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Entusiasta pela história dos Diários Associados, Ricardo Capelli convi-
dou o jornal O Imparcial, representado pelo diretor Célio Sérgio e o co-
lunista de política, Raimundo Borges, para apresentar o seu plano de 
trabalho na divulgação das ações do governo estadual.

Resignado

Conselho de Ética 
vai analisar amanhã

processo contra 
Daniel Silveira

O futuro do mandato do deputado 
será definido a partir de amanhã, 
quando o Conselho de Ética da Câmara 
começará a discutir se ele quebrou o 
decoro parlamentar ao publicar um 

vídeo com ataques ao STF .
PÁGINA 2

Maranhense é campeão brasileiro de kart em SP
Lucas Fecury pôde enfim comemorar a conquista do seu 1º título nacional, 

confirmando resultado obtido na pista, quando o piloto maranhense venceu a 
corrida final da categoria Novatos, mas teve que esperar o tapetão.

PÁGINA 9

A vacinação entre os indígenas está se tornando uma preocupação entre as autoridades de saúde brasileira, e no Maranhão não está 
sendo diferente de outras regiões do país. O Painel Covid-19 do Maranhão revelou que vários municípios com grande concentração de 

indígenas estão com baixa cobertura de vacinação. PÁGINA 8

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

Walace Azevedo lista 
desafios à frente da 
Prefeitura de Icatu e 

panorama para 2022
Aliado do vice-governador Carlos 

Brandão, o prefeito de Icatu, Walace 
Azevedo, afirmou em entrevista a O 
Imparcial, que ele pode contar com o 
seu apoio nas eleições de 2022 e contou 
as dificuldades no início do mandato.

PÁGINA 3

O que muda na redução do imposto do gás e diesel?
A partir de 1º de março os preços do gás de cozinha e do diesel terão 

alíquotas zero do Governo Federal por um período de dois meses. O anúncio da 
redução dos impostos foi feito pelo presidente Jair Bolsonaro.

PÁGINA 2

São Luís tem menos de duas mil doses de vacina
PÁGINA 7

COMBATE À COVID-19
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Ex-presidente falou sobre possíveis candidatos à Presidência da República em 2022 e
acredita que Luciano Huck é apenas mais uma aventura

Es quer da x di rei ta

Fi nan ças

ELEIÇÕES 2022

Lula afirma que  reeleição
de Bolsonaro é possível

N
a aná li se do ex-pre si den te
da Re pú bli ca Luiz Iná cio
Lu la da Sil va (PT), as elei- 
ções pre si den ci ais de 2022

vão opor em um even tu al se gun do
tur no can di da tos de es quer da e de di- 
rei ta. Ele tam bém dis se que o lan ça- 
men to do no me do apre sen ta dor Lu- 
ci a no Huck à Pre si dên cia se ria uma
aven tu ra. Pa ra Lu la, o his tó ri co apon- 
ta que can di da tos à re e lei ção, co mo
Jair Bol so na ro (sem par ti do) em 2022,
se mos tram com pe ti ti vos por que
usam a for ça da má qui na pú bli ca. Ele
dis se ter dú vi das so bre o po ten ci al de
ou tras can di da tu ras do cam po da di- 
rei ta.

“Quem es tá no po der

sem pre se rá o can di da to

for te à sua re e lei ção

por que o po der é uma

má qui na mui to

po de ro sa. Quem es ti ver

no po der sem pre de ve rá

ser [com pe ti ti vo], a não

ser que se ja um

de sas tre”, dis se Lu la.

No cam po da di rei ta, Lu la dis se que
a úni ca can di da tu ra cla ra nes te mo- 
men to é a de Bol so na ro. Ele não vê
pros pe rar a ten ta ti va de lan çar Lu ci a- 
no Huck co mo can di da to ao pos- 
to.“Não sei qual se rá o po ten ci al dos
tu ca nos nes sas elei ções. Acho que o
Huck é uma aven tu ra, pe gar um ho- 
mem de TV e co lo car ele nu ma fri gi- 
dei ra de uma dis pu ta po lí ti ca… Se ele
vai se sair bem é uma apos ta que não
es tá da da ain da. Tam bém não sa be- 
mos se o DEM vai ter can di da to, o que
sa be mos é que o Bol so na ro tem can- 
di da to, que é ele”, afir mou.

Os par ti dos de opo si ção têm dis cu- 
ti do uma pos sí vel fren te am pla, pa ra
en fren tar Bol so na ro nas elei ções de
2022. O tu ca no João Do ria, go ver na- 
dor de São Pau lo, tem se co lo ca do co- 
mo pos tu lan te a es sa va ga, unin do
tam bém le gen das de cen tro, que tam- 
bém dis cu tem apoi ar o apre sen ta dor
Lu ci a no Huck.

Ques ti o na do di re ta men te se po de- 
ria apoi ar Do ria em um even tu al se- 
gun do tur no, Lu la dis se que não en- 
xer ga es te ce ná rio. Pa ra ele, a dis pu ta
se rá en tre um can di da to da di rei ta e
ou tro da es quer da, co mo nas úl ti mas
elei ções pre si den ci ais.

“Pri mei ro is so não vai acon te cer
[Do ria en fren tar Bol so na ro] por que
não ha ve rá a pos si bi li da de de dois
can di da tos de di rei ta irem ao se gun do
tur no, co mo é di fí cil ima gi nar dois

can di da tos da es quer da no se gun do
tur no. Ha ve rá um can di da to re pre-
sen tan te na di rei ta, ou na ex tre ma-di-
rei ta, ou bol so mi ni on. E ha ve rá um
can di da to na es quer da, que se rá um
can di da to com mais com pro mis so
com a so ci e da de, com in clu são so ci al,
edu ca ção”, dis se.

De acor do com Lu la, o PT pre ci sa
lan çar can di da tu ra pró pria no pri- 
mei ro tur no e fa zer um pac to de apoi- 
ar o can di da to des se cam po que for
pa ra o se gun do tur no.

“Ob je ti va men te, acho que [o PT]
tem de ter can di da to no pri mei ro tur-
no. Co mo vo cê vai es co lher o can di- 
da to de uma fren te am pla, qual o cri-
té rio? A me lhor pré via que tem é a dis-
pu ta no pri mei ro tur no. To do mun do
que pu der lan ça can di da to com o
com pro mis so de que no se gun do tur-
no to do mun do se jun te. Não po de
de pois um in ven tar de ir pa ra Pa ris,
ou tros pa ra Sué cia, pa ra No va York,
não dá”, de cla rou.

A fa la é uma crí ti ca di re ta a Ci ro Go- 
mes (PDT), ter cei ro co lo ca do nas elei- 
ções de 2018, que vi a jou pa ra Pa ris
após o pri mei ro tur no e não apoi ou
Fer nan do Had dad (PT) con tra Bol so- 
na ro.

Ele tam bém afir mou que não pre ci- 
sa ser can di da to, mas es tá à dis po si- 
ção. E que, se não for o es co lhi do pa ra
ter o no me nas ur nas em 2022, vai es- 
tar “in tei ro pa ra ser ca bo elei to ral”.

GÁS E DIESEL

O que muda na redução do imposto federal

A PARTIR DE 1º DE MARÇO, OS PREÇOS DO GÁS DE COZINHA E DO DIESEL TERÃO ALÍQUOTAS ZERO DO GOVERNO FEDERAL

A par tir de 1º de mar ço, os pre ços
do gás de co zi nha e do di e sel te rão alí- 
quo tas ze ro do Go ver no Fe de ral. O
anún cio da re du ção dos im pos tos foi
anun ci a do pe lo pre si den te Jair Bol so- 
na ro (sem par ti do) na ha bi tu al trans- 
mis são vir tu al fei ta nes sa quin ta-fei ra
(19/2). Ape sar da in ten ção do go ver- 
no, a re du ção na prá ti ca sig ni fi ca rá
mui to pou co no bol so do bra si lei ro.

Se gun do le van ta men to da Agên cia
Na ci o nal do Pe tró leo, Gás Na tu ral e
Bi o com bus tí veis (ANP), os 3% co bra- 
dos pe lo go ver no fe de ral em ca da bo- 
ti jão de gás de 13 kg re pre sen ta ria
uma re du ção de R$ 2,70 a ca da pro du- 
to com o pre ço-mé dio de R$ 90. No
pre ço do óleo di e sel, os im pos tos fe- 
de rais gi ram em tor no de 9%. Is so sig- 
ni fi ca que, num va lor de R$ 3,87, por
exem plo, o des con to se ria em tor no
de R$ 0,34.

Num ca mi nhão que usa tan que de
com bus tí vel de 500 li tros, ca pa ci da de
ha bi tu al de veí cu los de car ga, a eco- 
no mia pa ra o con du tor ou pa ra a em- 
pre sa se ria de cer ca de R$ 170 por
abas te ci men to.

A ANP ale ga que é pro vá vel que a
re du ção no gás e no óleo di e sel nem
mes mo che gue aos con su mi do res. Is- 
so por que as dis tri bui do ras têm o há- 
bi to de não re pas sar re du ções de pre- 
ços aos re ven de do res, o que não po de

nem mes mo afe tar o va lor da ven da.
Em Mi nas, a Pe tro bras ale ga que o

pre ço do gás de co zi nha é for ma do
por 47% de cus tos do pró prio gás, 35%
de dis tri bui ção, 15% do im pos to es ta- 
du al e 3% do im pos to fe de ral. A ANP
ale ga que o pro du to en cer rou 2020
com pre ço mé dio de R$ 74,75.

