai e No va York,
além do Va le do Si lí cio, com par ti lhan do com
as star tups o mind set po de ro so de fa zer ne- 
gó ci os e a for ma ar ro ja da e co la bo ra ti va de
se tra ba lhar. Al go no vo que ado ta mos com a
ver são vir tu al, foi a de con vi dar os alum ni do
Pro gra ma pa ra par ti ci par de talks que se ri- 
am in te res san tes e eram di fe ren tes dos que
ti nham par ti ci pa do. A tro ca de ex pe ri ên ci as
é su per en ri que ce do ra pa ra o gru po, além de
co lo car os em pre en de do res de di fe ren tes
edi ções em con ta to.

Após a eta pa in ter na ci o nal, ini ci a mos a
eta pa do Bo ot camp – mo men to em que re a- 
va li am sua es tra té gia e de pois ve ri fi cam
opor tu ni da des e si ner gi as com o ecos sis te- 

pe la fa ci li da de que en con tros pre sen ci ais
pro por ci o na vam com to das as star tups em
um mes mo lu gar, des sa vez o mai or de sa fio
foi man ter a re a li za ção des sa ati vi da de de
for ma in di vi du a li za da e re mo ta, di ria que
até Taylormade pa ra ter mos o me lhor re sul- 
ta do pos sí vel.

As reu niões tam bém fo ram afe ta das de
for ma po si ti va, pois sem o tem po de des lo- 
ca men to e trân si to to das acon te ce ram de
for ma pon tu al, o que ao meu ver é su per im- 
por tan te no mun do dos ne gó ci os (mas não
so men te). Afi nal, tem po é o as set mais pre ci-
o so que nós te mos. Além dis so, as calls co-
me ça ram a ser mais as ser ti vas, pla ne ja das
pre vi a men te, me lho ran do a or ga ni za ção de
to dos os en vol vi dos no Pro gra ma.

A edi ção re mo ta foi co mo um pi lo to, e o
que deu cer to se rá man ti do pa ra as pró xi- 
mas. Acre di ta mos mui to em um sis te ma
mis to que reú na o me lhor dos dois for ma tos,
pre sen ci al e on li ne. Va mos con se guir che gar
a mais pes so as de for ma on li ne e va lo ri zar os
be ne fí ci os que o en con tro fí si co pro por ci o- 
na. O mais im por tan te é que de for ma on li-
ne ou não, ne gó ci os fo ram fe cha dos, co ne-
xões fei tas e star tups fi cam ain da mais pre- 
pa ra das pa ra aten der cli en tes e par cei ros do

AN TO NIO CAR LOS LUA
Jor na lis ta

O la bi rin to das
Me di das Pro vi só ri as

A Te o ria da Di vi são de Po de res, con sa gra da na obra ‘O Es pí ri to
das Leis’, do pen sa dor fran cês Mon tes qui eu que – ba se a do na
obra ‘Po lí ti ca’, do fi ló so fo Aris tó te les, e no li vro ‘Se gun do Tra ta do
do Go ver no Ci vil’, de John Loc ke – ins ti tuiu o Sis te ma de Frei os e
Con tra pe sos, vi san do afas tar go ver nos ab so lu tis tas e evi tar a pro- 
du ção de nor mas ti râ ni cas, não vem ten do efei to prá ti co no Bra- 
sil, com a acin to sa su pre ma cia do Exe cu ti vo Fe de ral em re la ção
ao Con gres so Na ci o nal, na apro va ção de Me di das Pro vi só ri as in- 
com pa tí veis com os pre cei tos cons ti tu ci o nais.

A Me di da Pro vi só ria é o ins tru men to fa vo ri to do Pre si den te da
Re pú bli ca pa ra go ver nar. Es se ar ti fí cio qua se mi la gro so ja mais
po de ria vir de sa com pa nha do de pro fun do es tu do so bre as su as
con sequên ci as e os seus ne ces sá ri os li mi tes.

Mas is so não acon te ce. Des de 1988, quan do hou ve a au to ri za- 
ção cons ti tu ci o nal pa ra a edi ção, de Me di das Pro vi só ri as, elas têm
si do edi ta das de for ma exa ge ra da, sem ob ser vân cia aos pres su- 
pos tos de re le vân cia e ur gên cia. Is so por que, com uma sim ples
as si na tu ra, ela pas sa a ino var no mun do ju rí di co, re gu lan do re la- 
ções, obri ga do pes so as, es ta be le cen do pro ce di men tos, en fim, as- 
sun tos das mais va ri a das ma té ri as que são pas sí veis de sua edi- 
ção.

Aco ber ta do por uma pseu do le ga li da de à qual o Con gres so Na- 
ci o nal se cur vou, o Exe cu ti vo Fe de ral, en quan to de ten tor do po- 
der po lí ti co, vem sub ju gan do o Le gis la ti vo, trans for man do o Par- 
la men to bra si lei ro num al mo xa ri fa do da Pre si dên cia da Re pú bli- 
ca.

Va len do-se do ar ti fí cio co nhe ci do co mo “con tra ban do le gis la- 
ti vo”, o Exe cu ti vo Fe de ral en fia sis te ma ti ca men te pen du ri ca lhos
– as cha ma das “emen das ja bu tis” – em Me di das Pro vi só ri as que
ver sam so bre as sun tos que não guar dam ne xo al gum com o ob je- 
to prin ci pal da ma té ria ana li sa da.

As Me di das Pro vi só ri as ga nha ram uma pro por ção gi gan tes ca
no Bra sil e vêm sen do edi ta das ao bel pra zer do pre si den te da Re- 
pú bli ca. Es sa prá ti ca di ta to ri al à qual es pan to sa men te o Bra sil se
acos tu mou mos tra o au to ri ta ris mo do Exe cu ti vo Fe de ral que –
apro vei tan do-se da len ti dão do Con gres so Na ci o nal em le gis lar –
in se re no or de na men to bra si lei ro dis po si ti vos ca suís ti cos, ge ran- 
do sé ri os da nos à so ci e da de.

De acor do com o ar ti go 62 da Cons ti tui ção Fe de ral, em ca so de
re le vân cia e ur gên cia, o Pre si den te da Re pú bli ca po de rá ado tar
Me di das Pro vi só ri as, com for ça de lei, de ven do sub me tê-las, de
ime di a to, ao Con gres so Na ci o nal, quan do não exis ti rem ou tros
ins tru men tos ju rí di cos ca pa zes de atu ar so bre um de ter mi na do
pro ble ma que exi ja a ado ção do me ca nis mo.

Nes se as pec to, ve ri fi ca-se fla gran te vi o la ção à Cons ti tui ção Fe- 
de ral, evi den ci an do um des vir tu a men to na edi ção de atos pro vi- 
só ri os a se rem vo ta dos no Con gres so

Na ci o nal que – aban do nan do por com ple to os va lo res éti cos
que lhe se ri am pró pri os – vem re ne gan do a sua atri bui ção ins ti tu- 
ci o nal de su pri mir os ex ces sos e abu sos do Pre si den te da Re pú bli- 
ca por meio dos di tos di plo mas le gais.

O pro ces so le gis la ti vo bra si lei ro é mui to com pli ca do. Exis te
uma tra di ção de mui ta bar ga nha, de en vol vi men to po lí ti co na
tra mi ta ção de leis no Con gres so Na ci o nal. Em bo ra se ja ta re fa pri- 
mor di al do Par la men to a ela bo ra ção das leis, a agen da le gis la ti va
no Bra sil es tá nas mãos do Exe cu ti vo.

O pró prio Par la men to se res pon sa bi li za pe la dis tri bui ção de
po de res que fa vo re cem o Exe cu ti vo, cu ja in fluên cia na apro va ção
de nor mas é no ci va e ge ra ins ta bi li da de no sis te ma le gal, cau san- 
do uma ver da dei ra erup ção de sen ti men to de li ti gi o si da de e in se- 
gu ran ça ju rí di ca.

Em bo ra sai ba mos que ne nhum go ver nan te con tem po râ neo
po de pres cin dir de ins tru men tos le gis la ti vos ágeis que lhe per mi- 
tam en fren tar si tu a ções de ur gên cia que tra gam pre juí zos gra ves
à so ci e da de, ao Es ta do e à Na ção, não é plau sí vel que o Po der Exe- 
cu ti vo con ti nue usur pan do atri bui ções tí pi cas do Le gis la ti vo, cu ja
pau ta ho je é de di ca da à al te ra ção ou apro va ção de Me di das Pro vi- 
só ri as, dei xan do em se gun do pla no o seu pa pel cons ti tu ci o nal e
pri o ri tá rio.

O Po der Le gis la ti vo pre ci sa en con trar uma for ma de con ter a
vo ra ci da de le gi fe ran te do Po der Exe cu ti vo, di an te da ava lan che
de Me di das Pro vi só ri as. Em que pe se a pro vi so ri e da de des sas me- 
di das, en quan to elas es tão vi gên cia dei xam a so ci e da de apre en si- 
va, uma vez que os abu sos le gis la ti vos tra zi dos em seus tex tos têm
mais ca rá ter par ti cu lar do que co le ti vo, be ne fi ci an do gru pos po lí- 
ti cos atre la dos ao po der em de tri men to da so ci e da de.

São Luís, sexta-feira, 19 de fevereiro de 2021
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Apa gão de va ci nas?

Ne go ci a ção tar dia

Res tou apos tar na Sput nik V e na in di a na Co va xin
Rit mo de va ci na ção po de ace le rar a par tir de mar ço

SÓ FALTAM AS VACINAS!

Brasil consegue
vacinar 60 mi por mês

P
ou co de pois de ini ci ar o seu pro gra ma de va ci- 
na ção con tra a Co vid-19, o Bra sil já fi gu ra va en- 
tre os 10 paí ses com mai or nú me ro ab so lu to de
imu ni za dos, em bo ra te nha lar ga do atrás de na- 

ções eu ro pei as e de paí ses sul-ame ri ca nos, co mo Ar gen- 
ti na e Chi le. Mas, a ra pi dez ga ran ti da pe la ex pe ri ên cia
do Sis te ma Úni co de Saú de (SUS) com va ci na ções, es- 
bar ra na fal ta de va ci nas e pla ne ja men to.

Se gun do o mé di co sa ni ta ris ta Gon za lo Ve ci na Ne to,
pro fes sor da Fa cul da de de Saú de Pú bli ca da Uni ver si da- 
de de São Pau lo (USP), se o Bra sil ti ves se ne go ci a do e
com pra do mais do ses an te ci pa da men te, te ria es tru tu ra
pa ra con cluir a va ci na ção de to da a po pu la ção bra si lei ra
com mais de 18 anos até o meio do ano.

Fun da dor e pri mei ro pre si den te da Agên cia Na ci o nal
de Vi gi lân cia Sa ni tá ria (An vi sa), cri a da em 1999, Ve ci na
Ne to cal cu la que o SUS tem con di ções de ad mi nis trar
3,04 mi lhões de va ci nas con tra a co vid-19 por dia, o que
da ria cer ca de 60 mi lhões de va ci na dos por mês, con si- 
de ran do 20 di as úteis.

Co mo exis tem 159,1 mi lhões de bra si lei ros com mais
de 18 anos, se gun do a Pes qui sa Na ci o nal de Saú de (PNS)
2019, se ria pos sí vel con cluir as du as do ses, diz Ve ci na
Ne to, em me a dos de ju lho. Por en quan to, as va ci nas
con tra co vid-19 não são ad mi nis tra das em cri an ças e
ado les cen tes, por is so o cál cu lo só con si de ra adul tos.

“Te mos ho je 38 mil uni da des bá si cas de saú de com
pe lo me nos uma sa la de va ci na ção com ge la dei ra es pe- 
ci a li za da em mó du los, que con ser va a tem pe ra tu ras de
2 a 8 graus. Na pi or das hi pó te ses, se con se gue va ci nar 10
pes so as por ho ra”, ex pli ca Ve ci na Ne to, que já foi se cre- 
tá rio mu ni ci pal de Saú de de SP, en tre 2003 e 2004, e se- 
cre tá rio Na ci o nal de Vi gi lân ca Sa ni tá ria, no Mi nis té rio
da Saú de.

“Se va ci nar mos 10 pes so as por ho ra, num dia de tra- 
ba lho de 8 ho ras, dá 80 va ci nas. En tão, eu te nho con di- 
ção teó ri ca de va ci nar 3 mi lhões de pes so as por dia útil.
Is so pa ra 20 di as úteis, te nho con di ções de va ci nar, em
um mês, sem fa zer mui to es for ço, 60 mi lhões de pes so- 
as”, cal cu la.

Do iní cio da va ci na ção, em 17 de ja nei ro, até ago ra,
5,5 mi lhões de pes so as re ce be ram a pri mei ra do se. O
Bra sil é o oi ta vo país em nú me ro ab so lu to de va ci na dos.

Mas só fo ram dis tri buí das pe lo país 12 mi lhões de do- 
ses dos imu ni zan tes Co ro na Vac e Ox ford-As tra Ze ne ca,
quan tia su fi ci en te pa ra va ci nar ape nas 6 mi lhões de
pes so as- me nos que 3% da po pu la ção.

Mu ni cí pi os já co me ça ram a aler tar pa ra a ne ces si da- 
de de sus pen der as va ci na ções, por que as pri mei ras do- 
ses aca ba ram an tes da se gun da re mes sa che gar.

É o ca so da ci da de do Rio de Ja nei ro, que pa ra li sou a
va ci na ção na quar ta-fei ra (17) pa ra quem ain da não re- 
ce beu a pri mei ra do se. A ex pec ta ti va é re to mar uma se- 
ma na de pois (23), quan do es tá pre vis ta a che ga da de
uma no va re mes sa de do ses. Tam bém sus pen de ram a
va ci na ção Por to Ale gre, Sal va dor e Cui a bá.

“A nos sa ex pe ri ên cia com a va ci na da gri pe mos tra
que te mos ca pa ci da de de imu ni zar ra pi da men te. No

ano pas sa do, em 2020, va ci na mos 80 mi lhões em três
me ses. Te mos con di ções de fa zer. O que fal ta? Fal tam
va ci nas”, la men ta Gon za lo Ve ci na Ne to.

O Mi nis té rio da Saú de diz que re ser vou mais 364,9
mi lhões de do ses de va ci nas com o Bu ta tan, a Fi o cruz e
o con sór cio in ter na ci o nal Co vax Facility, li ga do à Or ga- 
ni za ção Mun di al da Saú de. Mas a dis tri bui ção des ses lo- 
tes vai ocor rer ao lon go do ano.

Se gun do Ve ci na Ne to, o gran de er ro do go ver no fe de- 
ral foi não ter ne go ci a do e re ser va do lo tes no ano pas sa- 
do, quan do as fa bri can tes ain da es ta vam pro du zin do os
imu ni zan tes e tes tan do a efi cá cia. É o que fi ze ram Chi le,
Rei no Uni do, Es ta dos Uni dos, Ale ma nha e de ze nas de
ou tros paí ses.

“O Chi le ho je tem 3 do ses de va ci na por ha bi tan te, só
que ele co me çou a com prar va ci na em se tem bro. Nós
não fi ze mos is so. Não fos se a Fi o cruz e o Bu tan tan, não
te ría mos va ci na.”

Ago ra, diz o sa ni ta ris ta, os prin ci pais fa bri can tes, co- 
mo Pfi zer e Mo der na, já ne go ci a ram gran de par te de sua
pro du ção e não te ri am vo lu me dis po ní vel pa ra su prir a
po pu la ção bra si lei ra.

E a ca pa ci da de de pro du ção do Bu ta tan e da Fi o cruz,
pa ra pro du ção das va ci nas Co ro na Vac e Ox ford-As tra- 
Ze ne ca, es bar ra no rit mo de im por ta ção de in su mos da
Chi na.

Va ci na no Bra sil te ve iní cio pa ra gru pos pri o ri tá ri os,
co mo ido sos com mais de 80 anos, mas não há, por en- 
quan to, va ci nas pa ra aten der a to da a po pu la ção vul ne- 
rá vel

“O Mi nis té rio da Saú de foi de uma mi o pia mui to
gran de em não fa zer apos ta, em não in ves tir na pro du- 
ção de va ci nas an tes do re gis tro. Quem fez apos ta e cor- 
reu o ris co fo ram Bu ta tan e Fi o cruz, a pri mei ra apos tan- 
do na Co ro na Vac e a se gun da na Ox ford-As tra Ze ne ca”,
cri ti ca Ve ci na Ne to.

“A ques tão ago ra nem é pre ço. É ter o pro du to. É de
aces so mes mo.”

Co mo boa par te dos lo tes das va ci nas com efi cá cia
com pro va da já fo ram ne go ci a das, no cur to pra zo, o Bra- 
sil po de com prar o ex ce den te ou apos tar em va ci nas que
ain da des per tam des con fi an ça ou que não con cluí ram a
fa se 3 de tes tes.