Na mes ma ló gi ca, o pre ço do di e sel
S-10, o mais usa do no país pa ra abas- 
te ci men to, é com pos to por 49% co mo
cus to do com bus tí vel na Pe tro bras;
15% de dis tri bui ção e re ven da; 13%
re fe ren tes a cus to do bi o di e sel; 14% é
o pe so do ICMS (es ta dos) e 9% de im- 
pos tos fe de rais (Ci de-Com bus tí veis),
PIS/Pa sep e Co fins.

Jair Bol so na ro dis se que é pre ci so
que os va lo res co bra dos de ICMS pe- 
los es ta dos se jam de vi da men te re ve- 
la dos: “Te mos ago ra que achar uma
ma nei ra de mos trar à po pu la ção
quan to é o ICMS de ca da es ta do e so- 
bra, en tão, uma mar gem de lu cro da
dis tri bui do ra, né, e o va lor da dis tri- 
bui ção”.

O eco no mis ta da Fun da ção Ge tú lio
Var gas (FGV), An dré Braz, afir ma que
a re du ção fei ta pe lo go ver no po de se
tor nar al go pe ri go so pa ra o con tro le
das fi nan ças do país: “Não sa be mos o
quan to es sa re du ção é sus ten tá vel.

Uma po lí ti ca em tor no dos dois com- 
bus tí veis se ria bem-vin da se fos se de
lon go pra zo e se ti ves se con tra par ti da
pa ra fi nan ci ar es sa me di da. Vi ve mos
uma fa se de gran de dé fi cit pú bli co.
Não é as sim tão tri vi al to mar uma de-
ci são sem me dir o im pac to na ar re ca- 
da ção. Ain da que de fen da po lí ti cas
que di mi nu am a de si gual da de, o au- 
men to da in cer te za pro vo ca do por
de ci são que vai ti rar o fô le go fi nan cei- 
ro do go ver no nu ma épo ca em que ele
não po de cau sar es tra go mai or na
eco no mia”. Na vi são de Braz, a di mi-
nui ção do im pos to não co lo ca um
pon to fi nal na dis cus são econô mi ca:
“Se au men ta mos a in cer te za, po de
pro vo car de se qui lí brio cam bi al e fa- 
zer com que vá ri os ali men tos da ces ta
bá si ca pos sam su bir, co mo ocor reu
no ano pas sa do. Is so é só um exem plo
de co mo al gu mas me di das, mes mo
bem in ten ci o na das, po dem ge rar um
mai or mai or. Vo cê ten ta pa gar o fo go
com um pe que no bal de, mas ele se
alas tra mais. A eco no mia fei ta é bem
vin da, por que as fa mí li as fi ca rão fe li- 
zes em pro du tos que não po dem abrir
mão. Mas es tá lon ge de bo tar um pon-
to fi nal. O que va mos fa zer pa ra con- 
ter o au men to do en di vi da men to pú-
bli co? Is so atra pa lha o cres ci men to
econô mi co. Se não te mos cres ci men- 
to, não te mos em pre go e ren da”.

Tra mi ta ção

Car rei ra

CASO DANIEL SILVEIRA

Conselho vai analisar
processo amanhã

PRESIDENTE DO CONSELHO DE ÉTICA , JUSCELINO FILHO

O fu tu ro do man da to do de pu ta do Da ni el Sil vei ra
(PSL-RJ) se rá de fi ni do a par tir da pró xi ma ter ça-fei ra,
quan do o Con se lho de Éti ca da Câ ma ra co me ça rá a dis- 
cu tir se ele que brou o de co ro par la men tar ao pu bli car
um ví deo com ata ques ao Su pre mo Tri bu nal Fe de ral
(STF) e de fen den do a vol ta do AI-5, o ato mais re pres si vo
da di ta du ra mi li tar (1964-1985).

A pos si bi li da de de aber tu ra de um pro ces so de cas sa- 
ção con tra Sil vei ra foi re for ça da na noi te de on tem, de- 
pois que a Câ ma ra de ci diu, por um pla car fol ga do de
364 vo tos con tra 130, man ter a pri são em fla gran te do
bol so na ris ta, que foi de ter mi na da, na úl ti ma ter ça-fei ra,
pe lo mi nis tro Ale xan dre de Mo ra es, do STF.

O Con se lho de Éti ca se rá re a ber to de pois de ter as ati- 
vi da des sus pen sas em ra zão da pan de mia da co vid-19, e
fun ci o na rá de for ma hí bri da — com reu niões vir tu ais e
pre sen ci ais. A re to ma da dos tra ba lhos do co le gi a do foi
de ter mi na da pe la Me sa Di re to ra, em meio à gran de re- 
per cus são do ca so Sil vei ra. A Me sa tam bém en ca mi- 
nhou pa ra o con se lho uma re pre sen ta ção pe din do a
aber tu ra de pro ces so de cas sa ção con tra o de pu ta do.

No ví deo que di vul gou, Da ni el Sil vei ra, en tre ou tras
agres sões, in ci ta o lin cha men to pú bli co do mi nis tro Ed- 
son Fa chin, acu sa ma gis tra dos do STF de ven de rem sen- 
ten ças ju di ci ais e de fen de a cas sa ção de to dos os mem- 
bros da Cor te. Além de es tar pre so no Ba ta lhão Es pe ci al
Pri si o nal da PM do Rio, em Ni te rói, o de pu ta do foi de- 
nun ci a do pe la Pro cu ra do ria-Ge ral da Re pú bli ca, acu sa- 
do de ame a çar o Su pre mo e de in ci tar a que bra da or- 
dem de mo crá ti ca.

O pre si den te do Con se lho de Éti ca da Câ ma ra, Jus ce- 
li no Fi lho (DEM-MA), afir mou que a vo ta ção de um pa- 
re cer fi nal so bre o ca so de ve rá ocor rer em até 60 di as. A
par tir da de sig na ção do re la tor do pro ces so, os ad vo ga- 
dos de Sil vei ra te rão 10 di as úteis pa ra apre sen tar a de fe- 
sa do par la men tar. 

LUNA

Saiba quem é o
general da Petrobras

Con fir ma da a no me a ção de Jo a quim Sil va e Lu na, o
ge ne ral não se rá o úni co mi li tar no co man do da Pe tro- 
bras. Dois dos in te gran tes tam bém vi e ram das For ças
Ar ma das. Edu ar do Bar cel lar Le al Fer rei ra é al mi ran te de
es qua dra da Ma ri nha. Ruy Flaks Sch nei der é ofi ci al da
re ser va da Ma ri nha. Am bos são pró xi mos do mi nis tro
de Mi nas e Ener gia, Ben to Al bu quer que. No me de lU na,
no en tan do, ain da pre ci sa ser apro va do pe lo Con se lho
da es ta tal. Em se tem bro do ano pas sa do, Lu na as su miu
co mo di re tor-ge ral de Itai pu, pa ra um man da to de até
qua tro anos. O ge ne ral Sil va e Lu na é pró xi mo do pres si- 
den te Jair Bol so na ro. No co man do de Itai pu, usou o or- 
ça men to da hi dre lé tri ca bi na ci o nal pa ra fa zer vá ri as
obras, in clu si ve uma pon te que li ga Bra sil e Pa ra guai, o
que agra dou Bol so na ro. Co mo mi li tar, é vis to co mo um
cum pri dor de or dens, ape sar de não ter uma pos tu ra
pró xi ma à do mi nis tro da Saú de, ge ne ral Edu ar do Paz- 
zu e lo, que é con si de ra do, den tro do go ver no, co mo al- 
guém mais sub ser vi en te ao pre si den te. Lu na é con si de- 
ra do co mo al guém de per fil dis cre to e pa ci fi ca dor. Com
71 anos, ser viu seus úl ti mos cin co anos no Mi nis té rio da
De fe sa, ini ci al men te co mo se cre tá rio de Pes so al, En si- 
no, Saú de e Des por to; de pois, co mo se cre tá rio-ge ral do
mi nis té rio; e, por úl ti mo, co mo mi nis tro da De fe sa (no
go ver no do pre si den te Mi chel Te mer). Foi o pri mei ro
mi li tar a ocu par o Mi nis té rio da De fe sa des de a sua cri a- 
ção em 1999. Ocu pou o car go in te ri na men te de 26 de fe- 
ve rei ro a 12 de ju nho de 2018, quan do foi efe ti va do na
fun ção. Em 2 de ja nei ro de 2019, trans mi tiu o car go ao
ge ne ral de Exér ci to Fer nan do Aze ve do e Sil va, com a
pre sen ça do pre si den te Bol so na ro. Em 17 de ja nei ro de
2019, foi anun ci a do co mo no vo di re tor-ge ral da Itai pu
Bi na ci o nal, hi dre lé tri ca que per ten ce ao Bra sil e ao Pa- 
ra guai e res pon de por 15% da ener gia con su mi da pe los
bra si lei ros. No dia 26 de fe ve rei ro, to mou pos se no car go
e afir mou es tar de olho nos gas tos da es ta tal.