Ve ci na Ne to ci ta co mo exem plos a rus sa Sput nik V e a
in di a na Co va xin. O Mi nis té rio da Saú de in for ma, em seu
si te, que ne go cia a com pra de 10 mi lhões de do ses da
Sput nik V, en tre mar ço e maio, e ou tras 20 mi lhões de
do ses da Co va xin, pa ra o mes mo pe río do.

As du as va ci nas ain da não apre sen ta ram de ta lhes de
tes tes clí ni cos pa ra que a An vi sa pos sa li be rar o uso
emer gen ci al.

A Sput nik V, es pe ci fi ca men te, já foi al vo de crí ti cas in- 
ter na ci o nais pe la fal ta de trans pa rên cia no pro ces so de
fa bri ca ção do imu ni zan te. Mes mo na Rús sia o rit mo de
va ci na ção co me çou len to, por que a po pu la ção ques ti o- 
na va a efi cá cia da va ci na.

Em 2/2, o Ins ti tu to Gamaleya de Pes qui sa da Rús sia,
res pon sá vel pe la va ci na Sput nik V, di vul gou os re sul ta- 
dos pre li mi na res da va ci na Sput nik V no re no ma do pe- 
rió di co ci en tí fi co The Lan cet. Os da dos re ve la ram uma
ta xa de efi cá cia de 91,6%.

O es tu do de fa se 3 que ava lia a efi cá cia e a se gu ran ça
des te imu ni zan te en vol ve 20 mil vo lun tá ri os e con ti nua
em an da men to pa ra ava li ar a pro te ção ou pos sí veis efei- 
tos co la te rais em lon go pra zo. Ou tra im por tan te ob ser- 
va ção do ar ti go pu bli ca do no The Lan cet foi o fa to de a
Sput nik V ter fun ci o na do bem em in di ví du os aci ma dos
60 anos. Na aná li se de um sub gru po de 2 mil ido sos, a
efi cá cia tam bém fi cou na ca sa dos 91%.

A va ci na, apli ca da em du as do ses com um in ter va lo
de 21 di as en tre elas, es tá apro va da em mais de 15 paí- 
ses, in cluin do Rús sia, Ar gen ti na, Pa ra guai e Ve ne zu e la.

No Bra sil, a An vi sa es tá ava li an do um pe di do fei to pe- 
la far ma cêu ti ca União Quí mi ca, que tem um acor do
com o Ins ti tu to Gamaleya pa ra trans fe rên cia de tec no- 
lo gia. A em pre sa bra si lei ra cal cu la que tem ca pa ci da de
de fa bri car e dis tri buir 150 mi lhões de do ses do imu ni- 
zan te até de zem bro de 2021.

Mas tu do de pen de de au to ri za ção da An vi sa.
No ca so da va ci na in di a na Co va xin, es pe ci a lis tas em

do en ças in fec ci o sas da Ín dia cri ti ca ram a apro va ção
emer gen ci al no país des sa va ci na an tes da con clu são
dos tes tes de efi cá cia e se gu ran ça.

O con tro la dor-ge ral de me di ca men tos da Ín dia, V. G.
So ma ni, afir mou que a Co va xin é “se gu ra e for ne ce uma
res pos ta imu no ló gi ca ro bus ta”.

Mas a en ti da de in de pen den te de vi gi lân cia de saú de
All In dia Drug Ac ti on Network dis se ha ver “pre o cu pa- 
ções sig ni fi ca ti vas de cor ren tes da au sên cia de da dos de
efi cá cia”, bem co mo uma fal ta de trans pa rên cia.

“Eu não ve jo pro ble ma nes sas va ci nas des de que te- 
nham a fa se 3 pron tas. A Sput nik V não ter mi nou de fa- 
zer es tu do de fa se 3. A Ín dia não ter mi nou a fa se 3 pa ra a
Co va xin. Tem que ter mi nar e apre sen tar o re sul ta do, é o
pa drão in ter na ci o nal. Tem que ter es tu do com ta ma nho
ra zoá vel, de en tre 30 mil a 40 mil pa ci en tes”, opi na o
pro fes sor da USP.

Ve ci na Ne to diz, po rém, que o rit mo de va ci na ção de- 
ve ace le rar a par tir de mar ço, quan do es tá pre vis ta a en- 
tre ga de mais de 38 mi lhões de do ses de Co ro na Vac e
Ox ford-As tra Ze ne ca.

“A par tir do fi nal de mar ço va mos pas sar a ter cer ca de
30 mi lhões de do ses por mês pa ra va ci nar. O rit mo de va- 
ci na ção de ve me lho rar”, afir ma.

Mas, se gun do o pro fes sor da USP, além de cor rer atrás
do pre juí zo nas ne go ci a ções por va ci nas, o go ver no fe- 
de ral pre ci sa or ga ni zar uma cam pa nha na ci o nal de va- 
ci na ção, com pro pa gan da e di vul ga ção em mas sa de in- 
for ma ção.

“As pes so as vão va ci nar por que são con vo ca das. Não
ti nha ti do até ho je va ci na, no âm bi to do Pro gra ma Na ci- 
o nal de Imu ni za ções, que não ti ves se cam pa nha. Não
hou ve cam pa nha de va ci na ção pa ra co vid-19”, diz.

“Fal ta di vul ga ção, fal ta mar ke ting, fal ta Zé Go ti nha.”

São Luís, sexta-feira, 19 de fevereiro de 2021
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A COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO – CAEMA, torna público que 

REQUEREU junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMA, em 

17/02/2021, a RENOVAÇÃO DE OUTORGA - ROU, para Atividade de Captação Superficial, conforme 

Processo nº 25260/2021/SEMA, a ser localizada no Município de Bacabeira-MA.

São Luís, 17 de fevereiro de 2021

ANDRÉ LUÍS SILVA OLIVEIRA

Coordenador de Licenciamento Ambiental e

Outorga de Recursos Hídricos-EMARL

ESTADO DO MARANHÃO
COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO – CAEMA

COMUNICAÇÃO

O Secretário Adjunto de Registro de Preços, com base na portaria nº 102 de 29 de maio de 2019, 
comunica às licitantes participantes do Pregão em epígrafe, que em resposta ao recurso interposto pela 
empresa C & S VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL, e com base no relatório do Pregoeiro 
acostado aos autos, julgou pelo CONHECIMENTO e NÃO PROVIMENTO do Recurso formulado, 
corroborando com a manutenção da decisão anteriormente proferida, que classificou e habilitou as 
empresas CLASI SEGURANÇA PRIVADA EIRELI e TRANSPORTER VIGILÂNCIA PRIVADA LTDA como 
vencedoras dos Lotes 01 e 02, respectivamente.

São Luís – MA, 17 de fevereiro de 2021
DEIMISON NEVES DOS SANTOS

Secretário Adjunto de Registro de Preços

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO E

ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES – SEGEP
SECRETARIA ADJUNTA DE REGISTRO DE PREÇOS – SARP

AVISO DE JULGAMENTO DE RECURSO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2020 – SARP/MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 91.529/2020 - SARP

OBJETO: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de água mineral potável 
(garrafão de 20 litros), visando atender o Hospital Regional de Santa Luzia do Paruá – MA.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM.
DATA DA ABERTURA: 03/03/2021, às 9h, horário de Brasília.
Local de Realização: Sistema Licitações-e (www.licitacoes-e.com.br).
Edital e demais informações estão disponíveis em www.emserh.ma.gov.br e www.licitacoes-e.com.br.
Informações adicionais serão prestadas na CSL/EMSERH localizada na Av. Borborema, Qd-16, n° 25, 
Bairro do Calhau, São Luís/MA, no horário de 8h às 12h e das 14h às 18h, de segunda a sexta, pelos 
e-mails csl@emserh.ma.gov.br e/ou vinicius.boueres@emserh.ma.gov.br ou pelo telefone (98) 
3235-7333.

São Luís (MA), 12 de fevereiro de 2021
Vinicius Boueres Diogo Fontes

Agente de Licitação da CSL/EMSERH

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES-EMSERH
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 049/2021 - CSL/EMSERH

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 79.540/2020 – EMSERH

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
LABORATORIAIS EM ANÁLISES CLÍNICAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES 
HOSPITALARES DOS MUNICÍPIOS DE COROATÁ - MA (HOSPITAL MACRORREGIONAL 
ALEXANDRE MAMEDE TROVÃO E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA), CODÓ - MA 
(UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA) E TIMBIRAS – MA (HOSPITAL GERAL).
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço por Lote.
DATA DA ABERTURA: 11/03/2021, às 9h, horário de Brasília/DF.
Local de Realização: Sistema Licitações-e www.licitacoes-e.com.br.
Edital e demais informações disponíveis em www.emserh.ma.gov.br e www.licitacoes-e.com.br.
Informações adicionais serão prestadas na CSL/EMSERH localizada na Av. Borborema, Qd-16, n° 25, 
Bairro do Calhau, São Luís/MA, pelos e-mails csl@emserh.ma.gov.br e/ou 
maiane.lobao@emserh.ma.gov.br ou pelo telefone (98) 3235-7333.

São Luís (MA), 12 de fevereiro de 2021
Maiane Rodrigues Corrêa Lobão
Agente de Licitação da EMSERH

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES-EMSERH
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 050/2021 - CSL/EMSERH

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 130.739/2020 – EMSERH
LICITAÇÕES-E [Nº 857006]

O Presidente da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar designada pelo Secretário de Estado 
da Saúde, por meio da Portaria/SES/MA nº 16, de 12 de janeiro de 2021, publicada no Diário Oficial do 
Estado do Maranhão nº 011, de 18 de janeiro de 2021, no uso de suas atribuições e tendo em vista o 
disposto no art. 256, II, § 3º, do Código de Processo Civil Brasileiro, CITA pelo presente Edital, FLAVIO 
ROBERTO CAMILO SANTIAGO SOUSA DUARTE, Agente de Administração, lotado na Maternidade 
Benedito Leite, localizado nesta Capital, para, no prazo de 15 (quinze) dias, a partir da publicação deste, 
comparecer na Sala do Serviço de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar da Secretaria 
de Estado da Saúde – SESPAD/SES, instalado no 2º andar do Prédio da Casa do Trabalhador, 
localizado na Avenida Jerônimo de Albuquerque, s/n, Calhau – São Luís-MA, a fim de saber que 
estão correndo em seus termos legais, os autos do Processo Administrativo Disciplinar nº0011467/2021 
(Apenso nº 0148061/2015), em que o mesmo figura como servidor arguido, em razão da denúncia de 
possíveis irregularidades relacionadas a abandono de cargo, conforme disposto o artigo nº 228, inciso II e 
III da Lei nº 6.107/1994 de julho de 1994.

São Luís, 12 de fevereiro de 2021
Vera Simone Cardoso de Paiva Mohana Pinheiro

Presidente

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
EDITAL DE CITAÇÃO DE SERVIDOR

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
Nº 0011467/2021 (APENSO Nº 0148061/2015)

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de nutrição e 
alimentação hospitalar, visando o fornecimento de dietas gerais e específicas destinadas à pacientes 
(adultos e infantis) e acompanhantes legalmente instituídos (Lei Federal nº 8.069. de 13/07/90 e Lei 
federal nº 10.741, de 01/10/03), além de refeições para funcionários autorizados das Unidades de Saúde 
(de acordo com a Portaria SES/MA n°448, de 01 de agosto de 2019), assegurando uma alimentação 
balanceada e em condições higiênico-sanitárias adequadas, englobando a operacionalização e 
desenvolvimento de todas as atividades de produção e distribuição, para atender às necessidades do 
Hospital de Cuidados Intensivos – HCI, Unidades Hospitalares administradas pela Emserh. 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR LOTE.
DATA DA ABERTURA: às 8h30, do dia 16/03/2021, horário de Brasília/DF. ID nº [856951]
Local de Realização: Sistema Licitações-e: www.licitacoes-e.com.br.
Edital e demais informações estão disponíveis no site da EMSERH (www.emserh.ma.gov.br).
Informações adicionais serão prestadas na CSL/EMSERH localizada na Av. Borborema, Qd-16, n° 25, 
Bairro do Calhau, São Luís/MA, pelos e-mails csl@emserh.ma.gov.br e/ou 
amaral.neto@emserh.ma.gov.br, ou pelo telefone (98) 3235-7333.

São Luís (MA), 12 de fevereiro de 2021
Francisco Assis do Amaral Neto
Agente de Licitação da EMSERH

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES-EMSERH
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 048/2021-CSL/EMSERH

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.951/2021 - EMSERH

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE REGISTRO DE PREÇOS torna público que fará realizar, na forma Lei 

Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro 2006, e suas alterações, no Decreto 7.892, de 23 de janeiro de 

2013, Decreto Estadual nº 31.553/2016, da Lei Estadual nº 9.529, de 23 de dezembro de 2011 e da Lei 

Estadual nº 10.403, de 29 de dezembro de 2015, aplicando subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 

21 de junho de 1993 e demais normas regulamentares pertinentes à espécie, licitação na modalidade 

Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço por LOTE, objetivando o Registro de preços para 

contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, desinfecção, 

higienização e conservação de áreas internas e externas nas instalações físicas, mobiliários e 

jardinagem, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, de interesse da  

Secretaria de Estado da Educação – SEDUC/MA, no dia 08/03/2021, às 14h (horário de Brasília), 

através do uso de recursos de tecnologia da informação, no site www.comprasnet.gov.br, sendo 

presidida por Pregoeiro da Secretaria Adjunta de Registro de Preços – SARP/MA, situada na Av. Jerônimo 

de Albuquerque, Edifício Clodomir Milet, s/n, 4º andar, Calhau - São Luís/MA, CEP: 65074-220. O 

Pregoeiro informa que o edital encontra-se disponível na página web www.comprasnet.gov.br e 

www.segep.ma.gov.br.

São Luís, 16 de fevereiro de 2021

Deimison Neves dos Santos

Secretário Adjunto de Registro de Preços

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO E

ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES – SEGEP
SECRETARIA ADJUNTA DE REGISTRO DE PREÇOS – SARP

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021 – SARP/MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0163538/2020 – SARP/SEGEP

Requisitos

Maiores de 18 anos

Ensino Fundamental 
ou Ensino Médio completo

Possuir homologação

Local de trabalho

São Luís

Vagas PCD 

• Auxiliar de Serviços Gerais
• Auxiliar Administrativo
• Auxiliar de Farmácia
• Copeiro(a)
• Camareiro(a)
• Maqueiro(a)
• Porteiro(a)
• Recepcionista
• Técnico(a) de Enfermagem

Ultra Som Serviços Médicos LTDA
CNPJ 12.361.267/0001-93

Contrata Pessoas com Deficiência.

Interessados devem enviar currículo com 
título da vaga no assunto do e-mail para
recrutamentopcd@hapvida.com.br

Estado do Maranhão
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTAMIRA DO MARANHÃO
CNPJ: 63.428.361/0001-53

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021/CMA. A Câmara Municipal de Altamira do Maranhão 
(MA), torna público que realizará no dia 05/03/2021, às 9:30 horas, licitação na modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço global, regida pelas normas estipuladas no instrumen-
to convocatório. Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços de assessoria e 
consultoria nas áreas de licitações e contratos administrativos, junto ao setor de licitações e 
contratos, de interesse desta Câmara Municipal de Altamira do Maranhão/MA. Base Legal: Lei 
nº. 10.520/02 e Lei 8.666/93. Local: Sala da Comissão Permanente de Licitação, Prédio da 
Câmara Municipal de Altamira do Maranhão (MA), situada na Av Raimundo Sebastião de 
Sousa, s/nº, Centro. O Edital e seus anexos poderão ser examinados gratuitamente pelos 
interessados, ou obtidos mediante o fornecimento de uma (01) resma de papel A4, para a 
reprodução do edital. Maiores informações no endereço mencionado, das 8h00 às 12h00. 
Altamira do Maranhão (MA), 16 de fevereiro de 2021. José Vilarindo da Cunha, Presidente da 
Câmara Municipal.

Estado do Maranhão
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTAMIRA DO MARANHÃO
CNPJ: 63.428.361/0001-53

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021/CMA. A Câmara Municipal de Altamira do Maranhão 
(MA), torna público que realizará no dia 05/03/2021, às 11:30 horas, licitação na 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço global, regida pelas normas estipula-
das no instrumento convocatório. Objeto: Contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de Consultoria em Contabilidade Pública para esta Câmara Municipal 
de Altamira do Maranhão/MA. Base Legal: Lei nº. 10.520/02 e Lei 8.666/93. Local: Sala da 
Comissão Permanente de Licitação, Prédio da Câmara Municipal de Altamira do Maranhão 
(MA), situada na Av Raimundo Sebastião de Sousa, s/nº, Centro. O Edital e seus anexos 
poderão ser examinados gratuitamente pelos interessados, ou obtidos mediante o 
fornecimento de uma (01) resma de papel A4, para a reprodução do edital. Maiores 
informações no endereço mencionado, das 8h00 às 12h00. Altamira do Maranhão (MA), 16 
de fevereiro de 2021. José Vilarindo da Cunha, Presidente da Câmara Municipal.