O ge ne ral Sil va e Lu na ini ci ou sua car rei ra mi li tar em
10 de fe ve rei ro de 1969, na Aca de mia Mi li tar das Agu lhas
Ne gras – co mo Bol so na ro -, on de se gra du ou as pi ran te a
ofi ci al da ar ma de En ge nha ria em 16 de de zem bro de
1972. Nos seus 12 anos co mo ofi ci al ge ne ral da ati va, foi
co man dan te da 16.ª Bri ga da de In fan ta ria de Sel va, em
Te fé, Ama zo nas, de 2002 a 2004. Foi che fe do Es ta do-
Mai or do Exér ci to de 2011 a 2014 e co man dou vá ri as
Com pa nhi as de En ge nha ria de Cons tru ção na Amazô- 
nia.

São Luís, segunda-feira, 22 de fevereiro de 2021

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

Qual se rá o seu mai or de sa fio pa ra os
pró xi mos qua tro anos à fren te do mu -
ni cí pio?

Quais se rão as prin ci pais fren tes que o
se nhor pre ten de tra ba lhar pa ra dar
mais qua li da de de vi da à po pu la ção?

A pre fei tu ra de Ica tu pre ten de co mer -
ci a li zar pro du tos de agri cul to res por
meio do Pro gra ma de Aqui si ção de Ali -
men tos (PAA), em Ica tu. Co mo tem si -
do a ade são des sas fa mí li as?

Um dos prin ci pais pro ble mas na área
de in fra es tru tu ra é a re cu pe ra ção da
MA que li ga Mor ros a Ica tu, e das es -
co las es ta du ais que pre ci sam de re for -
ma. O que es tá sen do fei to nes se sen -
ti do?

De que for ma o mu ni cí pio tem tra ba -
lha do pa ra que se tor ne um dos des ti -
nos tu rís ti cos do es ta do?

Co mo fi ca o diá lo go com os de mais
par la men ta res da ca sa le gis la ti va?

O se nhor foi re ce bi do no pe lo vi ce-go -
ver na dor, quan do o mes mo as su miu
in te ri na men te em ja nei ro o mai or car -
go do exe cu ti vo es ta du al. O que re sul -
tou des se en con tro?

Co mo es tá o seu diá lo go com o go ver -
na dor Flá vio Di no com re la ção às elei -
ções de 2022. Já hou ve al gu ma apro -
xi ma ção?

O que o se nhor es pe ra do pró xi mo go -
ver na dor do es ta do?

ENTREVISTA PREFEITO DE ICATU

“Vamos fazer de Icatu
uma nova cidade”
C

om o de sa fio de co lo car a ca- 
sa em or dem, o no vo pre fei to
de Ica tu, Wa la ce Aze ve do
(Re pu bli ca nos), es tá em bus- 

ca de par ce ria pa ra de sen vol ver o mu- 
ni cí pio que tem co mo car ro che fe a
agri cul tu ra fa mi li ar, pes ca ar te sa nal e
tu ris mo de aven tu ra.  Wa la ce Aze ve do
con ta com apoio da mai or ban ca da da
Câ ma ra Mu ni ci pal pa ra a le gis la tu ra
2021-2024. Ali a do do vi ce-go ver na dor
Car los Bran dão, o pre fei to afir mou em
en tre vis ta a O Im par ci al, que ele po de
con tar com o seu apoio nas elei ções
de 2022. Tam bém con tou as di fi cul da- 
des que en con trou ao as su mir o car- 
go, quais as prin ci pais fren tes de tra- 
ba lho pa ra de sen vol ver o mu ni cí pio,
en tre ou tos as sun tos. Con fi ra a en tre- 
vis ta na ín te gra:

Nós re ce be mos a pre fei tu ra em to- 
tal des ca so, sem pos suir ne nhum apa- 
ra to fí si co e nem do cu men tal. Não
hou ve tam bém uma tran si ção a con- 
ten to, mas es tou pre pa ra do pa ra ven- 
cer es se de sa fio e fa zer de Ica tu uma
no va ci da de. 

Es te é o seu pri mei ro man da to co- 
mo ges tor do mu ni cí pio de Ica tu. O
que vai di fe rir a sua ges tão das an te- 
ri o res? 

Es tou pre pa ra do com uma equi pe
de tra ba lho, já em cam po, or ga ni zan- 
do pa ra que con si ga mos de sen vol ver
as ques tões de in fra es tru tu ra, tu rís ti- 
cas e ad mi nis tra ti vas. Fi ze mos o re ca- 
das tra men to dos ser vi do res, com o
in tui to de en xu gar a fo lha, den tro do
pos sí vel, vi san do a so bra de re cur so
pa ra po der fa zer o in ves ti men to na

ge ra ção de em pre go e ren da.

O po vo ica tu en se é hos pi ta lei ro,
hu mil de e tra ba lha dor que vi ve es pe- 
ci fi ca men te da pes ca e agri cul tu ra.
En tão, nós va mos in cen ti var, atra vés
da me lho ra das es tra das vis ci nais, que
não exis tem ain da. Ajus tar o sis te ma
de abas te ci men to de água e com is so,
ofe re cer uma qua li da de téc ni ca pa ra
que os pe que nos pro du to res da agri- 
cul tu ra fa mi li ar e pes ca do res, pos sam
ter a opor tu ni da de de de sen vol ver o
seu tra ba lho e que a pre fei tu ra, pos sa
re al men te, atra vés das su as Se cre ta ri- 
as e con vê ni os com o Go ver no do Es- 
ta do, ten tar le var o má xi mo de cre di- 
bi li da de e tra ba lha do aos nos sos mu- 
ní ci pes.

A agri cul tu ra fa mi li ar é boa, e nós já
ti ve mos vá ri as reu niões com pe que- 
nos pro du to res. In clu si ve pro du to res
Qui lom bo las, den tro da pró pria co- 
mu ni da de. No Ja bu ru, ti ve mos reu- 
niões jun to com os Se cre tá ri os do
Meio Am bi en te, de Agri cul tu ra e o Se- 
cre tá rio da SAF, e to dos es tão em pe- 

nha dos pa ra ti rar o po vo da mes mi ce,
tra zen do o pro gres so e per mi tin do
que eles con si gam arar sua ter ra, gra- 
de ar, ex pli car com qua li da de co mo
po de me lho rar a sua pro du ti vi da de.
En tão, a pre fei tu ra, atra vés da Se cre- 
tá ria de Agri cul tu ra, já re a li zou di ver- 
sas reu niões com os agri cul to res e, va- 
mos sim, in cen ti vá-los pa ra que pos-
sa mos com prar a sua pro du ção,
trans for man do em me ren da es co lar
pa ra os seus pró pri os fi lhos.

Quan to à ques tão da MA es ti ve mos
jun to ao Se cre tá rio de in fra es tru tu ra,
com Clayton No le to e o nos so De pu- 
ta do, Ri car do Ri os, e fi ze mos o plei to.
Se gun do in for ma ções, nos foi ga ran ti-
do que até o fi nal de mar ço iria ini ci ar
a ope ra ção de ta pa bu ra co des sa MA,
que é uma por ta de en tra da ao nos so
mu ni cí pio. Quan to à ques tão das es- 
co las, já es tá agen da do uma reu nião
com o Se cre tá rio de Es ta do da Edu ca- 
ção, Fe li pe Ca ma rão, pa ra que nós
pos sa mos, jun tos, tra çar uma me ta,
Go ver no do Es ta do e Pre fei tu ra de Ica- 
tu, pa ra que eles, den tro dos pré di os
pú bli cos es ta du ais fa çam a re for ma.
In clu si ve já ini ci a mos a re for ma na es- 
co la Ana Fla via, e a con clu são de al gu- 
mas que es tão ina ca ba das, no pro gra- 
ma Es co la Dig na. 

E pa ra as nos sas es co las, já es ta mos
pre pa ran do os pro ces sos li ci ta tó ri os
pa ra que pos sa mos, sim, re cu pe rar as
es co las. São mais de 80 es co las, mas
ape nas 15 tem con di ções bá si cas de
co me çar o en si no e as de mais pre ci-
sam de to tal re for ma e al gu mas até de
cons tru ção.

TURISMO, PROJETOS E ALIANÇAS POLÍTICAS

Nós já ti ve mos com o Se cre tá rio de
Es ta do do Tu ris mo, Ca tu lé Ju ni or, que
es tá ci en te das ne ces si da des e bus ca- 
mos in cluir Ica tu na ro ta das emo ções
pa ra que a gen te de sen vol va o mu ni- 
cí pio. So mos a 3º ci da de mais an ti ga
do ma ra nhão, te mos a Ba ta lha de
Gua xen du ba, que acon te ceu no for te
de San ta Ma ria on de tem uma be lís si- 
ma praia qui lom bo la, que tam bém
ire mos me lho rar a in fra es tru tu ra, pois
são 20 km de Ica tu até a praia de San ta
Ma ria. Te mos tam bém a Ca cho ei ra do
Bo quei rão, te mos a La goa da Bo ca da
Ma ta, o rio de Ita tu a ba, rio de Sal ga do.
Nós so mos cer ca dos por be le zas na- 
tu rais. En tão, a pre fei tu ra sim, já es tá
tran çan do as ro tas e va mos re cu pe rar
a nos sa ro do viá ria pra que o tu ris ta
che gue e te nha um pon to de apoio
pa ra des cer até os pon tos tu rís ti cos da
ci da de e tam bém qua li fi car os ica tu- 
en ses pa ra que pos sam ven der o seu
pro du to tan to ar te sa nal quan to cu li- 
ná ria, que é de ex ce len te qua li da de.