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM
Av. Manuel Matias, s/n – Centro- CEP: 65.723-000 – Bernardo do Mearim – MA
CNPJ N.° 01.612.345/0001-69

PREFEITURA DE BERNARDO DO MEARIM
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021
REPUBLICAÇÃO

O MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM, Estado do Maranhão, através da Secretaria Municipal de Planejamen-
to, Administração e Finanças, torna público que fará licitação na modalidade Tomada de Preços. BASE LEGAL: 
Lei Federal n° 8.666/93 e alterações. OBJETO: contratação de empresa especializada para prestação de serviços 
em consultoria na área da contabilidade pública, visando atender as necessidades da Prefeitura Municipal de 
Bernardo do Mearim, relativas ao período de doze meses, de acordo com o que estabelece a Lei 8.666 de 22 de 
junho de 1993. ABERTURA: 10 de março de 2021 às 08:20 horas.  TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço. REGIME DE 
EXECUÇÃO: Empreitada por preço global. INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos encontra-se à disposição dos 
interessados, na sala da Comissão Central de Licitação, no endereço Av. Manuel Matias, s/n – Centro – Bernardo 
do Mearim/MA, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações complementares, no endereço 
acima ou por e-mail: cclpmbm@hotmail.com. Bernardo do Mearim (MA), 29 de janeiro de 2021. Rodrigo Paz 
Santos. Secretário Mun. de Planejamento, Administração e Finanças. Mat. 0000942.

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM
Av. Manuel Matias, s/n – Centro- CEP: 65.723-000 – Bernardo do Mearim – MA
CNPJ N.° 01.612.345/0001-69

PREFEITURA DE BERNARDO DO MEARIM
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021
REPUBLICAÇÃO

O MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM, Estado do Maranhão, através da Secretaria Municipal de 
Planejamento, Administração e Finanças, torna público que fará licitação na modalidade Tomada de Preços. 
BASE LEGAL: Lei Federal n° 8.666/93 e alterações. OBJETO: contratação de serviços técnicos especializados de 
assessoria e consultoria na área de licitações e contratos administrativos, visando atender as necessidades da 
Prefeitura Municipal de Bernardo do Mearim (MA). ABERTURA: 11 de março de 2021 às 08:20 horas. TIPO DE 
LICITAÇÃO: Menor Preço. REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por preço global. INFORMAÇÕES: O Edital e seus 
anexos encontra-se à disposição dos interessados, na sala da Comissão Central de Licitação, no endereço Av. 
Manuel Matias, s/n – Centro – Bernardo do Mearim/MA, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00 às 12:00 horas. 
Informações complementares, no endereço acima ou por e-mail: cclpmbm@hotmail.com. Bernardo do 
Mearim (MA), 29 de janeiro de 2021. Rodrigo Paz Santos. Secretário Mun. de Planejamento, Administração e 
Finanças. Mat. 0000942.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA GRANDE
RUA DO COMERCIO, 3- CENTRO- CACHOEIRA GRANDE
CNPJ: 01.612.624/0001-22

Aviso de licitação TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021. A Comissão Permanente de Licitação da 
Prefeitura Municipal de Cachoeira Grande/ MA, torna público para conhecimento dos interessados, 
que fará realizar Licitação na modalidade Tomada de Preço sob o nº. 004/2021, regime de execução 
tipo menor preço global no dia 09/03/2021, às 08:00 horas, na Sala de reunião da Comissão 
Permanente de Licitação, situada na Rua do Comercio, nº 3, no Centro de Cachoeira Grande/MA, tendo 
por objeto:  Contratação de serviço de consultoria para a área de Gestão de Recursos Humanos do 
Município de Cachoeira Grande, com aplicação de modelo de Dados para as informações que 
suportam a execução destes processos administrativos de Administração de Recursos Humanos. Base 
Legal: 8.666/93 e alterações. Edital/anexo poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos 
mediante recolhimento da importância de R$ 50,00 (cinquenta reais), através do Documento de 
Arrecadação Municipal - DAM. No horário das 8:00 às 12:00 horas de 2ª a 6ª feira ou gratuitamente 
através de download no seguinte site: www.cachoeiragrande.ma.gov.br . Cachoeira Grande/MA, 
18/02/2021, Raimundo Cesar Castro de Sousa, Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA GRANDE
RUA DO COMERCIO, 3- CENTRO- CACHOEIRA GRANDE
CNPJ: 01.612.624/0001-22

Aviso de licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021. A Prefeitura Municipal de Cachoeira Grande/ 
MA, através de seu pregoeiro torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar, sob 
a égide da lei n 10.520/02 e subsidiariamente as disposições da lei 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, Licitação na modalidade Pregão na sua forma Presencial, do tipo menor preço Global, 
para Prestação de Serviços de Limpeza, Coleta e Transporte De Resíduos em Vias e Logradouros 
Públicos para atender a demanda do Município de Cachoeira Grande -MA. Data da Abertura: dia 04 de 
Março de 2021, às 08:00 hs, na Sala de reunião da Comissão Central de Licitação, situada na Rua do 
Comercio, nº 3, no Centro de Cachoeira Grande/MA, sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura 
Municipal. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no prédio onde funciona a Comissão 
Central de Licitação, no horário de 08:00 às 12:00, onde poderão ser consultados gratuitamente ou 
adquiridos mediante o recolhimento da importância de R$ 50,00 (cinquenta reais) feito, exclusiva-
mente, através de documento de arrecadação municipal (DAM) ou gratuitamente através de 
download no seguinte site: www.cachoeiragrande.ma.gov.br . Cachoeira Grande/MA, 18/02/2021, 
Raimundo Cesar Castro de Sousa, Prefeito Municipal.

Pregão Eletrônico Nº 00001/2021 - UASG 120013 Nº Processo: 

67712015284202035. Objeto: Registro de preços visando futura aquisição de 

Gêneros alimentícios na classificação de PROTEÍNAS EM GERAL, para o Centro 
de Lançamento de Alcântara, conforme condições e exigências estabelecido 
no Edital e seus anexos.. Total de Itens Licitados: 96. Edital: 19/02/2021 das 
08h00 às 17h00. Endereço: Av. Dos Libaneses,nr 29-tirirical, Tirirical - São 
Luis/MA ou https://www.gov.br/compras/edital/120013-5-00001-2021. Entrega 
das Propostas: a partir de 19/02/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. 
Abertura das Propostas: 03/03/2021 às 10h00 no site www.gov.br/compras.

MARCELLO CORREA DE SOUZA

Ordenador de Despesas

AVISO DE LICITAÇÃO

COMANDO DA AERONÁUTICA
GRUPAMENTO DE APOIO 
DE ALCÂNTARA

MINISTÉRIO DA 
DEFESA

Estado do Maranhão
CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS
CNPJ: 12.124.368/0001-40

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021/CMGEB. A Câmara Municipal de Governador Eugênio 
Barros (MA), torna público que realizará no dia 08/03/2021, às 8:30 horas, licitação na 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço global, regida pelas normas estipuladas no 
instrumento convocatório. Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços de 
assessoria e consultoria nas áreas de licitações e contratos administrativos, junto ao setor de 
licitações e contratos, de interesse desta Câmara Municipal de Governador Eugênio Barros/MA. 
Base Legal: Lei nº. 10.520/02 e Lei 8.666/93. Local: Sala da Comissão Permanente de Licitação, 
Prédio da Câmara Municipal de Governador Eugênio Barros (MA), situada na Pç da Liberdade, s/nº, 
Centro. O Edital e seus anexos poderão ser examinados gratuitamente pelos interessados, ou 
obtidos mediante o fornecimento de uma (01) resma de papel A4, para a reprodução do edital. 
Maiores informações no endereço mencionado, das 8h00 às 12h00. Governador Eugênio Barros 
(MA), 16 de fevereiro de 2021. Francimar Rodrigues Carvalho, Presidente da Câmara Municipal.

Estado do Maranhão
CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS
CNPJ: 12.124.368/0001-40

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021/CMGEB. A Câmara Municipal de Governador Eugênio 
Barros (MA), torna público que realizará no dia 08/03/2021, às 9:30 horas, licitação na 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço global, regida pelas normas estipuladas no 
instrumento convocatório. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços de Consultoria em Contabilidade Pública para esta Câmara Municipal de Governador 
Eugênio Barros/MA. Base Legal: Lei nº. 10.520/02 e Lei 8.666/93. Local: Sala da Comissão 
Permanente de Licitação, Prédio da Câmara Municipal de Governador Eugênio Barros (MA), 
situada na Pç da Liberdade, s/nº, Centro. O Edital e seus anexos poderão ser examinados 
gratuitamente pelos interessados, ou obtidos mediante o fornecimento de uma (01) resma de 
papel A4, para a reprodução do edital. Maiores informações no endereço mencionado, das 8h00 
às 12h00. Governador Eugênio Barros (MA), 16 de fevereiro de 2021. Francimar Rodrigues 
Carvalho, Presidente da Câmara Municipal.

Estado do Maranhão
CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS
CNPJ: 12.124.368/0001-40

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021/CMGEB. A Câmara Municipal de Governador Eugênio 
Barros (MA), torna público que realizará no dia 08/03/2021, às 11:30 horas, licitação na 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço global, regida pelas normas estipuladas 
no instrumento convocatório. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços de Consultoria Jurídica para esta Câmara Municipal de Governador Eugênio Barros/MA. 
Base Legal: Lei nº. 10.520/02 e 8.666/93. Local: Sala da Comissão Permanente de Licitação, 
Prédio da Câmara Municipal de Governador Eugênio Barros (MA), situada na Pç da Liberdade, 
s/nº, Centro. O Edital e seus anexos poderão ser examinados gratuitamente pelos interessados, 
ou obtidos mediante o fornecimento de uma (01) resma de papel A4, para a reprodução do 
edital. Maiores informações no endereço mencionado, das 8h00 às 12h00. Governador Eugênio 
Barros (MA), 16 de fevereiro de 2021. Francimar Rodrigues Carvalho, Presidente da Câmara 
Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 002/2021
REGISTRO DE PREÇOS

O MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO, Estado do Maranhão, através da Secretaria 
Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, torna público que fará licitação na modalidade 
Pregão Eletrônico para Registro de Preços. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 10.024/2019 e 
pela Lei nº 8.666/93 e alterações. OBJETO: seleção de proposta mais vantajosa para registro de preços 
objetivando eventual e futura aquisição de medicamentos para atender a farmácia básica, através do 
Fundo Municipal de Saúde do município de Lagoa Grande do Maranhão (MA). ABERTURA: 08 de 
março de 2021 às 14:20 horas. INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos 
interessados na sala da Comissão Permanente de Licitação, na Av. 1º de maio, SN – Centro – Lagoa 
Grande do Maranhão/MA, horário de 08:00 às 12:00 horas, no endereço eletrônico  www.portalde-

compraspublicas.com.br . por e-mail cpl@lagoagrande.ma.gov.br ou na página www.lagoagrande-

domaranhao.ma.gov.br. Lagoa Grande do Maranhão (MA), 17 de fevereiro de 2021. Marianna Dias 
Sousa. Secretária Municipal de Saúde. CPF nº 051.309.913-11. Portaria nº 015/2021-PMLG-GP

AVISO DE LICITAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2021-SEMED/PMMS. A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAJÁ DO SENA, 
com sede na Avenida Deputado César Bandeira, s/n, Centro, Marajá do Sena, Estado do Maranhão, 
através da Secretaria Municipal de Educação, torna público, para conhecimento dos interessados a 
CHAMADA PÚBLICA para aquisição de gêneros alimentícios, diretamente da agricultura familiar e do 
empreendedor familiar rural ou suas associações/organizações, destinados Programa Nacional de 
Alimentação Escolar – PNAE, considerando o disposto no Art. 21º da Lei Federal nº 11.947/2009 e na 
Resolução CD/FNDE Nº 26/2013, atualizada pela Resolução CD/FNDE Nº 04/2015. A documentação de 
habilitação e o Projeto de Venda deverão ser entregues até às 10h:00min (dez horas) do dia 12 de março 
de 2020 no endereço retro. O Edital poderá ser obtido gratuitamente no sítio www.marajadosena.-
ma.gov.br, pelo e-mail licitacaopmms@gmail.com, ou no endereço supra. Esclarecimentos adicionais no 
endereço e e-mail retro mencionados, de 2º à 6º feira, das 08h:00min às 12h:00min. Marajá do Sena – 
MA, 12 de fevereiro de 2021. Jansen Muller Vieira Cesar. Secretário Municipal de Educação e Cultura.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2021-CPL/PMMS. A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAJÁ 
DO SENA – MA, sito na Av. Dep. César Bandeira, s/n, Centro, Marajá do Sena – MA, torna 
público, que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo Menor 
Preço por Item, no dia 09/03/2021, às 09h:00min (Horário de Brasília), tendo por objeto o 
Registro de Preços para eventual aquisição de veículo tipo pick-up 4x4, cabine simples, 
adaptado para ambulância Tipo A de simples remoção para o município de Marajá do 
Sena – MA, conforme edital e anexos. O Edital poderá ser obtido gratuitamente nos sítios 
www.marajadosena.ma.gov.br e  www.licitanet.com.br. Esclarecimentos adicionais no 
endereço supra ou pelo e-mail licitacaopmms@gmail.com, de 2º à 6º feira, das 08h:00min 
às 12h:00min. Marajá do Sena – MA, 12 de fevereiro de 2021. Bruno Henrique Galvão de 
Oliveira. Secretário Municipal de Saúde.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2021-CPL/PMMS. A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAJÁ 
DO SENA – MA, sito na Av. Dep. César Bandeira, s/n, Centro, Marajá do Sena – MA, torna 
público, que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo Menor 
Preço por Item, no dia 04/03/2021, às 08h:00min (Horário de Brasília), tendo por objeto o 
Registro de Preços para eventual contratação de empresa especializada na prestação dos 
serviços de confecção de artigos e materiais gráficos diversos de interesse da Adminis-
tração Municipal de Marajá do Sena – MA, conforme edital e anexos. O Edital poderá ser 
obtido gratuitamente nos sítios www.marajadosena.ma.gov.br e  www.licitanet.com.br. 
Esclarecimentos adicionais no endereço supra ou pelo e-mail licitacaopmms@gmail.com, 
de 2º à 6º feira, das 08h:00min às 12h:00min. Marajá do Sena – MA, 12 de fevereiro de 2021. 
Elivando Pessoa Lima. Secretário Municipal de Administração e Planejamento e Finanças.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2021-CPL/PMMS. A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAJÁ 
DO SENA – MA, sito na Av. Dep. César Bandeira, s/n, Centro, Marajá do Sena – MA, torna 
público, que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo Menor 
Preço por Item, no dia 04/03/2021, às 14h:00min (Horário de Brasília), tendo por objeto o 
Registro de Preços para eventual contratação de empresa especializada na prestação dos 
serviços de confecção de artigos e materiais de malharia  de interesse da Administração 
Municipal de Marajá do Sena – MA, conforme edital e anexos. O Edital poderá ser obtido 
gratuitamente nos sítios www.marajadosena.ma.gov.br e  www.licitanet.com.br. Esclareci-
mentos adicionais no endereço supra ou pelo e-mail licitacaopmms@gmail.com, de 2º à 6º 
feira, das 08h:00min às 12h:00min. Marajá do Sena – MA, 12 de fevereiro de 2021. Elivando 
Pessoa Lima. Secretário Municipal de Administração e Planejamento e Finanças.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2021-CPL/PMMS. A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAJÁ 
DO SENA – MA, sito na Av. Dep. César Bandeira, s/n, Centro, Marajá do Sena – MA, torna 
público, que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo Menor 
Preço por Item, no dia 05/03/2021, às 08h:00min (Horário de Brasília), tendo por objeto o 
Registro de Preços para eventual aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda 
escolar da rede pública de ensino de Marajá do Sena – MA, conforme edital e anexos. O 
Edital poderá ser obtido gratuitamente nos sítios www.marajadosena.ma.gov.br e  
www.licitanet.com.br. Esclarecimentos adicionais no endereço supra ou pelo e-mail 
licitacaopmms@gmail.com, de 2º à 6º feira, das 08h:00min às 12h:00min. Marajá do Sena – 
MA, 12 de fevereiro de 2021. Jansen Muller Vieira Cesar. Secretário Municipal de Educação 
e Cultura.
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AVISO DE CHAMADA PÚBLICA
AVISO DE CHAMADA PÚBLICA nº 001/2021. O município de Lago da Pedra-MA, 
através da Comissão de Licitação, torna público aos interessados que às 09h:30min. do 
dia 12 de março de 2021, realizará a Chamada Pública n° 01/2021, para AQUISIÇÃO 
DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO 
EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL 
DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, em atendimento à Lei nº 11.947/2009, 
Resolução CD/FNDE nº 26/2013 com a redação dada pela Resolução CD/FNDE nº 
04/2015 e da Resolução /CD/FNDE nº 02 de 09.04.2020. Os interessados que atenderem 
às exigências do Edital poderão efetuar a retirada de edital no site: https://www.la-
godapedra.ma.gov.br/, na sala da comissão permanente de licitação situada no prédio 
da Prefeitura Municipal de Lago da Pedra-MA, podendo ser solicitado pelo e-mail: 
cpllagodapedra@gmail.com – Sabrina Santos de Araújo – Presidente da CPL. Lago da 
Pedra(MA), 17/02/2021.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2021-CPL/PMMS. A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAJÁ 
DO SENA – MA, sito na Av. Dep. César Bandeira, s/n, Centro, Marajá do Sena – MA, torna 
público, que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo Menor 
Preço por Item, no dia 05/03/2021, às 14h:00min (Horário de Brasília), tendo por objeto o 
Registro de Preços para eventual aquisição de água mineral de interesse da Adminis-
tração Municipal de Marajá do Sena – MA, conforme edital e anexos. O Edital poderá ser 
obtido gratuitamente nos sítios www.marajadosena.ma.gov.br e  www.licitanet.com.br. 
Esclarecimentos adicionais no endereço supra ou pelo e-mail licitacaopmms@gmail.com, 
de 2º à 6º feira, das 08h:00min às 12h:00min. Marajá do Sena – MA, 12 de fevereiro de 
2021. Elivando Pessoa Lima. Secretário Municipal de Administração e Planejamento e 
Finanças.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2021-CPL/PMMS. A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAJÁ 
DO SENA – MA, sito na Av. Dep. César Bandeira, s/n, Centro, Marajá do Sena – MA, torna 
público, que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo Menor 
Preço por Item, no dia 08/03/2021, às 08h:00min (Horário de Brasília), tendo por objeto o 
Registro de Preços para eventual aquisição de gêneros alimentícios em geral de interesse 
desta Administração Municipal de Marajá do Sena – MA, conforme edital e anexos. O 
Edital poderá ser obtido gratuitamente nos sítios www.marajadosena.ma.gov.br e  
www.licitanet.com.br. Esclarecimentos adicionais no endereço supra ou pelo e-mail 
licitacaopmms@gmail.com, de 2º à 6º feira, das 08h:00min às 12h:00min. Marajá do Sena 
– MA, 12 de fevereiro de 2021. Elivando Pessoa Lima. Secretário Municipal de Adminis-
tração e Planejamento e Finanças.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2021-CPL/PMMS. A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAJÁ 
DO SENA – MA, sito na Av. Dep. César Bandeira, s/n, Centro, Marajá do Sena – MA, torna 
público, que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo Menor 
Preço por Item, no dia 08/03/2021, às 14h:00min (Horário de Brasília), tendo por objeto o 
Registro de Preços para eventual para eventual aquisição de materiais didáticos, 
pedagógicos e de oficinas de interesse desta Administração Municipal de Marajá do Sena 
– MA, conforme edital e anexos. O Edital poderá ser obtido gratuitamente nos sítios 
www.marajadosena.ma.gov.br e  www.licitanet.com.br. Esclarecimentos adicionais no 
endereço supra ou pelo e-mail licitacaopmms@gmail.com, de 2º à 6º feira, das 08h:00min 
às 12h:00min. Marajá do Sena – MA, 12 de fevereiro de 2021. Jansen Muller Vieira Cesar. 
Secretário Municipal de Educação e Cultura.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 001/2021. REGISTRO DE PREÇOS. O MUNICIP-
IO DE NOVA OLINDA DO MARANHÃO, Estado do Maranhão, através da Secretaria Municipal 
de Saúde, torna público que fará licitação na modalidade Pregão Eletrônico para Registro de 
Preços. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/2002, Lei nº 8.666/93 e alterações e Decreto 10.024/2019. 
OBJETO: Seleção de proposta visando o REGISTRO DE PREÇO para eventual e futura aquisição 
de medicamentos, material odontológico, material hospitalar e laboratorial. ABERTURA:  01 
de março de 2021, às 09:00 horas. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos 
interessados na sala da Comissão Permanente de Licitação, na Rua do Sesp, s/n, Centro, Nova 
Olinda do Maranhão/MA, horário de 08:00 às 12:00 horas. Informações complementares 
poderão ser obtidas no mesmo endereço e pelo e-mail cplnovaolindadomaranhao@out-
look.com. Nova Olinda do Maranhão (MA), 15 de fevereiro de 2021. Cristina de Sousa Coelho. 
Secretária Municipal de Saúde.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 002/2021. O MUNICIPIO DE NOVA OLINDA DO 
MARANHÃO, Estado do Maranhão, através da Secretaria Municipal de Saúde, torna público 
que fará licitação na modalidade Pregão Eletrônico. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/2002, Lei nº 
8.666/93 e alterações. OBJETO: Seleção de proposta visando o REGISTRO DE PREÇO para 
compra de uma ambulância destinada a atender as demandas da Secretaria Municipal de 
Saúde. ABERTURA:  01 de março de 2021, às 14:00 horas. O Edital e seus anexos encontram-se 
à disposição dos interessados na sala da Comissão Permanente de Licitação, na Rua do Sesp, 
s/n, Centro, Nova Olinda do Maranhão/MA, horário de 08:00 às 12:00 horas. Informações 
complementares poderão ser obtidas no mesmo endereço e pelo e-mail cplnovaolindado-
maranhao@outlook.com. Nova Olinda do Maranhão (MA), 15 de fevereiro de 2021. Cristina de 
Sousa Coelho. Secretária Municipal de Saúde.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/2021. REGISTRO DE PREÇOS. O MUNICIPIO 
DE NOVA OLINDA DO MARANHÃO, Estado do Maranhão, através da Secretaria Municipal de 
Administração e Planejamento, torna público que fará licitação na modalidade Pregão 
Presencial para Registro de Preços. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/2002, Lei nº 8.666/93 e 
alterações. OBJETO: Seleção de proposta visando o REGISTRO DE PREÇO para fornecimento 
de gêneros alimentícios diversos destinados a atender as demandas das secretarias 
municipais. ABERTURA:  02 de março de 2021, às 08:00 horas. O Edital e seus anexos 
encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão Permanente de Licitação, na 
Rua do Sesp, s/n, Centro, Nova Olinda do Maranhão/MA, horário de 08:00 às 12:00 horas. 
Informações complementares poderão ser obtidas no mesmo endereço e pelo e-mail 
cplnovaolindadomaranhao@outlook.com. Nova Olinda do Maranhão (MA), 15 de fevereiro 
de 2021. Ely Silva Linhares. Secretária Municipal de Administração e Planejamento.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2021. REGISTRO DE PREÇO. O MUNICIPIO 
DE NOVA OLINDA DO MARANHÃO, Estado do Maranhão, através da Secretaria Municipal de 
Administração e Planejamento, torna público que fará licitação na modalidade Pregão 
Presencial para Registro de Preço. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/2002, Lei nº 8.666/93 e 
alterações. OBJETO: Seleção de proposta visando o REGISTRO DE PREÇO para eventual 
contratação de empresa para prestação de serviços gráficos, destinados a atender demanda 
das diversas Secretarias da Prefeitura de Nova Olinda do Maranhão/MA. ABERTURA:  02 de 
março de 2021, às 11:00 horas. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos 
interessados na sala da Comissão Permanente de Licitação, na Rua do Sesp, s/n, Centro, Nova 
Olinda do Maranhão/MA, horário de 08:00 às 12:00 horas. Informações complementares 
poderão ser obtidas no mesmo endereço e pelo e-mail cplnovaolindadomaranhao@out-
look.com. Nova Olinda do Maranhão (MA), 15 de fevereiro de 2021. Ely Silva Linhares. 
Secretária Municipal de Administração e Planejamento.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº. 005/2021. REGISTRO DE PREÇOS. O MUNICIPIO 
DE NOVA OLINDA DO MARANHÃO, Estado do Maranhão, através da Secretaria Municipal de 
Administração e Planejamento, torna público que fará licitação na modalidade Pregão 
Presencial para Registro de Preços. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/2002, Lei nº 8.666/93 e 
alterações. OBJETO: Seleção de proposta visando o REGISTRO DE PREÇO para eventual 
contratação de empresa para fornecimento de peças, pneus e câmaras de ar, destinados a 
atender demanda das diversas Secretarias da Prefeitura de Nova Olinda do Maranhão/MA. 
ABERTURA:  02 de março de 2021, às 14:00 horas. O Edital e seus anexos encontram-se à 
disposição dos interessados na sala da Comissão Permanente de Licitação, na Rua do Sesp, 
s/n, Centro, Nova Olinda do Maranhão/MA, horário de 08:00 às 12:00 horas. Informações 
complementares poderão ser obtidas no mesmo endereço e pelo e-mail cplnovaolindado-
maranhao@outlook.com. Nova Olinda do Maranhão (MA), 15 de fevereiro de 2021. Ely Silva 
Linhares. Secretária Municipal de Administração e Planejamento.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº. 006/2021. REGISTRO DE PREÇOS. O MUNICIPIO 
DE NOVA OLINDA DO MARANHÃO, Estado do Maranhão, através da Secretaria Municipal de 
Administração e Planejamento, torna público que fará licitação na modalidade Pregão 
Presencial para Registro de Preços. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/2002, Lei nº 8.666/93 e 
alterações. OBJETO: Seleção de proposta visando o REGISTRO DE PREÇO para eventual 
contratação de empresa para fornecimento de suprimentos de informática, destinados a 
atender demanda das diversas Secretarias da Prefeitura de Nova Olinda do Maranhão/MA. 
ABERTURA:  02 de março de 2021, às 16:00 horas. O Edital e seus anexos encontram-se à 
disposição dos interessados na sala da Comissão Permanente de Licitação, na Rua do Sesp, 
s/n, Centro, Nova Olinda do Maranhão/MA, horário de 08:00 às 12:00 horas. Informações 
complementares poderão ser obtidas no mesmo endereço e pelo e-mail cplnovaolindado-
maranhao@outlook.com. Nova Olinda do Maranhão (MA), 15 de fevereiro de 2021. Ely Silva 
Linhares. Secretária Municipal de Administração e Planejamento.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº. 007/2021. REGISTRO DE PREÇOS. O MUNICIPIO 
DE NOVA OLINDA DO MARANHÃO, Estado do Maranhão, através da Secretaria Municipal de 
Administração e Planejamento, torna público que fará licitação na modalidade Pregão 
Presencial para Registro de Preços. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/2002, Lei nº 8.666/93 e 
alterações. OBJETO: Seleção de proposta visando o REGISTRO DE PREÇO contratação de 
serviços de hospedagem e refeições destinados a atender as demandas das secretarias 
municipais. ABERTURA:  03 de março de 2021, às 09:30 horas. O Edital e seus anexos 
encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão Permanente de Licitação, na 
Rua do Sesp, s/n, Centro, Nova Olinda do Maranhão/MA, horário de 08:00 às 12:00 horas. 
Informações complementares poderão ser obtidas no mesmo endereço e pelo e-mail 
cplnovaolindadomaranhao@outlook.com. Nova Olinda do Maranhão (MA), 15 de fevereiro 
de 2021. Ely Silva Linhares. Secretária Municipal de Administração e Planejamento.

Estado do Maranhão
CÂMARA MUNICIPAL DE PINDARÉ-MIRIM
Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021/CMPM. A Câmara Municipal de Pindaré-Mirim (MA), torna 
público que realizará no dia 04/03/2021, às 8:00 horas, licitação na modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço global, regida pelas normas estipuladas no instrumento 
convocatório. Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços de assessoria e 
consultoria nas áreas de licitações e contratos administrativos, junto ao setor de licitações e 
contratos, de interesse desta Câmara Municipal de Pindaré-Mirim/MA. Base Legal: Lei nº. 
10.520/02 e Lei 8.666/93. Local: Sala da Comissão Permanente de Licitação, Prédio da Câmara 
Municipal de Pindaré-Mirim (MA), situada na Pç Florindo Silva, s/nº, Centro. O Edital e seus 
anexos poderão ser examinados gratuitamente pelos interessados, ou obtidos mediante o 
fornecimento de uma (01) resma de papel A4, para a reprodução do edital. Maiores informações 
no endereço mencionado, das 8h00 às 12h00. Pindaré-Mirim (MA), 16 de fevereiro de 2021. 
Antonio Martins Lopes, Presidente da Câmara Municipal.

Estado do Maranhão
CÂMARA MUNICIPAL DE PINDARÉ-MIRIM
Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021/CMPM. A Câmara Municipal de Pindaré-Mirim (MA), torna 
público que realizará no dia 04/03/2021, às 9:00 horas, licitação na modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço global, regida pelas normas estipuladas no instrumento 
convocatório. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços em 
consultoria, auditoria preventiva e monitoramento contínuo de atividades vinculadas ao 
Controle Interno, de interesse desta Câmara Municipal de Pindaré-Mirim – MA. Base Legal: Lei 
nº. 10.520/02 e Lei 8.666/93. Local: Sala da Comissão Permanente de Licitação, Prédio da 
Câmara Municipal de Pindaré-Mirim (MA), situada na Pç Florindo Silva, s/nº, Centro. O Edital e 
seus anexos poderão ser examinados gratuitamente pelos interessados, ou obtidos mediante o 
fornecimento de uma (01) resma de papel A4, para a reprodução do edital. Maiores informações 
no endereço mencionado, das 8h00 às 12h00. Pindaré-Mirim (MA), 16 de fevereiro de 2021. 
Antonio Martins Lopes, Presidente da Câmara Municipal.

Estado do Maranhão
CÂMARA MUNICIPAL DE PINDARÉ-MIRIM
Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021/CMPM. A Câmara Municipal de Pindaré-Mirim (MA), 
torna público que realizará no dia 04/03/2021, às 10:00 horas, licitação na modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço global, regida pelas normas estipuladas no 
instrumento convocatório. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços de Consultoria Jurídica para esta Câmara Municipal de Pindaré-Mirim/MA. Base 
Legal: Lei nº. 10.520/02 e Lei 8.666/93. Local: Sala da Comissão Permanente de Licitação, 
Prédio da Câmara Municipal de Pindaré-Mirim (MA), situada na Pç Florindo Silva, s/nº, 
Centro. O Edital e seus anexos poderão ser examinados gratuitamente pelos interessados, 
ou obtidos mediante o fornecimento de uma (01) resma de papel A4, para a reprodução do 
edital. Maiores informações no endereço mencionado, das 8h00 às 12h00. Pindaré-Mirim 
(MA), 16 de fevereiro de 2021. Antonio Martins Lopes, Presidente da Câmara Municipal.

Estado do Maranhão
CÂMARA MUNICIPAL DE PINDARÉ-MIRIM
Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021/CMPM. A Câmara Municipal de Pindaré-Mirim (MA), 
torna público que realizará no dia 04/03/2021, às 11:00 horas, licitação na modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço global, regida pelas normas estipuladas no 
instrumento convocatório. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços de Consultoria em Contabilidade Pública para esta Câmara Municipal de 
Pindaré-Mirim/MA. Base Legal: Lei nº. 10.520/02 e Lei 8.666/93. Local: Sala da Comissão 
Permanente de Licitação, Prédio da Câmara Municipal de Pindaré-Mirim (MA), situada na Pç 
Florindo Silva, s/nº, Centro. O Edital e seus anexos poderão ser examinados gratuitamente 
pelos interessados, ou obtidos mediante o fornecimento de uma (01) resma de papel A4, para 
a reprodução do edital. Maiores informações no endereço mencionado, das 8h00 às 12h00. 
Pindaré-Mirim (MA), 16 de fevereiro de 2021. Antonio Martins Lopes, Presidente da Câmara 
Municipal.

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Santa Filomena do Maranhão MA

Aviso de Licitação

PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2021. OBJETO: Contratação de empresa especializada para implantação de 
sistema integrado de contabilidade, portal da transparência folha de pagamento e controle interno, 
acompanhado de assistência e suporte técnico. MODALIDADE: Pregão. FORMA: Presencial. TIPO: Menor 
Preço Global. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 005/2021 e Lei nº 8.666/93 e suas 
alterações. DATA DE ABERTURA: 03 de março de 2021 às 14:00 horas.