Gra ças a Deus, me dou mui to bem
com os ve re a do res. In clu si ve, ho je
(19), ha ve rá o re tor no do pe río do le- 
gis la ti vo e já es tou me des lo can do pra
Ica tu. E com cer te za, nós fi ze mos a
Câ ma ra Mu ni ci pal, com 5 ve re a do res
tan to do Re pu bli ca mos quan to do
PTC, a nos sa ba se, e di a lo guei com os
ou tros ve re a do res de ou tros par ti dos
e opo si ções e che ga mos a um con sen- 
so. 

Tam bém fi ze mos o pre si den te da
Câ ma ra, o Ne to Cos ta, mas sem pre
con ver san do, di a lo gan do com os ve- 
re a do res e eu te nho cer te za que nós
va mos fa zer uma ad mi nis tra ção pau- 
ta da no me lhor pa ra Ica tu, tan to no
le gis la ti vo quan to no exe cu ti vo.

O Bra sil es tá atra ves san do uma
cri se sa ni tá ria e econô mi ca que es tá
ten do re fle xos nos re cur sos des ti na- 

dos aos es ta dos e mu ni cí pi os. Co mo
o se nhor tem ge ri do es ta si tu a ção?
Não só o Bra sil, quan to Ma ra nhão e o
mun do to do es tá vi ven ci an do a pan- 
de mia da Co vid-19. Nós es ta mos tra- 
tan do o pa trimô nio pú bli co com se ri- 
e da de. Ve nho do se tor pri va do, e sei
que os re cur sos são pou cos e es ta mos
en xu gan do o má xi mo pos sí vel pa ra
po der de sen vol ver e fa zer a apli ca ção
cor re ta do re cur so pú bli co.

 Re ce be mos 204 do ses da va ci na,
re a li za mos a 1º eta pa de va ci na ção
nos pro fis si o nais de saú de e re cen te- 
men te co me ça mos a apli ca ção nos
ido sos, tan to da se de quan to da zo na
ru ral, atra vés do des lo ca men to da
nos sa equi pe PSF e do hos pi tal pa ra
aten der aos ido sos, de ca sa em ca sa,
de vi do a di fi cul da de de aces so das
nos sas es tra das e tam bém das res tri- 
ções da pan de mia. 

O Bran dão, é do meu par ti do e ti ve- 
mos um diá lo go fran co e aber to. In- 
clu si ve, ele es te ve pre sen te em Ica tu,
du ran te a cam pa nha e jun tos, fi ze mos
uma gran de ca mi nha da e fir ma mos
um com pro mis so na que le mo men to. 

Já en quan to go ver na dor em exer cí- 
cio, tra ta mos de as sun tos re la ci o na- 
dos ao mu ni cí pio, en tão, se re mos
agra ci a dos com pra ças, com as fal to, e
a ques tão do abas te ci men to de água,
que é uma di fi cul da de mui to gran de,
es se foi um com pro mis so de le co mi go
du ran te a cam pa nha. In clu si ve, já es- 
ti ve na Ca e ma, que por sua vez já es tá
des lo can do seus téc ni cos, nes se mês
de mar ço, pa ra ver co mo se rá pos sí vel
re sol ver a ques tão da di fi cul da de do
abas te ci men to de água que é mui to
gran de na se de do mu ni cí pio. Es se foi
um com pro mis so nos so de cam pa- 
nha e po de ter cer te za que ire mos re a- 
li zar com o apoio do go ver no do es ta- 
do.

O se nhor pre ten de apoiá-lo pa ra o
car go de go ver na dor em 2022? 

Eu sou da ba se do Go ver no do Es ta- 
do, do meu par ti do Re pu bli ca nos, e
tam bém fiz par te da cha pa da FA- 
MEM, jun to ao Fa bio Gen til. En tão,
não se rá di fe ren te. Va mos tra çar um
ru mo, con ver san do e se guir ten do a
cer te za e con fi an do que da rá tu do
cer to. O Bran dão se rá o go ver na dor do
nos so Es ta do do Ma ra nhão e con ta rá
com o apoio da po pu la ção de Ica tu.

Com o nos so atu al go ver na dor, Fla- 
vio Di no, ti ve ape nas um con ta to não
ofi ci al e não tra ta mos des ses as sun- 
tos, mas acre di to e creio que a op ção
que ele to mar em re la ção a Ica tu, eu
co mo pre fei to apoi a rei, pois nós so- 
mos da re gião do Mu nim e pre ci san do
es tou à dis po si ção pa ra aju dar na
cam pa nha, quer se ja pa ra Pre si den te,
quer se ja Se na dor da Re pú bli ca. Ele
te rá to tal apoio nos so. E as sim que ti-
ver mos con ta to, fa re mos as so li ci ta- 
ções em be ne fí cio do po vo de Ica tu.
Eu te nho cer te za e con fio no go ver no
Fla vio Di no.

Eu es pe ro e te nho Fé em Deus que
o pró xi mo go ver na dor do Ma ra nhão
se ja o Car los Bran dão, mas se as sim
Deus não qui ser, que se ja ou tro, tra ça- 
re mos um diá lo go. Es pe ro que o pró-
xi mo go ver na dor do Ma ra nhão, quer
se ja do nos so par ti do Re pu bli ca nos,
Bran dão, ou qual quer ou tro que ve- 
nha a ser, tra te Ica tu e tam bém os ou- 
tros 217 mu ni cí pi os, pois nós so mos
ca ren tes e pre ci sa mos de de man das. 

Aqui em Ica tu não te mos ou tra fon-
te de ren da a não ser o FPM e vi ve mos
de pro je tos e pla nos do go ver no es ta- 
tu al e fe de ral.

Ca ro ca rim bo

Im pres si o nan te a re per cus são da en tre vis ta do de pu ta- 
do es ta du al, Yglésio Moyses (PROS), no pro gra ma Os Ana- 
lis tas, na TV Gua rá, des mis ti fi can do a ques tão do lu cro
exor bi tan te dos car tó ri os e na apu ra ção das for mas apli ca- 
das pa ra a co bran ça e di vi são do lu cro pa ra o Tri bu nal de
Jus ti ça, Mi nis té rio Pú bli co Es ta du al, De fen so ria Pú bli ca e
car tó ri os sem ren di men tos que pos si bi li tem su as ma nu- 
ten ções, prin ci pal men te nos me no res mu ni cí pi os.

To dos os te les pec ta do res do pro gra ma de de ba tes de- 
mons tra ram a in dig na ção pe lo pre ço co bra do, a len ti dão
dos ser vi ços, mes mo com a atu al tec no lo gia, e, prin ci pal- 
men te, o ques ti o na men to dos car tó ri os ser vi rem pa ra o en- 
ri que ci men to de um le que de em pre sá ri os dos ca rim bos
quan do po de ri am re ce ber so men te sa lá ri os co mo os de- 
mais ser vi do res da jus ti ça.

Ti ran do os re pre sen tan tes dos car tó ri os, ne nhu ma opi- 
nião veio com a acei ta ção pa ra a con ti nui da de das im pos- 
tas obri ga to ri e da des da po pu la ção que pa ga um dos mais
al tos im pos tos do mun do.

Evi den te que tu do de ve fi car co mo sem pre foi, in fe liz- 
men te am pa ra dos na Cons ti tui ção. Pre o cu pan te sa ber
quem vai apu rar as de nún ci as das co bran ças por fo ra das
ta xas que aten dam as gu lo sas ins ti tui ções de de fe sa dos
usuá ri os do ca rim bo e pa pel.

Se rá que so men te so bra o so li tá rio e co ra jo so par la men- 
tar do PROS? Co mo fi ca o PRO CON-MA di an te des sas de- 
nún ci as?

Re sig na do – Ha bi li do so se cre tá rio de Co mu ni ca ção, Ri- 
car do Cap pel li (PC doB), as su miu a pas ta sem alar des, pro- 
cu ran do a res pon sá vel im pren sa pa ra afir mar o res pei to na
in de pen dên cia com os veí cu los. En tu si as ta pe la his tó ria
dos Diá ri os As so ci a dos, con vi dou o jor nal O Im par ci al, re- 
pre sen ta dos pe lo di re tor Cé lio Sér gio e o co lu nis ta de po lí- 
ti ca, Rai mun do Bor ges, apre sen tan do o seu pla no de tra ba- 
lho na di vul ga ção das ações do go ver no es ta du al.

 
Par ce ri as – Es tra té gi co o en con tro pro mo vi do pe lo se- 

cre tá rio de Ar ti cu la ção Po lí ti ca, Ru bens Jr. (PC doB), en tre
os se cre tá ri os de es ta do e os ve re a do res do Blo co Par la- 
men tar Uni dos por São Luís, con fir man do as obras em São
Luís co mo for ma de for ta le ci men to com o le gis la ti vo mu- 
ni ci pal e a per ma nen te par ce ria nas co mu ni da des da ca pi- 
tal.

Por que não? – Nin guém ain da con se guiu cri ti car a his- 
tó ri ca obra na edu ca ção con du zi da pe lo go ver na dor Flá vio
Di no e o se cre tá rio Fe li pe Ca ma rão. Es co las cons truí das e
re for ma das e o mais al to pi so sa la ri al do Bra sil aos pro fes- 
so res so mam com o efi caz re tor no das au las na for ma vir tu- 
al. Nem mes mo a gra ve on da da pan de mia da Co vid-19 pa- 
rou a de ci são de en si nar. Mais de 200 mil es tu dan tes es tão
equi pa dos com os chips gra tui ta men te dis tri buí dos em to- 
das as re giões do Ma ra nhão. Ago ra é a ho ra do “Bom dia,
pro fes so res!”.

AS PAS

Re al men te im pres si o nan te a co ra gem dos de pu ta dos
que fa zem a ser ven tia do Bol so na ro vo tar a fa vor da pu ni- 
ção ao de pu ta do bri gão. Os pou cos de mais de pu ta dos to- 
dos sa bi am que iam fal tar ou vo tar a fa vor do tru cu len to
co le ga.

Rai mun do da Sil vei ra, apo sen ta do, per ple xo em sa ber
dos vo tos dos de pu ta dos do Ma ra nhão na pu ni ção do Da- 
ni el da Sil vei ra (PSL).

São Luís, segunda-feira, 22 de fevereiro de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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LUIZ GUS TA VO COP PO LA
Su pe rin ten den te Na ci o nal de Aten di -
men to do Cen tro de In te gra ção Em pre -
sa-Es co la (Ci ee)

E D I T O R I A L

Intervenção na Petrobras
Em me nos de dois me ses, o pre ço

da ga so li na foi re a jus ta do qua tro ve- 
zes nas re fi na ri as e o do di e sel, três. Os
au men tos mais re cen tes en tra ram em
vi gor on tem — a ga so li na fi cou 10,2%
mais ca ra e o di e sel, 15,2%. No acu- 
mu la do des te ano, as al tas acu mu la- 
das che gam a, res pec ti va men te,
27,5% e 34,8%. As su ces si vas cor re- 
ções in qui e ta ram a po pu la ção e o go- 
ver no, so bre tu do an te a ame a ça de
gre ve dos ca mi nho nei ros.

Ape sar de to das as jus ti fi ca ti vas da
Pe tro bras, que tem uma po lí ti ca de
pre ços que acom pa nha as co ta ções
do pe tró leo no mer ca do in ter na ci o nal
e a va ri a ção do dó lar, co mo a mai or
par te das pe tro lei ras do mun do, o pre- 
si den te Jair Bol so na ro op tou por in- 
ter vir na em pre sa. De mi tiu, su ma ri a- 
men te, o pre si den te da es ta tal, Ro ber- 
to Cas tel lo Bran co, no me an do pa ra o
seu lu gar um ge ne ral. Abriu, com es sa
de ci são, uma prer ro ga ti va pe ri go sa,
pois in di ca que, a par tir de ago ra, os
pre ços dos com bus tí veis se rão con- 
tro la dos pe lo Pa lá cio do Pla nal to.

Quem co nhe ce a his tó ria re cen te
da Pe tro bras sa be mui to bem o quan- 
to cus tou a po lí ti ca po pu lis ta de pre- 
ços con tro la dos do go ver no Dil ma
Rous seff. Es ti ma-se que a em pre sa te- 
nha per di do, na que le pe río do, mais

de R$ 100 bi lhões, o que re du ziu a sua
ca pa ci da de de in ves ti men tos e fez seu
en di vi da men to ex plo dir. Foi jus ta- 
men te o te mor de que o con tro le de
pre ços dos com bus tí veis vol tas se que
le vou a pe tro lei ra a per der R$ 28,2 bi- 
lhões de seu va lor de mer ca do em
ape nas um dia.

An tes de de mi tir o pre si den te da
Pe tro bras, Bol so na ro anun ci ou a
isen ção de im pos tos fe de rais so bre o
di e sel, por dois me ses, e so bre o gás de
co zi nha. A me di da foi apre sen ta da
sem ne nhu ma con tra par ti da, o que
fe re a le gis la ção fis cal. A de ci são do
pre si den te de abrir mão do PIS/Con- 
fins in ci den tes so bre o di e sel re pre- 
sen ta per da de R$ 3,2 bi lhões na ar re- 
ca da ção fe de ral. Mais de R$ 1 bi lhão
dei xa rão de en trar nos co fres pú bli cos
por ano com a isen ção so bre o gás de
co zi nha.

O aço da men to de Bol so na ro mos- 
tra o quan to o go ver no es tá des pre pa- 
ra do pa ra li dar com te mas im por tan- 
tes. Sim, os va lo res dos com bus tí veis
es tão ele va dos, mas não se re vol vem
pro ble mas co mo es se por meio de
uma ca ne ta da ou de for ma vo lun ta ri- 
o sa. É pre ci so um bom de ba te, trans- 
pa ren te, pa ra que se pos sa che gar a
um con sen so. É im por tan te pro te ger

o bol so dos con su mi do res, mas não se
po de des truir o pa trimô nio da Pe tro- 
bras.

Há al ter na ti vas. Pa ra con ter os re- 
cor ren tes au men tos, im pos tos pe la
vo la ti li da de do mer ca do in ter na ci o- 
nal, o Cen tro Bra si lei ro de In fra es tru- 
tu ra (Cbie) pro põe a cri a ção de um
fun do de es ta bi li za ção de pre ços.
Quan do o pe tró leo es ti ver mui to ca ro,
co mo ago ra, o fun do po de re pas sar
pa ra a Pe tro bras e im por ta do res re- 
cur sos pa ra co brir a di fe ren ça en tre o
mer ca do in ter na ci o nal e o pre ço pra- 
ti ca do no país. Quan do a co ta ção do
pe tró leo cair, a di fe ren ça é usa da pa ra
ca pi ta li zar o fun do.

Es pe ci a lis tas pro põe, ain da, uma
so lu ção do més ti ca, por meio de es tí- 
mu los à pro du ção na ci o nal de eta nol,
com tri bu tos me no res e com pre ço no
va re jo 70% in fe ri or ao da ga so li na.
Com me nor de man da, ha ve ria uma
que da no va lor do li tro do com bus tí-
vel fós sil, co mo ocor reu no ano pas sa-
do, em meio ao iso la men to so ci al de- 
vi do à pan de mia. Em bo ra a so lu ção
se ja plau sí vel, só te rá im pac to ex pres-
si vo se ado ta do por to das as uni da des
da Fe de ra ção e sem me di das in ter- 
ven ci o nis tas. Tra ta-se de mais um de- 
sa fio pa ra a equi pe econô mi ca.

Verão, época de oportunidades para os jovens

Lem bro-me que quan do na es co la
ou já na fa cul da de, aguar da va com
an si e da de pe lo pe río do das fé ri as de
ve rão, prin ci pal men te pe los di as des- 
com pro mis sa dos. E não que pre ci se
ser di fe ren te pa ra o jo vem de ho je. Afi- 
nal, o des can so é de fa to me re ci do —
ain da mais de pois de um ano tão in- 
cer to e tur bu len to co mo foi o que pas- 
sa mos. E por que não ali ar o pe río do,
com men te e cor po re la xa dos, à bus ca
por uma opor tu ni da de no mun do do
tra ba lho?

A pre mis sa, à pri mei ra vis ta, po de
so ar es tra nha. Não foi men ci o na do,
aci ma, que o tem po é de des can so? No
en tan to, ela jus ti fi ca-se pe lo ali nha- 
men to com um ou tro fenô me no que
acom pa nha mos nos pro gra mas de es- 
tá gio e apren di za gem nes ta épo ca do
ano: a sa zo na li da de.

De de zem bro a mar ço, quan do
mui tos dos con tra tos che gam ao fim
da vi gên cia e, no ca so dos es ta giá ri os,
a gra du a ção é con cluí da, so bram va- 
gas nas em pre sas. Ávi das por pre en- 
chê-las a tem po de co me çar o ano se- 
guin te com um qua dro ro bus to e es ta- 
be le ci do de co la bo ra do res, as or ga ni- 
za ções apres sam-se nos pro ces sos se- 
le ti vos.

 Nes te en se jo, pa ra a em pre sa acon- 
se lha-se a aber tu ra de va gas, tan to de
es tá gio quan to de apren di za gem. Pa- 
ra o jo vem, é o mo men to cer to — ou,

co mo di zem, o mat ch per fei to — pa ra
es ta chan ce. É es te o mo te, in clu si ve,
de nos sa cam pa nha em vi gên cia, #Ve- 
rão Ci ee, que bus ca cons ci en ti zar nos- 
sos players so bre es se mo men to.

Se, por um la do, o en tre vis ta dor
quer can di da tos, ca be lem brar que
não bus ca por quan ti da de, mas qua li- 
da de. Es sa in for ma ção, no en tan to,
de ve ser ali a da ao es for ço do jo vem de
pro cu rar seu es pa ço no mun do do
tra ba lho. A opor tu ni da de só tem o po- 
der de trans for ma ção se o can di da to
es ti ver pre pa ra do. Por is so, é ho ra de
in ves tir (tem po e, se pos sí vel, fi nan- 
cei ra men te) no apren di za do con tí- 
nuo. No Ci ee, por exem plo, dis po ni bi- 
li za mos a pla ta for ma de cur sos on-li- 
ne e gra tui tos do Ci ee Sa ber Vir tu al.

Usan do to da a nos sa ex pe ri ên cia e
o con ta to que te mos com mi lha res de
em pre sas ao re dor do Bra sil, pre pa ra- 
mos os con teú dos do Ci ee Sa ber Vir- 
tu al de mo do a aten der às de man das
do ce ná rio atu al, com te mas per ti- 
nen tes à re a li da de do mun do do tra- 
ba lho e à pre pa ra ção tan to de soft
quan to de hard skills.