Os editais e seus anexos estão à disposição dos interessados na Sala de reunião da CPL, situado à 
Avenida Valentim Gomes, 200, Centro, Santa Filomena do Maranhão - MA, de 2ª a 6ª feira, no horário das 
08:00 às 12:00 horas. Esclarecimento adicional no endereço supra, pelo telefone 99 3 566-1049 ou 
pelo endereço eletrônico cpl.stf@hotmail.com.

SANTA FILOMENA DO MARANHÃO,15 de fevereiro de 2021
WILSON LUCAS CAMPOS PEDROSA

Pregoeiro

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Santa Filomena do Maranhão MA

Aviso de Licitação

PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2021. OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de 
locação de veículos e maquinas para atender as necessidades do Município durante o exercício fiscal de 
2021, conforme definido no Edital e seus anexos. MODALIDADE: Pregão. FORMA: Presencial. TIPO: 
Menor Preço Global por item. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 005/2021 e Lei nº 
8.666/93 e suas alterações. DATA DE ABERTURA: 03 de março de 2021 às 16:00 horas. 

Os editais e seus anexos estão à disposição dos interessados na Sala de reunião da CPL, situado à 
Avenida Valentim Gomes, 200, Centro, Santa Filomena do Maranhão - MA, de 2ª a 6ª feira, no horário das 
08:00 às 12:00 horas. Esclarecimento adicional no endereço supra, pelo telefone 99 3 566-1049 ou 
pelo endereço eletrônico cpl.stf@hotmail.com.

SANTA FILOMENA DO MARANHÃO,15 de fevereiro de 2021
WILSON LUCAS CAMPOS PEDROSA

Pregoeiro

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Santa Filomena do Maranhão MA

Aviso de Licitação

PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2021. OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de 
combustíveis derivados do petróleo, para atender as necessidades do Município durante o exercício 
fiscal de 2021, conforme definido no Edital e seus anexos. MODALIDADE: Pregão. FORMA: Presencial. 
TIPO: Menor Preço Global por item. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 005/2021 e 
Lei nº 8.666/93 e suas alterações. DATA DE ABERTURA: 03 de março de 2021 às 08:00 horas. 

Os editais e seus anexos estão à disposição dos interessados na Sala de reunião da CPL, situado à 
Avenida Valentim Gomes, 200, Centro, Santa Filomena do Maranhão - MA, de 2ª a 6ª feira, no horário das 
08:00 às 12:00 horas. Esclarecimento adicional no endereço supra, pelo telefone 99 3 566-1049 ou 
pelo endereço eletrônico cpl.stf@hotmail.com.

SANTA FILOMENA DO MARANHÃO,15 de fevereiro de 2021
WILSON LUCAS CAMPOS PEDROSA

Pregoeiro

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Santa Filomena do Maranhão MA

Aviso de Licitação

PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2021. OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de 
limpeza publica para atender as necessidades do Município durante o exercício fiscal de 2021, conforme 
definido no Edital e seus anexos. MODALIDADE: Pregão. FORMA: Presencial. TIPO: Menor Preço Global 
por item. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 005/2021 e Lei nº 8.666/93 e suas 
alterações. DATA DE ABERTURA: 03 de março de 2021 às 11:00 horas.

Os editais e seus anexos estão à disposição dos interessados na Sala de reunião da CPL, situado à 
Avenida Valentim Gomes, 200, Centro, Santa Filomena do Maranhão - MA, de 2ª a 6ª feira, no horário das 
08:00 às 12:00 horas. Esclarecimento adicional no endereço supra, pelo telefone 99 3 566-1049 ou 
pelo endereço eletrônico cpl.stf@hotmail.com.

SANTA FILOMENA DO MARANHÃO,15 de fevereiro de 2021
WILSON LUCAS CAMPOS PEDROSA

Pregoeiro

AVISO DE REMARCAÇÃO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021. A Prefeitura Municipal de 
Tuntum – MA, através de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, torna público para conhecimento de todos que 
estará realizando licitação na MODALIDADE: Pregão Presencial. TIPO: Menor Preço por item. OBJETO: 
Contratação de empresa para aquisição de combustíveis, com fornecimento na bomba, conforme a 
demanda, para abastecimento da frota de veículos da Administração Pública Municipal de Tuntum/MA 
e/ou locados por esta, conforme especificações constantes do edital. BASE LEGAL: Lei Federal nº 
10.520/02, subsidiariamente pela Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores e as condições do Edital. 
Recebimento e abertura dos envelopes de Proposta e Habilitação: às 09h00min do dia 04 de março de 
2021. O Edital e seus anexos estarão à disposição para consulta gratuita no setor de licitação, das 08h às 
12h e no site do Município. Os interessados na aquisição dos mesmos deverão recolher o valor de R$ 20,00 
(vinte reais) mediante a retirada do DAM, na sala da CPL, na Sede da Prefeitura Municipal, localizada na 
Rua Frederico Coelho, 411 – Centro – Tuntum/MA, CEP: 65763-000. Para mais esclarecimentos, entrar em 
contato por meio do seguinte endereço eletrônico: cpltuntum@gmail.com. Tuntum – MA, 18 de fevereiro 
de 2021. Sara Ferreira Costa Fleury - Pregoeira.

AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2021. A Prefeitura Municipal de Tuntum - 
Maranhão, através de seu Pregoeiro(a) e Equipe de Apoio, torna público para conhecimento de todos que 
estará realizando Licitação na MODALIDADE: Pregão Presencial. TIPO: Menor Preço por Item. OBJETO: 
Contratação de empresa para a aquisição de combustível com fornecimento na bomba, conforme a 
demanda, para abastecimento da frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde. BASE LEGAL: Lei 
Federal nº 10.520/02, subsidiariamente pela Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores e as 
condições do Edital. Recebimento e abertura dos envelopes de Proposta e Habilitação: às 11h00min do 
dia 04 de março de 2021. O Edital estará à disposição para consulta gratuita no setor de licitação, das 08h 
às 12h e no site do Município. Os interessados na aquisição dos mesmos deverão recolher o valor de R$ 
20,00 (vinte reais) mediante a retirada do DAM, na sala da CPL, na Sede da Prefeitura Municipal, localizada 
na Rua Frederico Coelho, 411 – Centro – Tuntum/MA, CEP: 65763-000. Para mais esclarecimentos, entrar 
em contato por meio do seguinte endereço eletrônico: cpltuntum@gmail.com. Tuntum – MA, 18 de 
fevereiro de 2021. Sara Ferreira Costa Fleury – Pregoeira.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021, REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2021. O 
Município de Turilândia (MA), através da Secretaria de Saúde e Saneamento, por meio da Comissão 
Permanente de Licitação - CPL, avisa aos interessados que fará realizar Licitação na seguinte 
modalidade e condições. Modalidade: Pregão Eletrônico. Modo de disputa: Aberto. Tipo de 
licitação: Menor preço por Item, que será regida pela Lei nº 10.520/2002 e Decreto nº 10.024/2019, 
subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93, suas alterações. Objeto: Registro de Preço 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 Turilândia - 
MA. Data e horário do recebimento das propostas e Documentação de Habilitação: até às 
14h:29min do dia 04/03/2021. Data e horário do início da disputa: 14h:30min do dia 04/03/2021. 
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 do LICITANET e também nos dias de expediente das 08:00 às 12:00 horas, no Setor de Licitação 
do Município de Turilândia - MA, onde poderão ser consultados gratuitamente, desde que em mídia, 
podendo ainda ser solicitado via e-mail: cplturilandia@gmail.com. Turilândia - MA, 17 de fevereiro de 
2021. Cristina Oeiras Modesto – Secretária Municipal de Saúde e Saneamento.

O Governo do Estado, por meio da Secretaria das Ci-
dades e Desenvolvimento Urbano (Secid), em parceria 
com a Vale, está executando obras de reforma e restau-
ração de três casarões no Centro Histórico de São Luís. 
As intervenções integram o programa estadual Nosso 
Centro, que tem por objetivo a revitalização da região, 
visando garantir o desenvolvimento sustentável, conser-
vação e valorização da história da capital maranhense.

Na Rua Rio Branco, o prédio histórico com caracte-
rísticas arquitetônicas de influências portuguesas, está 
recebendo intervenções de restauração da fachada, con-
servação das paredes de pedra argamassada, chapisco e 
reboco. O projeto de restauro da edificação prevê apli-
cação de técnicas de selamento das fissuras existentes, 
recuperação das vigas, reconstrução das paredes, novas 
instalações hidráulicas e sanitárias, cobertura com te-
lhas de cerâmicas, novo piso em tábua corrida, forro em 
madeira e sistema de proteção de combate a incêndio.

O sobrado da Rua do Giz possui três pavimentos e 
elementos característicos do final do período colonial. 
No local, os trabalhos incluem: a fundação do prédio e 
a limpeza para dar início à instalação da estrutura me-

tálica da cobertura. As paredes de pedra e de blocos serão 
recuperadas com técnicas de reboco. O imóvel está rece-
bendo, ainda, serviços para garantir condições de segu-
rança, conforto e acessibilidade.

Outro casarão, que faz parte da parceria do Governo 
do Maranhão com a Vale, está localizado na Rua da Palma 
e data de meados do século XIX. No restauro estão sen-
do realizadas obras de concretagem de sapatas e pilares, 
além da demolição de algumas paredes antigas que serão 
reestruturadas. Como nos outros casarões em obras, os 
serviços são executados para dar uso ao prédio sem dei-
xar de preservar seu valor histórico.

Para Dona Zenir de Carvalho, que transita pela Rua Rio 
Branco diariamente, a reforma do casarão traz segurança 
e embeleza a paisagem urbana. “É uma obra muito impor-
tante para toda a população ludovicense. Importante até 
mesmo para a nossa segurança, pois, sem a restauração, 
o casarão tem o risco de desabar. Então é uma iniciativa 
excelente do Governo do Estado essa reforma. Além de 
deixar a paisagem do Centro muito mais bonita”, disse.

O secretário das Cidades e Desenvolvimento Urbano, 
Márcio Jerry, destacou a importância das ações do progra-

ma Nosso Centro. “O Nosso Centro é um ativo muito impor-
tante que o governador Flávio Dino oportuniza. O resultado 
desse trabalho é um ganho social e cultural, pois o Gover-
no incentiva e promove a preservação do patrimônio his-
tórico e, também, dinamiza a economia gerando trabalho 
e renda.” Além das reformas em parceria com a Vale, mais 
quatro prédios do Centro estão recebendo intervenções 
por meio do programa Adote Um Casarão. São imóveis na 
Avenida Magalhães de Almeida, Rua Grande e dois prédios 
na Rua da Estrela, totalizando sete obras em andamento.

Governo reforma casarões no Centro Histórico de 
São Luís em parceria com a iniciativa privada
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Turismo, vacina e ética

O tu ris mo de va ci na — is to é, vi a jar pa ra o
ex te ri or com o ob je ti vo de ser imu ni za do
con tra a Co vid-19 — po de se tor nar uma
ten dên cia em 2021. É o que aler tam os es pe- 
ci a lis tas, prin ci pal men te com o sur gi men to
de paí ses que es tão ofe re cen do do ses da va-
ci na aos tu ris tas. Mas, a me di da po de não ser
tão sim ples, tam pou co se gu ra. A va ci na ção
de tu ris tas en fren ta di le mas éti cos e ou tros
im pas ses que pre ci sam ser dis cu ti dos.

Bolsistas descontentes

Bol sis tas da Fa pesp (Fun da ção de Am pa-
ro à Pes qui sa do Es ta do de São Pau lo) es tão
des con ten tes com as me di das to ma das pe la
ins ti tui ção pa ra mi ti gar os im pac tos da pan- 
de mia de Co vid-19 em su as pes qui sas. A Fa- 
pesp é a res pon sá vel pe la mai or par te do fi-
nan ci a men to de pes qui sa no Bra sil. Além da
con ces são de bol sas e au xí lio à pes qui sa na
pós-gra du a ção, o ór gão tam bém fi nan cia
gran des pro je tos de in fra es tru tu ra no país.

O can tor, pro du tor e com po si tor
Tu tu ca Vi a na vol ta à ce na cul tu ral
com show vir tu al de en cer ra men to
da tur nê na ci o nal “Aves sa Ma nhã”,
nes ta sex ta-fei ra, 19. A trans mis são
se rá re a li za da no ca nal ofi ci al do ar -
tis ta no YouTube, às 21h. O show, iné -
di to, te ve gra va ção em ja nei ro de
2021, no Te a tro João do Va le e con tou
com a par ti ci pa ção es pe ci al de Le o -
nar do Vi a na, e uma lu xu o sa ban da
for ma da por Is ra el Dan tas (ar ran jos,
gui tar ra e vi o lão), Fo fo Black (ba te -
ria), Da vi Oli vei ra (bai xo) e Re na to
Ser ra (pi a no). No re per tó rio, fai xas
do no vo dis co “Aves sa Ma nhã” e su -
ces sos que mar ca ram a car rei ra de
Tu tu ca Vi a na.

O exe cu ti vo de Re la ci -
o na men to com o Cli en -
te da Equa to ri al MA,
Luiz Antô nio Fer nan -
des, co mu ni ca a no vi -
da de da No va Agên cia
Di gi tal no Coha fu ma
que ori en ta e aju da os
cli en tes a te rem ex pe -
ri ên ci as com fer ra men -
tas di gi tais, de mo cra -
ti zan do a in for ma ção e
o aces so à era di gi tal
que au men tou mui to
com a pan de mia. Um
no vo con cei to pa ra
aten der às de man das
dos cli en tes.

A con ta do ra, edu ca do -
ra fi nan cei ra e pro pri e -
tá ria da Di nâ mi ca Con -
ta bi li da de, Nú bia Sou -
sa, vai mi nis trar o cur -
so “Pla ne ja men to e
con tro le fi nan cei ro
em pre sa ri al-Man te nha
a em pre sa equi li bra -
da”. Tra ta-se de mais
uma ini ci a ti va da As -
so ci a ção Co mer ci al do
Ma ra nhão (ACM), que
se rá re a li za da nos di as
3 e 4 de mar ço des te
ano e que já es tá com a
pri mei ra tur ma fe cha -
da.

Os riscos dos smartphones

O Bra sil tem mais ce lu la res do que ha bi tan- 
tes. Já são 234 mi lhões de smartpho nes, se gun- 
do a 31ª Pes qui sa Anu al de Ad mi nis tra ção e Uso
de Tec no lo gia da In for ma ção. O es tu do re a li za- 
do pe la Fun da ção Ge tú lio Var gas mos tra o
quan to os dis po si ti vos es tão pre sen tes na vi da
dos bra si lei ros. Mas, ao mes mo tem po em que
fa ci li tam a vi da, eles tam bém re pre sen tam uma
ame a ça à saú de. É que o uso ex ces si vo dos apa- 
re lhos po de afe tar os olhos, a co lu na, os bra ços,
as mãos, a au di ção e até o so no, pro vo can do do- 
res crô ni cas e di ver sos ou tros pro ble mas.

Exames para voar

O Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral (MPF) in gres sou
com a ação na Jus ti ça Fe de ral no Ce a rá pa ra
obri gar a Anac e a União a exi gi rem exa me de
Co vid-19 pa ra pas sa gei ros e tri pu lan tes em vo os
na ci o nais. A me di da vi sa con ter o avan ço da epi-
de mia da do en ça di an te da dis se mi na ção de no- 
vas va ri an tes do co ro na ví rus. Na ação, o MPF
pe de a proi bi ção de em bar que a quem dei xar de
apre sen tar exa me de de tec ção do ti po RT-PCR
com re sul ta do ne ga ti vo pa ra Sars-Cov-2, re a li- 
za do com an te ce dên cia má xi ma de 72 ho ras da
par ti da do voo ou de seu de sem bar que.

Endividamento

Em pes qui sa re a li za da pe la Con fe de ra ção
Na ci o nal do Co mér cio de Bens, Ser vi ços e Tu ris- 
mo (CNC) o per cen tu al de bra si lei ros com dí vi- 
das atin giu pa ta mar de 66,5% em ja nei ro de
2021, um au men to de 0,2% em re la ção ao mês
an te ri or e de 1,2% na com pa ra ção com ja nei ro
de 2020. O da do é da re cen te edi ção da Pes qui sa
de En di vi da men to e Ina dim plên cia do Con su- 
mi dor (Peic) e le va em con ta dí vi das co mo car- 
tão de cré di to, che que es pe ci al, em prés ti mo
pes so al, pres ta ções de ca sa e car ro, car nês e cré- 
di to con sig na do.