Há mui tas ou tras op ções que po- 
dem aju dar nes te pe río do. Na in ter- 
net, não fal tam cur sos a dis tân cia, dos
mais va ri a dos te mas e mo de los de
apren di za do. Em meio à pan de mia,
com bi bli o te cas fe cha das, va le re cor- 
rer aos ma te ri ais que se tem em ca sa e
in ten si fi car a lei tu ra. Se vai ma ra to nar
em um ser vi ço de stre a ming, que tal
in ter ca lar a sé rie fa vo ri ta com do cu- 
men tá ri os? Em áu dio, não fal tam
pod casts, em di fe ren tes pla ta for mas,
de de ba tes à au las so bre te mas es pe- 
cí fi cos, pa ra es tu dar. É igual men te

im por tan te se man ter atu a li za do so- 
bre o que acon te ce no Bra sil e no
mun do, com jor nais, te le jor nais e
por tais de no tí ci as — o que va le tam- 
bém pa ra com ba ter a pro pa ga ção de
fa ke news. Em su ma: as for mas de
aqui si ção de co nhe ci men to, ho je, são
tan tas, que não va le fi car pa ra do.

Nos so pa pel co mo agen te de in te- 
gra ção é mos trar pa ra os jo vens o má-
xi mo de fer ra men tas que ele tem à sua
dis po si ção, além de mos trar pa ra as
em pre sas que dar uma opor tu ni da de
pa ra quem es tá co me çan do sem pre
da rá bons fru tos. É ne ces sá ria uma
mu dan ça de mind set, e que se con si- 
de re a im por tân cia em in ves tir mos
nos pro fis si o nais do fu tu ro: além de
dei xá-los às mar gens da so ci e da de
quan do fe cha mos as por tas, es se pro- 
ble ma faz com que a oxi ge na ção das
em pre sas com no vos ta len tos, tão ne- 
ces sá ria pa ra que ha ja ino va ção, aca- 
be não acon te cen do. 

Con tra tar um es ta giá rio é dar-lhe a
opor tu ni da de de re a li zar, na prá ti ca, o
que é vis to em sa la de au la. Con tra tar
um apren diz, além de obri ga ção le gal
pe la Lei Nº 10.097/2000, é ofe re cer
pers pec ti va, ca pa ci ta ção e, ain da,
com ba ter dois pro ble mas so ci ais de
má xi ma ur gên cia, que são o tra ba lho
in fan til e a eva são es co lar.

Tu do pa ra que se di mi nua a, ca da
vez mais pre o cu pan te, ta xa de de so-
cu pa ção en tre nos sos jo vens: se gun- 
do o Ins ti tu to Bra si lei ro Ge o gra fia e
Es ta tís ti ca (IB GE), o ín di ce na fai xa
po pu la ci o nal de 18 a 24 anos fi cou em
31,4% no 3º tri mes tre de 2020, mui to
aci ma da mé dia na ci o nal de 14,6%.

LI AN NA JE SUS
Ba cha rel em di rei to

A in te li gên cia emo ci o nal
co mo nor te; sem
vi o lên cia, au to pi e da de
ou ego cen tris mo

O di rei to bra si lei ro tem por di vi sor de águas na lu ta con tra a
de si gual da de ra ci al e so ci al um au to di da ta, apli ca do, de ora tó ria
im pe cá vel e gran de sa ber ju rí di co que cui dou de sua pró pria li- 
ber da de e de di cou-se à de fe sa dos ne gros que vi vi am sob ju go dos
se nho res. Bem-su ce di do, tan to que, ape sar de não ser for ma do,
por con ta do ra cis mo, em 2015, mais de 100 anos da sua mor te, foi
re co nhe ci do cau sí di co pe la Or dem dos Ad vo ga dos Bra si lei ros
(OAB), sec ci o nal de São Pau lo. A be la e ins pi ra do ra tra je tó ria de
Luiz Ga ma não foi cons truí da com cri ses de pes si mis mo, au to pi e- 
da de e ego cen tris mo. Por tan to, é nes ta pers pec ti va que de ve mos
se guir quan do nos ques ti o na mos se te mos o que co me mo rar
após 133 anos da abo li ção e a res pos ta é “sim”.

Ain da que de mo do li mi ta do, te mos o que aplau dir, pois leis
de di ca das à de fe sa das mi no ri as são re ais, ain da que se ja ne ces sá- 
ria lu ta ár dua pa ra fa zer va ler os di rei tos ad qui ri dos. O Có di go Cri- 
mi nal de 1830 em seu art. 60 re za va que se o con de na do fos se es- 
cra vo, a pe na de pri são era trans for ma da em açoi tes em lo cal pú- 
bli co, cu jo nú me ro de chi ba ta das não po de ria ul tra pas sar o li mi te
de 50 por dia. Ou se ja, nos so pri mei ro Có di go Pe nal, por 56 anos (o
ar ti go foi re vo ga do em 1886) au to ri za va a tor tu ra, fe rin do gra ve- 
men te os di rei tos hu ma nos. Nes se pe cu li ar, a Cons ti tui ção Fe de- 
ral vi gen te, em seu art. 5º, in ci so III as se gu ra: “Nin guém se rá sub- 
me ti do a tor tu ra nem a tra ta men to de su ma no ou de gra dan te.” A
Car ta Mag na e ou tras le gis la ções ga ran ti ram ci da da nia e igual da- 
de ci vil aos afro des cen den tes.

Se, ho je, te mos uma Cons ti tui ção que pro pa ga a li vre ma ni fes- 
ta ção do pen sa men to e pa ra ex ter ná-lo au to ri za reu nião pa ra es te
fim, co mo não exul tar, di an te de fa tos co mo o ocor ri do em 4 de ju- 
lho pas sa do, em São Pau lo, quan do um gru po de mais ou me nos
100 pes so as foi às ru as em pro tes to con tra o ra cis mo, e o mo vi- 
men to foi con si de ra do pa ci fi co con tan do, in clu si ve, com o agra- 
de ci men to de ma ni fes tan tes aos po li ci ais que os “es col ta ram”,
bem di fe ren te dos idos de 1960?

Pes qui sa do Ins ti tu to Bra si lei ro de Ge o gra fia e Es ta tís ti ca (IB- 
GE) (11/2019) apon ta va: “Pre tos ou par dos es tão mais es co la ri za- 
dos, mas de si gual da de em re la ção aos bran cos per ma ne ce.” Ao
con trá rio da pre ten são des se da do, ca be aos ne gros co me mo ra- 
ção após aná li se: En tre 2016 e 2018, hou ve au men to de 5,1 % de
alu nos com ida de en tre 18 e 24 anos cur san do en si no su pe ri or,
en quan to em 2018 a ra ça ne gra ocu pa va 50,3% do en si no su pe ri or
da re de pú bli ca, os mé to dos uti li za dos pa ra ava li a ção de vem fi car
em se gun do pla no, uma vez que o re sul ta do aci ma só foi pos sí vel
por con ta do Prou ni, cu jas re gras eram des ti na das a alu nos de es- 
co las pú bli cas, an tes sem ne nhu ma pos si bi li da de de for ma ção
su pe ri or, e da po lí ti ca de co tas, que des ti na 50% das va gas das ins- 
ti tui ções fe de rais de en si no su pe ri or, a po bres e ne gros.

Co mo se vê, o po der pú bli co pro pi ci ou no vos su por tes em de- 
fe sa da ra ça ne gra, as sim co mo, tam bém, em ou tras áre as so ci ais,
 e is so de ve ser mo ti vo de or gu lho e ce le bra ção. Mas rei vin di car di- 
rei tos co mo mo ra dia, em pre go, con di ções me lho res de vi da e res- 
pei to so ci al de ve con ti nu ar na or dem do dia e ser per se gui do por
to dos e pa ra to dos, não só pe los ne gros.

E, aqui, re lem bre mos: An dré Re bou ças, en ge nhei ro ne gro que,
an tes mes mo da abo li ção, pre ten dia re for ma agrá ria com a ta xa- 
ção de im pos tos so bre fa zen das im pro du ti vas e dis tri bui ção de las
aos es cra vos li vres; Ab di as do Nas ci men to, in di ca do ao prê mio
No bel da Paz em 2010, pe la in can sá vel de fe sa dos di rei tos hu ma- 
nos dos afro des cen den tes e fun da dor do Te a tro Ex pe ri men tal do
Ne gro “jo gan do no ven ti la dor o ra cis mo pre to no bran co”, qual
se ja, ato res bran cos pin ta dos de pre to in ter pre tan do per so na gens
da ra ça ne gra; e Luiz Ga ma, li ber ta dor de es cra vos, he rói que não
em pu nhou ar ma de fo go pa ra com ba ter nes sa guer ra. Não acei to
co mo alu no na fa cul da de, tor nou-se alu no-ou vin te, o que lhe
acres cen tou mai or co nhe ci men to pa ra a de fe sa dos de si guais; su- 
pe rou an gús ti as pes so ais de di can do a vi da a mi ti gar a amar gu ra
dos me nos fa vo re ci dos e é es ta a ver da dei ra ba ta lha con tra o pre- 
con cei to ra ci al, a in te li gên cia emo ci o nal na bus ca dos ob je ti vos,
sem vi o lên cia ou la men ta ções, co me mo ran do ca da con quis ta,
ain da que não se ja o tu do que me re ce mos.

A re sis tên cia in sis ten te, pa cí fi ca e ho lís ti ca re sul ta rá em de mo- 
cra cia igua li tá ria, em que ne gros e bran cos em pé de igual da de e
uni dos por ob je ti vos co muns co me mo ra rão di rei tos so ci ais al- 
can ça dos, co ro an do a tão so nha da dig ni da de da pes soa hu ma na.

São Luís, segunda-feira, 22 de fevereiro de 2021
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1. De sa fio do Benadryl

2. Tra ta men to den tais ca sei ros

3. Re mo ção ca sei ra de ver ru gas ou pin tas

4. Di cas de skin ca re

5. Tes te de gra vi dez com pí lu la do dia se guin te?

6. Su ple men tos

7. Lam ber a pri va da

8. De sa fio 75 Har der

9. Diá rio ali men tar

10. Vi na gre de ma çã pa ra quei mar gor du ra

ALERTA

Modas perigosas
do Tik Tok

O
su ces so re cen te do apli ca ti vo de ví de os Tik Tok
é ine gá vel. Ele se tor nou o app mais bai xa do
do mun do no pri mei ro tri mes tre de 2020, de
acor do com o App An nie. En tre tan to, usar o

apli ca ti vo pa ra ema gre cer ou re ce ber di cas de saú de pa- 
re ce uma pés si ma ideia.

Is so por que al gu mas mo das que sur gi ram en tre os
usuá ri os do apli ca ti vo são pe ri go sas pa ra a saú de. Con fi- 
ra al guns exem plos:

Benadryl (di fe ni dra mi na) é um re mé dio pa ra aler gia.
Mas, no Tik Tok, sur giu o de sa fio do Benadryl, com ou tro
ob je ti vo: to mar ao me nos uma dú zia de do ses do me di- 
ca men to pa ra fi car alu ci na do.

Con for me o di re tor do Cen tro de Oklaho ma de In for- 
ma ções so bre In to xi ca ção e Dro gas Scott Scha ef fer dis se
ao News 4, do ses al tas de Benadryl po dem cau sar con- 
vul sões e pro ble mas car día cos.

De acor do com Scha ef fer, o co ra ção ten de a sair fo ra
de rit mo e a não bom be ar o san gue co mo de ve ria. Tan to
que em agos to, uma me ni na de 15 anos de Oklaho ma
mor reu de over do se de Benadryl após par ti ci par do de- 
sa fio. Além dis so, o de sa fio le vou ou tros ado les cen tes ao
hos pi tal.

A di ca de al guns usuá ri os do app é usar água oxi ge na- 
da pa ra cla re ar os den tes sem gas tar mui to. O pro ble ma
é que usar do ses al tas da subs tân cia sem su per vi são ele- 
va os ris cos de da nos aos den tes e gen gi vas.

Por exem plo: quei ma du ras na bo ca, sen si bi li da de
nos den tes e gen gi va e ir ri ta ção ou in fla ma ção nas gen- 
gi vas. En go lir água oxi ge na da tam bém po de ser tó xi co.

Ou tro con se lho que apa re ceu no apli ca ti vo foi usar li- 
xas de unha pa ra mol dar os den tes. A ideia é ter rí vel: li- 
xar os den tes re mo ve o es mal te, es tru tu ra que pro te ge os
den tes. As sim, os den tes fi ca rão com mais chan ces de

ter cá ri es.
Além dis so, li xar de mais os den tes po de cau sar da nos

nos ner vos, o que ge ra mui ta dor, ad ver tiu o den tis ta Ke- 
mi Hoss ao He alth.

Ou tros usuá ri os do Tik Tok gra va ram ví de os em que
ras pam, ar ran cam ou ti ram as su as ver ru gas ou pin tas
com pe ri go sas subs tân ci as quí mi cas. Is so po de pro vo- 
car ci ca tri zes enor mes, da no per ma nen te na pe le e in- 
fec ção.

Ten tar ras par uma ver ru ga ou pin ta com subs tân ci as
quí mi cas po de tam bém po de ge rar san gra men to e de- 
for mi da de na re gião tra ta da.

Mui tas di cas de skin ca re do Tik Tok são uma fu ra da.
Uma des sas é pas sar pro te tor so lar em al gu mas par tes
ros to e dei xar ou tras sem, pa ra bron ze ar ou quei mar.

O ob je ti vo é cri ar um efei to de con tor no. En tre tan to,
os da nos da ra di a ção ul tra vi o le ta (UV) à área sem pro te- 
tor vão ele var os ris cos de cân cer de pe le na re gião.

Além dis so, ex por-se re pe ti da men te à luz UV fa rá es- 
sas áre as en ve lhe ce rem pre ma tu ra men te e, com o tem- 
po, a pe le fi ca rá de si gual e com man chas.

Ou tro skin ca re pés si mo do Tik Tok é a más ca ra ca sei ra
com li mão ou li ma. Pas sar fru tas cí tri cas na pe le e sair
no sol po de cau sar in fla ma ção, com ar dên cia, ver me lhi- 
dão e bo lhas.

Uma fa ke news que sur giu no Tik Tok di zia que ha via
uma pí lu la do dia se guin te den tro dos tes tes de gra vi dez
da Cle ar blue, o que po de ria le var al guém a in ge rir o que
ti ves se no in te ri or do tes te.

En tre tan to, a em pre sa es cla re ceu que seus tes tes não
con têm uma pí lu la do dia se guin te. A com pa nhia tam- 
bém avi sou que seus tes tes têm uma pe que na pas ti lha
de si dra tan te que ser ve pa ra ab sor ver a umi da de, mas
não po de ser in ge ri da.

Se aca so a pes soa in ge rir a pas ti lha aci den tal men te,
de ve pro cu rar aten di men to mé di co e en trar em con ta to
com a em pre sa.

A em pre sa Rae Well ness des con ti nu ou seu su ple men- 
to Me ta bo lism Drops, que era pa ra mu lhe res com mais
de 18 anos,após o pro du to apa re cer em di ver sos ví de os
no Tik Tok.

A com pa nhia fi cou pre o cu pa da após no tar que ado- 
les cen tes usa vam in de vi da men te o pro du to, às ve zes to- 
man do do ses mai o res que a in di ca ção, en quan to con- 
ver sa vam so bre per da de pe so.

Se es se de sa fio já se ria um ab sur do em qual quer mo- 
men to, ima gi ne co mo po de ser pe ri go so du ran te a pan- 

de mia do no vo co ro na ví rus? Pois é, se gun do o Daily
Mail, um in flu en cer da Ca li fór nia lam beu a pri va da de
uma ae ro por to e di as de pois foi pa rar no hos pi tal com
CO VID-19.

As re gras são: se guir uma di e ta (qual quer uma), to- 
mar qua se qua tro li tros de água, fa zer dois trei nos de 45
mi nu tos, ler 10 pá gi nas de um li vro não fic ci o nal e ti rar
uma fo to de si mes mo di a ri a men te por 75 di as.

Con for me a te ra peu ta de dis túr bio ali men tar Ka ti
Mor ton dis se ao Refinary29, pa ra quem lu ta con tra um
dis túr bio ali men tar, is so po de ge rar re caí das. Já se gun- 
do a nu tri ci o nis ta Bar bie Bou les, qua tro li tros de água é
uma quan tia ab sur da e po de ser pe ri go sa pa ra al guns.

Bou les ain da dis se que dois trei nos diá ri os tam bém
re pre sen tam pe ri gos. Aliás, o Con se lho Ame ri ca no de
Exer cí cio de fen de que di as de des can so são mui to im- 
por tan tes e não acon se lha a mai o ria das pes so as a trei- 
nar to do dia.

Ou tra mo da do Tik Tok é con tar o que co meu no dia. O
pro ble ma? Ge ral men te os re la tos des cre vem um con su- 
mo mui to bai xo de ali men tos.

As sim, ao ver que al guém pos tou que co meu mui to
pou co, ou tra pes soa po de pen sar que se co mer des se
jei to te rá um cor po co mo o da pes soa do ví deo. Mas se
ma tar de fo me pa ra imi tar al guém do Tik Tok ge ra mui- 
tos trans tor nos pa ra a saú de fí si ca e men tal.

Ain da não se pro vou os be ne fí ci os do vi na gre de ma- 
çã. Mas al guns ví de os no Tik Tok ale gam que to mar o in- 
gre di en te faz per der qui los, o que não é ver da de. Uma
mo da co mo es sa po de ser par ti cu lar men te pe ri go sa pa- 
ra quem tem ris cos de de sen vol ver dis túr bio ali men tar.

São Luís, segunda-feira, 22 de fevereiro de 2021
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São Luis, segunda-feira 22 de fevereiro de 2021

OBJETO: Constitui o objeto deste fornecimento de materiais médicos hospitalares, tipo Diversos V, para 
atender às necessidades das Unidades Hospitalares administradas pela EMSERH.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Por Item.
DATA DA ABERTURA: Fica adiada a sessão até ulterior deliberação. Motivo: conforme solicitação do 
setor demandante para reanálise das especificidades dos itens.
Local de Realização: Sistema Licitações-e www.licitacoes-e.com.br.
Edital e demais informações disponíveis em www.emserh.ma.gov.br e www.licitacoes-e.com.br.
Informações adicionais serão prestadas na CSL/EMSERH localizada na Av. Borborema, Qd-16, n° 25, 
Bairro do Calhau, São Luís/MA, pelos e-mails csl@emserh.ma.gov.br e/ou 
maiane.lobao@emserh.ma.gov.br.br, ou pelo telefone (98) 3235-7333.