Pra curtir

O fim de se ma na pro -
me te for tes emo ções
pe la se gun da edi ção
da Co pa In ter bair ros
de Fu te bol 7, com pe -
ti ção pa tro ci na da pe -
lo Go ver no do Es ta do
e pe las Dro ga ri as
Glo bo por meio da Lei
de In cen ti vo ao Es -
por te.

Is so por que se rão co -
nhe ci dos os ti mes fi -
na lis tas das três ca -
te go ri as em dis pu ta:
Sub-9, Sub-11 e Sub-
13. Tan to no sá ba do,
20, quan to no do min -
go, 21, a ro da da te rá
iní cio às 8h. 

To das as par ti das de -
ci si vas ocor re rão no
cam po da A&D Even -
tos, no bair ro do Tu ru.

Pa ra ga ran tir o di rei -
to à in for ma ção dos
con su mi do res, o Pro -
con/MA no ti fi cou, na
quar ta-fei ra, 17, a
com pa nhia aé rea La -
tam.

O ór gão de ter mi nou
que a em pre sa fa ça
am pla di vul ga ção
das mu dan ças de re -
gras pa ra em bar ques
em vo os que fo ram
anun ci a dos pe la ope -
ra do ra.

En tre as mu dan ças
es tá a res tri ção de al -
guns ti pos de más ca -
ra no em bar que de
pas sa gei ros.

De acor do com uma
pes qui sa re a li za da
pe la Su per Da ta, o se -
tor de jo gos di gi tais
te ve re cei ta de US$
126,6 bi lhões em
2020, re pre sen tan do
os 12% a mais que no
ano de 2019.
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te ve re cei ta de US$
126,6 bi lhões em
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IBGE anuncia concurso para recenseador e agente para o Censo 2021. Inscrições para as
204 mil vagas começam hoje. São 5 mil oportunidades para o Maranhão 

INSCRIÇÕES HOJE

IBGE abre 204 mil
vagas em concurso

O
Ins ti tu to Bra si lei ro de Ge o- 
gra fia e Es ta tís ti ca (IB GE) 
pu bli cou o edi tal pa ra o 
con cur so do Cen so De mo- 

grá fi co 2021. No to tal, se rão ofe re ci- 
das, 204.307 va gas tem po rá ri as, das 
quais 181.898 pa ra a fun ção de re cen- 
se a dor, 16.959 pa ra a ati vi da de de 
agen te cen si tá rio su per vi sor e 5.450 
pa ra o car go de agen te cen si tá rio mu- 
ni ci pal.

Pa ra o Ma ra nhão fo ram se le ci o na- 
das 5 mil va gas, sen do dis tri buí dos em 
di ver sos mu ni cí pi os.

Pa ra os car gos de agen te cen si tá rio 
mu ni ci pal e agen te cen si tá rio su per- 
vi sor, as ins cri ções co me çam ho je, 
quin ta-fei ra (19) e vão até 15 de mar- 
ço. A ta xa de ins cri ção é de R$ 39,49 e 
as ins cri ções po dem ser fei tas pe lo si- 
te da ban ca de ava li a ção Ce bras pe.

Já pa ra as va gas de re cen se a dor, as 
ins cri ções co me çam no dia 23 de fe- 
ve rei ro e vão até 19 de mar ço. A ta xa 
de ins cri ção é R$ 25,77 e a ins cri ção 
tam bém po de ser fei ta pe lo si te do Ce- 
bras pe.

O sa lá rio pre vis to pa ra agen te cen- 
si tá rio mu ni ci pal é R$ 2.100; pa ra 
agen te su per vi sor é R$ 1.700. Já a re- 
mu ne ra ção do re cen se a dor se rá por 
pro du ção, cal cu la da por se tor cen si- 
tá rio, con for me ta xa fi xa da, uni da des 
re cen se a das (do mi cí li os ur ba nos 
e/ou ru rais), ti po de ques ti o ná rio (bá- 
si co ou amos tra), pes so as re cen se a- 
das e re gis tro no con tro le da co le ta de 
da dos. O can di da to po de rá si mu lar 
va lo res de re mu ne ra ção por meio 
des te link.

A pre vi são é de que as pro vas ob je- 
ti vas se jam apli ca das pre sen ci al men- 
te em 18 de abril pa ra o car go de agen- 
te cen si tá rio mu ni ci pal e agen te cen- 
si tá rio su per vi sor. Já pa ra a fun ção de

RECENSEADORES E AGENTES CENSITÁRIOS SÃO OS CARGOS OFERECIDOS PELO IBGE

re cen se a dor, as pro vas pre sen ci ais 
de vem ocor rer no dia 25 de abril, “se- 
guin do os pro to co los sa ni tá ri os de 
pre ven ção da co vid-19”.

De acor do com o edi tal, ca be rá ao 
re cen se a dor re a li zar a co le ta, pre sen- 
ci al men te e/ou por te le fo ne, das in- 
for ma ções do Cen so De mo grá fi co 
2021 em to dos os do mi cí li os do se tor 
cen si tá rio que lhe foi atri buí do no 
âm bi to da sua área de tra ba lho.

Pa ra con cor rer à fun ção de re cen- 
se a dor é pre ci so ter en si no fun da- 
men tal com ple to. A jor na da de tra ba- 
lho é de, no mí ni mo, 25 ho ras se ma- 
nais e a pre vi são de du ra ção do con- 
tra to é de até 3 me ses, po den do ser 
pror ro ga do me di an te ne ces si da de de 
con clu são das ati vi da des do Cen so e 
de dis po ni bi li da de or ça men tá ria.

Já pa ra as fun ções de agen te cen si- 

tá rio mu ni ci pal e agen te cen si tá rio, é 
exi gi do o en si no mé dio com ple to. A 
jor na da de tra ba lho é de 40 ho ras se- 
ma nais, cum pri da em 8 ho ras diá ri as. 
A pre vi são de du ra ção do con tra to pa-
ra as du as fun ções é de cin co me ses, 
po den do ser pror ro ga do me di an te a 
ne ces si da de do Cen so.

De acor do com o edi tal, ca be rá ao 
agen te cen si tá rio mu ni ci pal acom pa- 
nhar as ati vi da des da co le ta de da dos, 
ga ran tin do a per fei ta co ber tu ra da 
área ter ri to ri al, o cum pri men to dos 
pra zos e a qua li da de das in for ma ções 
co le ta das na ci da de de tra ba lho. A 
fun ção se rá ocu pa da pe los me lho res 
co lo ca dos em ca da mu ni cí pio. Já aos 
agen tes cen si tá ri os ca be rá a su per vi-
são, acom pa nhan do as equi pes de re- 
cen se a do res em cam po pa ra es cla re-
ci men to de dú vi das.

MARANHÃO

Chuva rompe estrada e carreta fica suspensa

O VEÍCULO FICOU PRESO NA RODOVIA MA-012, ENTRE OS MUNICÍPIOS DE ESPERANTINÓPOLIS E SÃO ROBERTO

Na ma dru ga da de on tem, quin ta-
fei ra (18), após for tes chu vas no es ta- 
do do Ma ra nhão, uma car re ta fi cou
atra ves sa da na ro do via MA-012, en tre
os mu ni cí pi os de Es pe ran ti nó po lis e
São Ro ber to. A car re ta fi cou atra ves- 
sa da en tre as du as par tes que fo ram
rom pi das na es tra da. O mo to ris ta da
car re ta não so freu le sões.

De acor do com a Se cre ta ria do Es- 
ta do da In fra es tru tu ra (Sin fra), de vi do
as for tes chu vas, hou ve um rom pi- 
men to em um bu ei ro no lo cal, por
con ta do for te vo lu me de água no mo- 
men to.

A Sin fra tam bém in for mou que
equi pes téc ni cas tam bém já es tão no
lo cal pa ra que o trá fe go no lo cal se ja
re to ma do o mais rá pi do pos sí vel.

Con fi ra a no ta da Se cre ta ria de Es- 
ta do da Co mu ni ca ção So ci al e As- 
sun tos Po lí ti cos (Se cap) abai xo:

A Se cre ta ria de Es ta do da In fra es- 
tru tu ra (Sin fra) in for ma que so bre o
ocor ri do na es tra da MA 012, tre cho en- 
tre Es pe ran ti nó po lis/São Ro ber to, as
equi pes téc ni cas já es tão ci en tes e to- 
man do as pro vi dên ci as ne ces sá ri as
pa ra re to mar o trá fe go no lo cal.

O tre cho ci ta do foi afe ta do pe lo
rom pi men to de um bu ei ro, de vi do ao
for te vo lu me de chu vas no lo cal.

A Sin fra re for ça que man tém equi- 
pes mo ni to ran do e atu an do em ca rá- 
ter emer gen ci al nas ro do vi as es ta du- 
ais, prin ci pal men te du ran te o pe río do
chu vo so.

Aten ci o sa men te, Se cap.

• Pro fes sor da Edu ca ção In fan til
• Pro fes sor do En si no Fun da men tal
• Pro fes sor de Ma te má ti ca
• Pro fes sor de Lín gua Por tu gue sa
• Pro fes sor de In glês
• Pro fes sor de Ci ên ci as
• Pro fes sor de Edu ca ção Es pe ci al

Ins cri ções

Eta pas

BACURITUBA

Processo seletivo com
salário de R$ 1.443

O PROCESSO  SELETIVO É DIVIDIDO EM DUAS ETAPAS

A pre fei tu ra do mu ni cí pio de Ba cu ri tu ba anun ci ou a
aber tu ra do pro ces so se le ti vo pa ra a con tra ta ção ime di- 
a ta de 26 pro fis si o nais do ní vel su pe ri or.

Os pro fis si o nais vão ser se le ci o na dos pa ra a Se cre tá- 
ria Mu ni ci pal de Edu ca ção do mu ni cí pio.

Os pro fis si o nais in te res sa dos po de rão re a li zar as ins- 
cri ções atra vés da pla ta for ma ou pre sen ci al, até o dia 23
de fe ve rei ro de 2021.

O pro ces so é di vi di do em du as eta pas, sen do pro va de
tí tu los e en tre vis ta. Con fi ra to das as eta pas ne ces sá ri as
pa ra o se le ti vo da pre fei tu ra de Ba cu ri tu ba.

SÃO LUÍS

Pré-matrícula na rede
estadual até hoje

AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO ESTÃO COM MATRÍCULAS ABERTAS

Es tu dan tes in te res sa dos em uma das va gas das uni- 
da des es co la res da re de es ta du al, na ca pi tal, têm até ho- 
je, sex ta-fei ra (19) pa ra fa zer a pré-ma trí cu la on li ne. São
dis po ni bi li za das va gas nas uni da des da re de de Ins ti tu- 
to Es ta du al de Edu ca ção, Ci ên cia e Tec no lo gia do Ma ra- 
nhão (IE MAs), Cen tros Edu ca Mais e es co las re gu la res. A
pré-ma trí cu la po de ser fei ta por meio do link:
https://www.edu ca cao.ma.gov.br/pre_ ma tri cu la/.

As pré-ma trí cu las es tão aber tas pa ra três mo de los de
apren di za do. No IE MA é ofer ta do o en si no in te gral com
En si no Mé dio e cur so pro fis si o na li zan te; os Cen tros
Edu ca Mais opor tu ni zam o en si no in te gral com ofer ta
de En si no Mé dio; e as es co las re gu la res dis põem o En si- 
no Mé dio em tem po par ci al, no qual o es tu dan te po de
es co lher o tur no que de se ja es tu dar.

A lis ta dos es tu dan tes pré-ma tri cu la dos nos Cen tros
Edu ca Mais se rá di vul ga da na se gun da-fei ra (22). A con- 
fir ma ção de ma trí cu la es tá pre vis ta pa ra di vul ga ção no
pe río do de 23 a 26, nas pró pri as es co las, se guin do a le tra
ini ci al do no me do es tu dan te. O cro no gra ma pa ra alu- 
nos com no mes co me ça dos de A a E se rá dia 23; de F a O,
pre vis to pa ra dia 24; de P a Z, dia 25; e os es tu dan tes re- 
ma nes cen tes, mar ca do pa ra dia 26. Até o mo men to, co- 
me ça ram as au las nas es co las in te grais do in te ri or do es- 
ta do.

São Luís, sexta-feira, 19 de fevereiro de 2021
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Petrobras sobe preço da gasolina pela 4ª vez no ano, diesel tem 3ª alta. Litro da
gasolina nas refinarias acumula alta de 34,78% desde o início do ano

Co mo são for ma dos os pre -
ços da ga so li na e di e sel?

Po lí ti ca de pre ços

Go ver no quer mu dan ças em
tri bu tos

DÓI NO BOLSO

Gasolina e diesel
sobem mais uma vez

M
ais um au men to dos pre- 
ços mé di os de ven da às
dis tri bui do res da ga so li na
e do di e sel. A Pe tro bras

anun ci ou que os au men tos que irão
vi go rar a par tir de ho je, sex ta-fei ra
(19), se gun do co mu ni ca do da es ta tal.

O pre ço mé dio de ven da de ga so li- 
na nas re fi na ri as da Pe tro bras pas sa rá
a ser de R$ 2,48 por li tro, re fle tin do au- 
men to mé dio de R$ 0,23 por li tro. Já o
pre ço mé dio de ven da de di e sel pas- 
sa rá a ser de R$ 2,58 por li tro, re fle tin- 
do au men to mé dio de R$ 0,34 por li- 
tro.

É a quar ta al ta do ano nos pre ços da
ga so li na, e a ter cei ra no va lor do li tro
do di e sel. Em de zem bro, o li tro da ga- 
so li na cus ta va em mé dia R$ 1,84. Já o
do di e sel saía a R$ 2,02.

Com os no vos re a jus tes, o li tro da
ga so li na nas re fi na ri as acu mu la al ta
de 34,78% des de o iní cio do ano. Já o
di e sel su biu 27,72% no mes mo pe río- 
do.
Nos pos tos, a ga so li na es tá 5,8% mais
ca ra des de a pri mei ra se ma na do ano,
ven di da a R$ 4,833 na mé dia, se gun do
pes qui sa se ma nal da Agên cia Na ci o- 
nal de Pe tró leo, Gás Na tu ral e Bi o- 
com bus tí veis (ANP). Já o di e sel era
ven di do a um pre ço mé dio de R$
3,875 o li tro nas bom bas.

No iní cio o mês, a pe tro lei ra di vul- 
gou co mu ni ca do pa ra re a fir mar que
não hou ve al te ra ção no ali nha men to
dos seus pre ços de com bus tí veis em

re la ção ao pra ti ca do no mer ca do in- 
ter na ci o nal.

Em no ta nes ta quin ta, a Pe tro bras
afir ma que es se ali nha men to “é fun- 
da men tal pa ra ga ran tir que o mer ca- 
do bra si lei ro si ga sen do su pri do sem
ris cos de de sa bas te ci men to pe los di- 
fe ren tes ato res res pon sá veis pe lo
aten di men to às di ver sas re giões bra- 
si lei ras”.

Os pre ços in ter na ci o nais do pe tró- 
leo atin gi ram nes ta quar ta-fei ra os
mai o res ní veis des de ja nei ro do ano
pas sa do. O bar ril do ti po Brent fe chou
em al ta de 1,6%, a US$ 61,14, en quan- 
to o pe tró leo dos EUA (WTI) avan çou
1,8%, pa ra US$ 61,14.

A es ta tal ten tou ame ni zar o im pac- 
to das al tas no bol so dos bra si lei ros,
ci tan do o pre ço pa go pe los com bus tí- 

veis in ter na ci o nal men te. Em no ta,
des ta cou que, se gun do pes qui sa da
Glo bal pe trol pri ces.com abran gen do
167 paí ses, “o pre ço mé dio da ga so li na
ao con su mi dor fi nal no Bra sil es tá
17% in fe ri or à mé dia glo bal e ocu pa a
56ª po si ção do ran king sen do, por tan- 
to, in fe ri or aos pre ços ob ser va dos em
111 paí ses”.

Pa ra o di e sel, em uma amos tra gem
de 166 paí ses, o pre ço fi nal no Bra sil
es tá 28% in fe ri or à mé dia glo bal, se- 
gun do a es ta tal, o que co lo ca o país na
43ª po si ção do ran king, com um pre ço
in fe ri or a 123 paí ses. “Em am bos os
ca sos, os pre ços mé di os no Bra sil es- 
tão abai xo dos pre ços re gis tra dos no
Chi le, Ar gen ti na, Pe ru, Ca na dá, Ale- 
ma nha, Fran ça e Itá lia”, acres cen tou.

Di an te de re cla ma ções do se tor de
trans por te so bre o va lor dos com bus- 
tí veis, o go ver no vem fa lan do em al te- 
rar a es tru tu ra de tri bu ta ção do se tor.
No úl ti mo dia 5, o pre si den te Jair Bol- 
so na ro afir mou que o go ver no ava lia
um pro je to pa ra es ta be le cer um va lor
fi xo do ICMS so bre com bus tí veis ou a
in ci dên cia do ICMS so bre o pre ço dos
com bus tí veis nas re fi na ri as.

O pre si den te afir mou que o go ver- 
no es tá fa zen do es tu dos so bre as mu- 
dan ças no ICMS e que, se fi car com-
pro va da a vi a bi li da de ju rí di ca, apre-
sen ta rá um pro je to so bre o te ma ao
Con gres so na se ma na que vem.

De acor do com o pre si den te, o va-
lor do ICMS fi xo se ria de ci di do pe los
go ver nos es ta du ais, jun to com as as- 
sem blei as le gis la ti vas.

COVID-19

Prefeitura suspende
vacinação no drive thru

A SUSPENSÃO ACONTECEU DESDE QUARTA-FEIRA, 17

A pre fei tu ra de São Luís anun ci ou a sus pen são do dri- 
ve th ru de va ci na ção que es ta va fun ci o nan do na Uni ver- 
si da de Fe de ral do Ma ra nhão (UF MA). A sus pen são
acon te ceu des de quar ta-fei ra (17).

O dri ve th ru de ve vol tar a fun ci o nar com a che ga da de
no vas do ses da va ci na em São Luís. 

De acor do com in for ma ções da pre fei tu ra, as do ses
que ain da es tão dis po ní veis são di re ci o na das pa ra a
imu ni za ção de ido sos aca ma dos.

Já o Cen tro de Va ci na ção, que es tá fun ci o nan do no
Mul ti cen ter Se brae, con ti nua fun ci o nan do com o aten- 
di men to ex clu si vo ho je, quin ta-fei ra (18) e sex ta-fei ra
(19) pa ra pro fis si o nais da saú de com ple ta rem a sen da
do se da va ci na.

LU CI A NA GO MES

Pe ni tên ci as

QUARESMA

Confira práticas feitas por fiéis

O JEJUM DOS FIÉIS É REALIZADO A PARTIR DA QUARTA-FEIRA DE CINZAS E SEXTA-FEIRA SANTA

Du ran te a qua res ma é co mum que ca tó- 
li cos pas sa rem por al gu mas prá ti cas que
são co nhe ci das co mo pe ni tên ci as, en tre
elas es tão o não con su mo de car ne ver me- 
lha, ou ne nhum ti po. A qua res ma tem iní- 
cio a par tir da quar ta-fei ra de cin zas e se es- 
ten de até a Pás coa. Pen san do nos fiéis que
se guem es sa tra di ção, se pa ra mos uma lis ta
de nor mas que são se gui das du ran te es se
pe río do.

Além de não con su mir car nes de ani- 
mais de san gue quen te, co mo ga do, car nei- 
ro e fran go, tam bém es tá sus pen so o con- 
su mo de cal dos e so pas fei tas com ba se
des ses ani mais. O je jum tam bém é al go

mui to co mum de acon te cer, as pes so as en-
tre 18 e 59 anos são cha ma das pa ra a re a li- 
za ção do je jum. Não es tão in clu sos do en-
tes e grá vi das, pes soa que tem tra ba lho
bra çal tam bém es tão dis pen sa dos do je-
jum. 

Exis tem 4 ti pos de je jum, sen do o pão e
água, mui to co nhe ci do co mo je jum bí bli- 
co, on de vo cê pas sa o dia in tei ro à ba se de
pão e água. À ba se de lí qui dos, se ali men- 
tan do ape nas de su cos, chás e la ti cí ni os.

Não fa zer uma das re fei ções tam bém
po de ser vis to co mo um je jum. Exis te ain da
o je jum com ple to, on de vo cê pas sa o dia
in tei ro ape nas be ben do água. O je jum é re- 
a li za do na quar ta-fei ra de Cin zas e sex ta-
fei ra san ta. Du ran te os de mais di as da qua- 
res ma o je jum é fei to par ci al men te, ten do
a res tri ção to tal de car ne ver me lha.

Cri mes

Tor tu ra

SÃO LUÍS GONZAGA

MP pede 43 anos de prisão para PMs

O Mi nis té rio Pú bli co do Ma ra nhão ofe- 
re ceu De nún cia con tra cin co po li ci ais mi- 
li ta res do Ser vi ço Ve la do da Po lí cia Mi li tar
(PM), no mu ni cí pio de São Luís Gon za ga,
em fun ção dos cri mes co me ti dos con tra
as ví ti mas Mar cos Mar con des do Nas ci- 
men to Sil va, mais co nhe ci do co mo “Mar- 
qui nhos”, e Jo sé de Ri ba mar Ne ves Lei tão,
o “Ri ba”, nos di as 1° e 2 de fe ve rei ro. Ca so
se jam con de na dos, eles po dem pe gar até
43 anos de pri são.

A De nún cia, for mu la da pe lo pro mo tor
de jus ti ça Ro dri go Frei re Wiltshi re de Car- 
va lho, é ba se a da no inqué ri to po li ci al nº
01/2021, da Su pe rin ten dên cia Es ta du al
de Ho mi cí di os e Pro te ção à Pes soa, da
PM. Fo ram de nun ci a dos os in te gran tes
do 15° Ba ta lhão Fran cis co Al mei da Pi nho,
Ro gé rio Cos ta Li ma, Mar ce li no Hen ri que
San tos Sil va, Rob son San tos de Oli vei ra e
Gil ber to Cus tó dio dos San tos.

Em 1° de fe ve rei ro, Ri ba es ta va na fa- 
zen da do gen ro de Gil ber to San tos, na es- 
tra da Be la Vis ta, na zo na ru ral de Ba ca bal,
a 35 km de São Luís Gon za ga, quan do o
po li ci al o con vi dou pa ra ir bus car ra ção
pa ra car nei ros.

Ao in vés dis so, a ví ti ma foi le va da a um
lo te a men to aban do na do, às mar gens da
BR-316. No lo cal, os po li ci ais co me ça ram
a tor tu rar Ri ba pa ra obri gá-lo a con fes sar
o su pos to fur to de car nei ros, que te ri am

si do ven di dos a Mar qui nhos, ex-pa trão
de le.

Gil ber to deu um gol pe cha ma do “te le- 
fo ne” (ba ter as du as mãos em for ma de
con cha nos ou vi dos) na ví ti ma e Fran cis- 
co co me çou a es pan car e en for car Ri ba,
que foi amar ra do.

Fran cis co co lo cou um pa no e co me çou
a jo gar água no ros to da ví ti ma até que es- 
te per des se os sen ti dos. De pois de ser re a- 
ni ma do, Ri ba foi jo ga do no por ta-ma las
de um veí cu lo.

Os de nun ci a dos fo ram ao es ta be le ci- 
men to co mer ci al de Mar qui nhos e o for- 
ça ram a en trar no mes mo veí cu lo. Os po li- 
ci ais co me ça ram a agre di-lo, exi gin do a
con fis são do fur to.

Os po li ci ais le va ram as ví ti mas ao lo te- 
a men to Me a rim Glass, em Ba ca bal. No lo- 
cal, Mar qui nhos foi agre di do a so cos por
Fran cis co, por en for ca men to por Gil ber to
e Mar ce li no pu lou com os dois pés no pei- 
to da ví ti ma.

Gil ber to e Fran cis co co me ça ram a des- 
pe jar água so bre o ros to de Mar qui nhos,
en quan to os ou tros po li ci ais se gu ra vam
as per nas de le pa ra que não se mo vi men- 
tas se.

Com uma ca mi sa en ro la da na mão,
Fran cis co co me çou a exi gir a con fis são do
fur to, ba ten do no ros to da ví ti ma, que pa- 
rou de res pi rar e foi a óbi to.

São Luís, sexta-feira, 19 de fevereiro de 2021
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Na dependência de regularização de atletas, maioria dos técnicos não confirmam se
mandam a campo as mesmas formações que estão realizando treinamentos

NE RES PIN TO

Sam paio x Ba ca bal

Pi nhei ro x São Jo sé

Mo to x  Im pe ra triz

Ju ven tu de x Ia pe

CAMPEONATO MARANHENSE

Clubes escondem
formação inicial

F
al tan do ape nas um dia pa ra a
bo la ro lar na gran de lar ga da
do Cam pe o na to Ma ra nhen se,
qua se to dos os ti mes têm dú- 

vi das so bre as es ca la ções ini ci ais que
co lo ca rão em cam po na pri mei ra ro- 
da da des ta com pe ti ção. Mes mo ten do
uma ba se uti li za da nos trei na men tos,
os téc ni cos, no en tan to, de pen dem da
lis ta fi nal dos con tra tos e a di vul ga ção
no Bo le tim  In for ma ti vo Diá rio (BID)
da Con fe de ra ção Bra si lei ra de Fu te- 
bol, cu jo pra zo en cer ra-se ho je. Sem a
pre sen ça da im pren sa nos trei no, fi- 
cou mais fá cil “es con der o jo go”.

O Tri co lor, que nes ta se ma na anun- 
ci ou no vas con tra ta ções de atle tas, já
tem uma equi pe que con ta com a par- 
ti ci pa ção de pro fis si o nais que fa zi am
par te do gru po que dis pu tou a Sé rie B

do Bra si lei ro. O téc ni co Ra fa el Gua na- 
es não con fir ma quem vai co me çar
ama nhã, mas a equi pe ba se é es ta:
Mo ta; Ro ni, Joé cio, Pau lo Sér gio e
Mar lon;  An dré Luís, Di o ne  e Gui lher- 
me; Du du, Ho nó rio e Je fi nho.

O Ba ca bal, que vai dis pu tar o Es ta- 
du al de pois de ga nhar a va ga no Ta pe- 
tão, que per ten cia ao Ti mon, es tá sen- 
do co man da do pe lo téc ni co Ril do Ra- 
mos. Sem cam po pa ra se di ar seus jo- 
gos,  pois o Cor reão es tá de pre da do,  o
ti me tem co mo prin ci pal des ta que o
ata can te Ra fa el Lu cas. Fez al guns
amis to sos, mas quan do o as sun to é a
es ca la ção que en fren ta rá o Sam paio
Cor rêa, ne nhu ma in for ma ção é an te- 
ci pa da. Mis té rio! O jo go co me ça rá às
15h30 de ama nhã, em São Ma teus,
com ar bi tra gem de Mayron Fre de ri co
dos Reis No va es, au xi li a do por An to- 
nio Adri a no de Oli vei ra e Rai mun do
Cris ti a no Cu nha Mar ques.

O PAC faz sua es treia em ca sa, no
Es tá dio Cos ta Ro dri gues, con tra o São
Jo sé. A equi pe re pre sen tan te da Bai xa- 
da  Oci den tal, que man te ve o téc ni co
João Car los, fez amis to sos,  go le ou os
ad ver sá ri os ama do res  e já tem uma
ba se de fi ni da, que con ta com o go lei- 
ro Ma teus (ex-Ju ven tu de), o meia
Már cio Di o go e o ata can te Vi ni cius
Pa que tá co mo mai o res des ta ques. A
equi pe ba se con ta com Ma teus, Ma- 
grão, Pe drão,  Es quer di nha, Pe ter son,
Jo el,  Már cio Di o go, Alex san dro,  Le- 
an dro,  Vi ni cius, Abu da e Ci bi to. Es ta
par ti da se rá dis pu ta da às 17h des te
sá ba do, com ar bi tra gem de  Wal las
Mar tins Lo pes, ten do co mo as sis ten- 

tes Ra fa el da Sil va Coim bra e Ra fa el
Cos ta Pi nhei ro.

Equi pe que vem trei nan do des de
ja nei ro, quan do dis pu tou a Pré-Co pa
Nor des te, o Mo to tem co mo ti me ba se
Jo an der son, Di e go Re nan, Wan der- 
son, Alis son e Raí; Re ci fe (Téo), e Vi-
tor; Clei ti nho e Le nil son; An dre zi nho
(Ever son) e Gleydisson.

O Ca va lo de Aço vem trei nan do
com Pa blo; João Vi tor, De nis, Del- 
mon des e Vi ni cius; Cí ce ro,  Lês ka e
Gus ta vo Ce bo lihha; Re na ti nho, Du du
e Al lan. Pau lo Jo sé Sou sa Mou rão se rá
o ár bi tro, ten do co mo as sis ten tes El- 
son Araú jo e Jo sé Car los de Je sus.

Es te jo go se rá às 15h30 de do min- 
go, mas os téc ni cos das du as equi pes
até on tem não in for ma ram so bre as
for ma ções. O ár bi tro se rá Otá vio Jo sé
de Araú jo Ne to, ten do co mo as sis ten- 
tes An to nio Fer nan do de Sou sa San- 
tos e  Gil mar cos Ro dri gues Vi ei ra.

DISPUTA DO TÍTULO

CBF guarda taça para última rodada

CAMPEÃO EM 2019, O FLAMENGO ESTÁ NA DISPUTA DO TÍTULO JUNTO COM O INTERNACIONAL E SE ENFRENTAM NO DOMINGO

O In ter na ci o nal po de ser cam peão
nes te do min go, no Ma ra ca nã. Mas
não vai ter ta ça na bei ra do cam po.
Com In ter e Fla men go na dis pu ta do
tí tu lo, e São Pau lo cor ren do por fo ra, a
CBF de ci diu guar dar o al me ja do tro- 
féu de cam peão bra si lei ro de 2020 pa- 
ra a der ra dei ra ro da da.

A ideia é re pe tir o que acon te ceu na
Sé rie B, um pa drão nos úl ti mos anos.
Ape sar do Amé ri ca-MG ter chan ce de
tí tu lo an te ci pa do, fo ram du as ta ças
con fec ci o na das pa ra a ro da da fi nal,
que ti nha o Co e lho e a Cha pe co en se
com chan ces de tí tu lo – o tro féu ter- 

mi nou sen do le van ta do em Cha pe có.
Nos úl ti mos anos, a CBF tem guar- 

da do a ta ça pa ra a pos sí vel fes ta pa ra
tor ci das em ca sa – o que, ob vi a men te,
se rá im pos sí vel nas atu ais cir cuns tân- 
ci as de pan de mia. Foi as sim em 2019,
quan do o Fla men go le van tou a ta ça
no Ma ra ca nã, na 35ª ro da da – ha via
si do cam peão sem en trar em cam po
di as an tes. E tam bém em 2018, quan- 
do o Pal mei ras ven ceu o Vas co, em
São Ja nuá rio, e con quis tou o tí tu lo,
mas só fez a fes ta e le van tou o ca ne co
no Al li anz Par que, na úl ti ma ro da da.

Pa ra o In ter na ci o nal ser cam peão

do min go bas ta ven cer o Fla men go.
Em ca so de vi tó ria ru bro-ne gra ou
em pa te, a de ci são fi ca pa ra a ro da da
fi nal, com ta ças a ca mi nho do Mo- 
rum bi pa ra o du e lo São Pau lo x Fla- 
men go e tam bém no Bei ra-Rio pa ra o
jo go do Co lo ra do com o Co rinthi ans.

O São Pau lo pre ci sa ven cer as úl ti- 
mas três par ti das, tor cer pa ra em pa te
no jo go de do min go no Ma ra ca nã e
ain da por em pa te ou der ro ta do In ter
pa ra o Co rinthi ans na úl ti ma ro da da.
Em ca so de em pa te do Co lo ra do, o
São Pau lo ain da pre ci sa ria ti rar di fe- 
ren ça de sal do de gols.

Pró xi mo jo gos

• 8h – Co rinthi ans do Be qui mão x R13 (Sub-9)
• 8h45 – Se ve x Pro je to Pa re dão (Sub-11)
• 9h30 – Bo lei ri nhos x Tú nel (Sub-13)

• 8h – Au ro ra x Au daz (Sub-9)
• 8h45 – Cra ques da Ve ne za x Pon te Pre ta (Sub-11)
• 9h30 – Pal mei rão x P10 (Sub-13)

Úl ti mos 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)

• CTM 1 x 4 Tú nel (Sub-13)
• P10 4 x 1 Jei to Mo le que (Sub-13)
• RAF 07   0 (1) x (2) 0 Bo lei ri nhos (Sub-13)
• Slacc 0 x 2 Pal mei rão (Sub-13)

FU TE BOL 7

Se mi fi nais da Co pa
In ter bair ros ocor rem
nes te fim de se ma na

O fim de se ma na pro me te for tes emo ções pe la se gun- 
da edi ção da Co pa In ter bair ros de Fu te bol 7. Is so por que
se rão co nhe ci dos os ti mes fi na lis tas das três ca te go ri as
em dis pu ta: Sub-9, Sub-11 e Sub-13. Tan to nes te sá ba do
(20) quan to no do min go (21), a ro da da te rá iní cio às 8h.
To das as par ti das de ci si vas ocor re rão no cam po da A&D
Even tos, no bair ro do Tu ru.

Nes te sá ba do, se rão re a li za das três par ti das, sen do
uma por ca da ca te go ria. A ro da da te rá iní cio com a pri- 
mei ra se mi fi nal do Sub-9 en tre Co rinthi ans do Be qui- 
mão e R13. Na sequên cia, às 8h45, pe la ca te go ria Sub-
11, a bo la ro la pa ra Cra ques da Ve ne za e Pon te Pre ta. E,
en cer ran do a pro gra ma ção do dia, tem Pal mei rão x P10,
pe lo Sub-13.

No do min go, é a vez de de fi nir os ou tros três fi na lis tas
da Co pa In ter bair ros de Fu te bol 7. Pe lo Sub-9, Au ro ra e
Au daz du e lam a par tir das 8h. Lo go em se gui da, tem Se- 
ve x Pro je to Pa re dão e Bo lei ri nhos x Tú nel pe las ca te go- 
ri as Sub-11 e Sub-13, res pec ti va men te.

Nes ta edi ção, a Co pa In ter bair ros ado tou um 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. As sim co mo ocor reu na pri- 
mei ra edi ção, to dos os 24 ti mes par ti ci pan tes re ce be ram
kits com uni for me com ple to (ca mi sa, cal ção e meião) e
bol sas es por ti vas pa ra se rem uti li za dos du ran te o tor- 
neio. “Mais do que ape nas um even to es por ti vo, a Co pa
In ter bair ros tem o ca rá ter de in cen ti var a prá ti ca es por- 
ti va”, afir mou o di re tor-téc ni co da Co pa In ter bair ros,
Wal de mir Ro sa. Tu do so bre a Co pa In ter bair ros de Fu te- 
bol 7 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).

Mais do que ape nas um even to

es por ti vo, a Co pa In ter bair ros tem o

ca rá ter de in cen ti var a prá ti ca

es por ti va.

Sá ba do (20 // A&D Even tos

Do min go (21) // A&D Even tos

Sá ba do (6) // A&D Even tos

Do min gos (7) // A&D Even tos

Sá ba do (13) // A&D Even tos
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Vilã do clássico da Disney ganha filme solo que conta sua história e primeira prévia do
longa aquece para a intenção misteriosa para a personagem

UMA SI NOP SE DE MO DA E CRI ME

ÍCO NE FE MI NIS TA?

O FI GU RI NO? 

ES TREIA NOS CI NE MAS?

101 DÁLMATAS

Cruella é a bola da
vez da Disney

A
“len dá ria e mais icô ni ca vi lã”
da vez é Cru el la. A des cri ção,
que um dia po de ria ter ser vi- 
do tam bém pa ra a di vul ga ção

de Ma le vó la, ago ra é as so ci a da à an ta- 
go nis ta de 101 Dál ma tas, e faz par te
de uma re lei tu ra de per so na gens mal- 
va das fa mi li a res, al go em al ta ho je em
dia. Em li nha com o em po de ra men to
fe mi ni no, faz sen ti do re ver as ati tu des
de per so na gens co mo a vi lã de Be la
Ador me ci da ou até Ar le qui na, e o ci- 
ne ma sa be se apro vei tar dis so mui to
bem.Des ta vez, no en tan to, o tra ba lho
é mais de li ca do. Co mo trans for mar
em um íco ne fe mi nis ta uma mu lher
que que ria ani qui lar 99 (fi lho tes!) dál- 
ma tas pa ra fa zer ca sa cos? A Disney
tem dois ca mi nhos a se guir – abra çar
a mal da de e man ter Cru el la cru el, ou
re es cre ver a his tó ria e ten tar jus ti fi car
a in sa ni da de de De Vil co mo tem po rá- 
ria, mo di fi can do a vi lã pa ra que se tor- 
ne mais acei tá vel.

Cla ro, é a Disney, e se ria di fí cil de
ima gi nar a Ca sa do Mickey dis tor cen- 
do as men tes de pe que nas cri an ças
pa ra que tor çam pa ra uma psi co pa ta,
ou mes mo fa zen do uma aná li se pseu- 
do-pro fun da e som bria da per so na- 
gem, em uma jor na da se me lhan te à
de Co rin ga. Mas pe lo que vi mos do
pri mei ro trai ler do lon ga, o fil me não
pa re ce que rer tor nar a vi lã sim pá ti ca,
e sim em ba lar a per so na gem em um
con cei to punk só apa ren te men te
ame dron ta dor. Mas a pro du ção do fil- 
me, seus ro tei ris tas e até as es co lhas
do trai ler po dem nos dar as pri mei ras
pis tas do que es pe rar do pre lú dio.

Con fi ra abai xo tu do que sa be mos so- 
bre o fil me de Cru el la com Em ma Sto- 
ne.

A si nop se de Cru el la não su ge re ab- 
so lu ta men te na da en vol ven do dál- 
ma tas, o que apon ta pa ra uma vi da de
cri mes me nos in ten sa pa ra o pú bli co,
que aguen ta qual quer coi sa des de
que não en vol va o so fri men to de ca- 
chor ros. Se gun do a des cri ção ofi ci al,
“Cru el la é so bre os di as re bel des de
uma das mais no tá veis e es ti lo sas vi- 
lãs, a len dá ria Cru el la de Vil. Am bi en- 
ta do em Lon dres de 1970, na ce na da
re vo lu ção do punk rock, o fil me
acom pa nha uma jo vem vi ga ris ta cha- 
ma da Es tel la, uma ga ro ta es per ta e
cri a ti va de ter mi na da a cons truir uma
re pu ta ção com seus de signs. Ela faz
ami za de com dois jo vens la drões que
apre ci am seu ape ti te por tra ves su ras e
jun tos eles po dem cons truir uma vi da
nas ru as de Lon dres. Um dia, o ta len to
de Es tel la cha ma a aten ção da Ba ro- 
ne sa von Helll man (Em ma Thomp- 
son), uma len da da mo da. A re la ção
das du as ini cia uma ca deia de even tos
e re ve la ções que le va Es tel la a acei tar
seu la do mal va do e se tor nar a vin ga ti- 
va Cru el la”.

Não é por que Cru el la é uma vi lã
que ela não po de ser um íco ne fe mi- 
nis ta, e pe lo jei to co mo a pri mei ra
pré via re tra ta a pro ta go nis ta, o fil me
da Disney po de mui to bem to mar es- 
se ca mi nho. A pri mei ra pis ta nes se

sen ti do é o uso da fra se “I am wo man,
he ar me ro ar”, re ti ra da da mú si ca “I
Am Wo man”, da aus tra li a na He len
Reddy. Lan ça da em 1971, a fai xa se
tor nou um dos hi nos do mo vi men to
fe mi nis ta na épo ca da con tra cul tu ra
ame ri ca na, e se gue um dos gran des
sím bo los de em po de ra men to de mu- 
lhe res até ho je. 

A res pon sá vel pe lo fi gu ri no de Cru- 
el la, um dos ele men tos mais cha ma ti-
vos do trai ler e pro va vel men te uma
das mai o res car tas na man ga do lon- 
ga, fi ca por con ta de Jenny Be a van,
ven ce do ra de dois Os car. As pro du-
ções pe las quais ela le vou a es ta tu e ta
não po de ri am ser mais di fe ren tes:
Uma Ja ne la pa ra o Amor, um ro man ce
in glês que se pas sa no co me ço de
1900, e Mad Max: Es tra da da Fú ria, o
lon ga de ação pós-apo ca líp ti co.

As sim co mo mui tas da tas de lan ça- 
men to nos di as de ho je, na da é 100%
de fi ni do, mas a es pe ran ça é que Cru- 
el la se ja lan ça do nos ci ne mas em
maio. Ape sar de ser ape nas um bo a to
até ago ra, cir cu lam in for ma ções de
que Cru el la po de ser lan ça do di re ta-
men te no Disney+.

Por en quan to, não es tá cla ro se a
Disney pre ten de ria se guir a mes ma
es tra té gia tes ta da com Mu lan, aces sí- 
vel por um va lor adi ci o nal pa ra as si-
nan tes da Disney+, ou se se gui rá o
lan ça men to tra di ci o nal de stre a ming,
co mo fez com Soul.

WANDINHA

Tim Burton vai dirigir série sobre Família Addams

NETFLIX ENCOMENDOU OITO EPISÓDIOS DE SÉRIE LIVE-ACTION SOBRE WANDINHA ADDAMS

A Net flix en co men dou, nes ta quar- 
ta-fei ra (17), uma sé rie li ve-ac ti on so- 
bre Wednesday Ad dams, po pu lar- 
men te co nhe ci da no Bra sil co mo
Wan di nha Ad dams, per so na gem de A
Fa mí lia Ad dams.

O pro je to es ta va su pos ta men te em
de sen vol vi men to des de ou tu bro, em- 
bo ra ne nhu ma emis so ra ou pla ta for- 
ma de stre a ming es ti ves se in te res sa da
à épo ca. A Net flix so li ci tou oi to epi só- 
di os da sé rie, que se rá di ri gi da por
Tim Bur ton (Edward Mãos de Te sou ra
e O Es tra nho Mun do de Jack)

Ba se a da na per so na gem ori gi nal- 
men te cri a da por Char les Ad dams,
Wednesday (ain da sem no me em por- 
tu guês) se rá uma sé rie “young-adult”
— is to é, des ti na da a jo vens adul tos —
des cri ta co mo um mis té rio in ves ti ga- 
ti vo e so bre na tu ral que re tra ta os anos
de Wednesday Ad dams co mo es tu- 
dan te na Aca de mia Ne ver mo re.

Ela ten ta do mi nar sua cres cen te
ha bi li da de psí qui ca, frus trar uma
mons tru o sa ma tan ça que ater ro ri zou
a ci da de e re sol ver o mis té rio so bre- 
na tu ral que en vol veu seus pais há 25
anos, tu do is so en quan to li da com
seus re la ci o na men tos no vos e com- 
pli ca dos na Ne ver mo re. Con fi ra o
anún cio fei to pe la Net flix: “Tim Bur- 
ton di ri giu mui ta coi sa, mas ago ra
che gou a vez de le es tre ar no mun do
das sé ri es! Com 8 eps, Wednesday é
um li ve-ac ti on que acom pa nha a Ad- 
dams mais icô ni ca es tu dan do na Aca- 
de mia Ne ver mo re. Pro me to mui tos
mis té ri os, in ves ti ga ções e acon te ci- 
men tos so bre na tu rais”.

Al Gough e Mi les Mil lar cri a ram a
sé rie e atu a rão co mo sho wrun ners e
pro du to res exe cu ti vos. Tim Bur ton irá
di ri gir e atu ar co mo pro du tor exe cu ti- 
vo. Wednesday foi re tra ta da vá ri as ve- 
zes ao lon go dos anos, com Li sa Lo- 

ring ori gi nal men te es tre lan do co mo a
per so na gem na sé rie de TV da dé ca da
de 1960 Fa mí lia Ad dams. Ch ris ti na
Ric ci tam bém in ter pre tou a per so na- 
gem em dois fil mes da Fa mí lia Ad- 
dams nos anos 90. Ch loë Gra ce Mo- 
retz dá vo zes à Wednesday nas ani ma- 
ções.

Ain da não há de ta lhes so bre da ta
de es treia e elen co.

Par ti ci pan tes

A CASA DO ZÉ

Tati Lobão participa de
reality com celebridades

A MARANHENSE TATIANA LOBÃO É DIGITAL INFLUENCER

A di gi tal in flu en cer e em pre sá ria, Ta ti a na Lo bão, orá
par ti ci par do reality ” A Ca sa do Zé”, que vai reu nir ce le- 
bri da des e fa mo sos en tre os di as 11 a 17 de mar ço, em
Goi â nia. O prê mio pa ra o ven ce dor se rá de 150 mil.

O reality “Ca sa do Zé” se rá co man da do pe lo es pe ci a- 
lis ta do Com por ta men to Hu ma no, Jo sé Ro ber to Mar- 
ques. O pro gra ma acon te ce rá na ca sa de Jo sé Ro ber to e
en si na rá aos par ti ci pan tes quais as se te cha ves pa ra
uma no va vi da, trans for ma das por meio de te o ri as, di- 
nâ mi cas de al to im pac to e téc ni cas des com pli ca das.

Ta ti a na Lo bão pos sui 697 mil se gui do res em seu Ins- 
ta gram e acre di ta que irá re pre sen tar bem o Ma ra nhão.
“Me sin to pri vi le gi a da em par ti ci par de um reality show
com gran des no mes. Te nho cer te za que irei vi ver in ten- 
sa men te ca da dia. Sem som bras de dú vi das, vou re pre- 
sen tar o meu Es ta do à al tu ra”, dis se.

Par ti ci pa rão do pro gra ma as si na do por Ra fa el Va nuc- 
ci, Ta ti Lo bão (in flu en ci a do ra di gi tal), Lu cas Gui ma rães,
ma ri do de Car li nhos Maia e in flu en cer, Su ze te Fat
Family (can to ra), Car la Pra ta (apre sen ta do ra), Frank
Agui ar (can tor), Adri a na Bom bom (apre sen ta do ra), Fer- 
nan da La cer da (atriz e mo de lo / ex-men di ga ta), Nathan
Ca mar go (can tor e fi lho do can tor Lu ci a no Ca mar go),
Vi vi Win kler (in flu en ci a do ra di gi tal), Ja ques Va ni er (hu- 
mo ris ta), Ma xu el zi nho (hu mo ris ta), Pau lo Li bo na ti
(em pre sá rio) são os par ti ci pan tes.

LITERATURA

Inscrições do Prêmio
Sesc terminam hoje

Ter mi nam na pró xi ma sex ta-fei ra, dia 19 de fe ve rei ro,
as ins cri ções pa ra o Prê mio Sesc de Li te ra tu ra, um dos
mais im por tan tes do país e con sa gra do na dis tin ção de
es cri to res iné di tos, Obras ain da não pu bli ca das po dem
ser ins cri tas nas ca te go ri as Ro man ce e Con to. Os in te- 
res sa dos de vem con cluir o pro ces so de ins cri ção, que é
gra tui to e on li ne, pe lo si te. O re gu la men to com ple to po- 
de ser aces sa do em www.sesc.com.br/pre mi o sesc.

Ao ofe re cer opor tu ni da des aos no vos es cri to res, o
Prê mio Sesc de Li te ra tu ra im pul si o na a re no va ção no
pa no ra ma li te rá rio bra si lei ro e en ri que ce a cul tu ra na ci- 
o nal. 

Os ven ce do res têm su as obras pu bli ca das e dis tri buí- 
das pe la edi to ra Re cord, com ti ra gem ini ci al de 2 mil
exem pla res. Des de a sua cri a ção em 2003, mais de 16 mil
li vros fo ram ins cri tos e 31 no vos au to res fo ram re ve la- 
dos.

A par ce ria com a edi to ra Re cord con tri bui pa ra a cre- 
di bi li da de e a vi si bi li da de do pro je to, pois in se re os li- 
vros na ca deia pro du ti va do mer ca do li vrei ro. 

“Va mos pa ra mais um ano, ago ra a 18ª edi ção, e ape- 
sar de es tar mos ain da na pan de mia, se gui mos for tes
com to do o pro ces so e pla ne ja men to pa ra re ve lar no vos
es cri to res. A pre mi a ção foi cri a da em 2003 e se con so li- 
dou co mo a prin ci pal do país pa ra au to res ini ci an tes. No
ano pas sa do, fo ram ins cri tos 1.358 li vros, sen do 692 ro- 
man ces e 666 con tos” ex pli ca o ana lis ta de Li te ra tu ra do
De par ta men to Na ci o nal do Sesc, Hen ri que Ro dri gues.

O pro ces so de cu ra do ria e se le ção das obras é cri te ri- 
o so e de mo crá ti co. Os li vros são ins cri tos pe la in ter net,
gra tui ta men te, pro te gi dos por pseudô ni mos. Is so im pe- 
de que os ava li a do res re co nhe çam os re ais au to res, evi- 
tan do qual quer fa vo re ci men to. Os ro man ces e con tos
são ava li a dos por es cri to res pro fis si o nais re no ma dos,
que se le ci o nam as obras ven ce do ras pe lo cri té rio da
qua li da de li te rá ria.

A re le vân cia do Prê mio Sesc de Li te ra tu ra tam bém
po de ser me di da por meio do su ces so dos seus ven ce do- 
res, que vêm sen do con vi da dos pa ra ou tros im por tan tes
even tos in ter na ci o nais, co mo a Pri ma ve ra Li te rá ria Bra- 
si lei ra, re a li za da em Pa ris, o Fes ti val Li te rá rio In ter na ci- 
o nal de Óbi dos, em Por tu gal, e a Fei ra do Li vro de Gua- 
da la ja ra, no Mé xi co.
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