São Luís (MA), 16 de fevereiro de 2021
Maiane Rodrigues Corrêa Lobão
Agente de Licitação da EMSERH

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

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 37/2021 - CSL/EMSERH
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 165.706/2020 – EMSERH

Objeto: Aquisição de medicamento para atender demanda judicial ajuizadas contra o Estado do 

Maranhão, conforme as quantidades e especificações constantes no Termo de Referência. Abertura: 

09/03/2021, às 9h (horário de Brasília). Local: Site do Portal de Compras do Governo Federal 

(https://www.gov.br/compras/pt-br/). Informações: Comissão Setorial Permanente de Licitação – CSL, 

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

csl@saude.ma.gov.br. Fones: (98) 3198- 5558 e 3198-5559.

São Luís - MA, 16 de fevereiro de 2021

CHRISANE OLIVEIRA BARROS

Pregoeira da CSL/SES

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2021
PROCESSO Nº 13413/2021/SES

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de saúde, para atender à 
demanda dos seguintes Hospitais: Hospital Macrorregional de Coroatá, Hospital Regional de 
Urgência e Emergência de Presidente Dutra e Hospital Regional de Barreirinhas.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM.
DATA DA ABERTURA: 16/03/2021, às 14h30, horário de Brasília.
Local de Realização: Sistema Licitações-e (www.licitacoes-e.com.br).
Edital e demais informações estão disponíveis em www.emserh.ma.gov.br e www.licitacoes-e.com.br.
Informações adicionais serão prestadas na CSL/EMSERH localizada na Av. Borborema, Qd-16, n° 25, 
Bairro do Calhau, São Luís/MA, no horário de 8h às 12h e das 14h às 18h, de segunda a sexta, pelos 
e-mails csl@emserh.ma.gov.br e/ou igor.rochacsl@gmail.com ou pelo telefone (98) 3235-7333.

São Luís (MA), 16 de fevereiro de 2021
Igor Manoel Sousa Rocha

Agente de Licitação da CSL/EMSERH

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES-EMSERH
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 054/2021 - CSL/EMSERH

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.471/2021 – EMSERH

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de saúde, para atender a 
demanda do Shopping da Criança.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM.
DATA DA ABERTURA: 18/03/2021, às 9h, horário de Brasília.
Local de Realização: Sistema Licitações-e (www.licitacoes-e.com.br).
Edital e demais informações estão disponíveis em www.emserh.ma.gov.br e www.licitacoes-e.com.br.
Informações adicionais serão prestadas na CSL/EMSERH localizada na Av. Borborema, Qd-16, n° 25, 
Bairro do Calhau, São Luís/MA, no horário de 8h às 12h e das 14h às 18h, de segunda a sexta, pelos 
e-mails csl@emserh.ma.gov.br e/ou igor.rochacsl@gmail.com ou pelo telefone (98) 3235-7333.

São Luís (MA), 17 de fevereiro de 2021
Igor Manoel Sousa Rocha

Agente de Licitação da CSL/EMSERH

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES-EMSERH
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 055/2021 - CSL/EMSERH

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.173/2021 – EMSERH

OBJETO: Constitui o objeto deste fornecimento de MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES PARA 
APLICAÇÃO VIA ENDOSCÓPICA, para atender às necessidades das Unidades Hospitalares 
administradas pela EMSERH.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Por Item.
DATA DA ABERTURA: 04/03/2021, 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.br, ou pelo telefone (98) 3235-7333.

São Luís (MA), 17 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 057/2021 - CSL/EMSERH

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 124.680/2020 – EMSERH

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a aquisição de SUPRIMENTOS DE 
INFORMÁTICA, para atender às necessidades das Unidades Hospitalares administradas pela EMSERH.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM.
DATA DA DISPUTA: 04/03/2021, às 8h30, horário de Brasília.
Local de Realização: Sistema Licitações-e (www.licitacoes-e.com.br). ID: 856211.
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 lauro.costa@emserh.ma.gov.br ou pelo telefone (98) 3235-7333.

São Luís (MA), 17 de fevereiro de 2021
Lauro César Costa

Agente de Licitação/EMSERH

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES-EMSERH
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE REMARCAÇÃO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 231/2020 - CSL/EMSERH

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 117.152/2020 – EMSERH

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE REGISTRO DE PREÇOS torna público que a licitação em epígrafe, Pregão 
Presencial, do tipo Menor Preço por Lote, objetivando o Registro de Preços para Aquisição, Instalação 
e Montagem de kits de irrigação, de interesse da Secretaria de Estado da Agricultura Familiar – 
SAF/MA, em conformidade com especificações e quantidades constantes no Termo de Referência 
(ANEXO I), anteriormente marcada para o dia 19 de fevereiro de 2021, fica REMARCADA para o dia 10 
de março de 2021, às 14h, no auditório da SEGEP - 4º andar, Av. Jerônimo de Albuquerque, Edifício Clodomir 

Milet, s/nº, Calhau - São Luís/MA. CEP: 65074- 220. O Edital e seus anexos estão à disposição dos 

interessados, na página www.compras.ma.gov.br e no site da www.segep.ma.gov.br

São Luís, 18 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

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2020 – SARP/MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 173785/2020– SARP

OBJETO: Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Saúde para atender 

à demanda do HOSPITAL REGIONAL DE BARREIRINHAS, administrado pela EMSERH.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM.

DATA DA ABERTURA: Anteriormente marcada para às 11h (horário de Brasília), do dia 18/02/2021, fica 

ADIADA para às 9h (horário de Brasília), do dia 17/03/2021, em virtude de alterações no edital que 

impactam na formulação da proposta.

Local de Realização: Sistema Licitações-e (www.licitacoes-e.com.br).

Edital e demais informações estão disponíveis em www.emserh.ma.gov.br e www.licitacoes-e.com.br.

Informações adicionais serão prestadas na CSL/EMSERH localizada, na Av. Borborema, Qd-16, n° 25, 

Bairro do Calhau, São Luís/MA, no horário de 8h às 12h e das 14h às 18h, de segunda a sexta, pelos 

e-mails csl@emserh.ma.gov.br e/ou igor.rochacsl@gmail.com ou pelo telefone (98) 3235-7333.

São Luís (MA), 17 de fevereiro de 2021

Igor Manoel Sousa Rocha

Agente de Licitação da CSL/EMSERH

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES-EMSERH
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE ADIAMENTO LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 017/2021 - CSL/EMSERH

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 124.352/2020 – EMSERH

OBJETO: Constitui o objeto deste CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO 
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS, NECESSÁRIOS NA ASSISTÊNCIA 
PRESTADA PELO HOSPITAL DO CÂNCER DO MARANHÃO - DR. TARQUÍNIO LOPES FILHO, 
ADMINISTRADO PELA EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Por Item.
DATA DA ABERTURA: Fica adiada a sessão para o dia 04/03/2021, às 9h, horário de Brasília-DF. Motivo: 
não saiu a publicação no DOU e Jornais.
Local de Realização: Sistema Licitações-e www.licitacoes-e.com.br.
Edital e demais informações disponíveis em www.emserh.ma.gov.br e www.licitacoes-e.com.br.
Informações adicionais serão prestadas na CSL/EMSERH localizada na Av. Borborema, Qd-16, n° 25, 
Bairro do Calhau, São Luís/MA, pelos e-mails csl@emserh.ma.gov.br e/ou 
maiane.lobao@emserh.ma.gov.br.br, ou pelo telefone (98) 3235-7333.

São Luís (MA), 15 de fevereiro de 2021
Maiane Rodrigues Corrêa Lobão
Agente de Licitação da EMSERH

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

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 044/2021 - CSL/EMSERH
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 187.349/2020 – EMSERH

OBJETO: contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Saúde em clínica 
médica e plantonista-intensivista, para atender à demanda do Hospital Genésio Rêgo, 
administrado pela EMSERH.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM.
DATA DA ABERTURA: Anteriormente marcada para às 9h (horário de Brasília), do dia 09/03/2021, fica 
ADIADA para às 9h (horário de Brasília), do dia 15/03/2021, em virtude de problemas na publicação do 
Aviso de Licitação no Diário Oficial da União. 
Local de Realização: Sistema Licitações-e (www.licitacoes-e.com.br).
Edital e demais informações estão disponíveis em www.emserh.ma.gov.br e www.licitacoes-e.com.br.
Informações adicionais serão prestadas na CSL/EMSERH localizada na Av. Borborema, Qd-16, n° 25, 
Bairro do Calhau, São Luís/MA, no horário de 8h às 12h e das 14h às 18h, de segunda a sexta, pelos 
e-mails csl@emserh.ma.gov.br e/ou igor.rochacsl@gmail.com ou pelo telefone (98) 3235-7333.

São Luís (MA), 16 de fevereiro de 2021
Igor Manoel Sousa Rocha

Agente de Licitação da CSL/EMSERH

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES-EMSERH
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE ADIAMENTO LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 045/2021 - CSL/EMSERH

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7.454/2021 – EMSERH

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de saúde, para atender 
à demanda dos seguintes Hospitais: Hospital Macrorregional de Coroatá, Hospital Regional de 
Urgência e Emergência de Presidente Dutra e Hospital Regional de Barreirinhas.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM
DATA DA ABERTURA: Anteriormente marcada para às 14h30 (horário de Brasília), do dia 09/03/2021, 
fica ADIADA para às 14h30 (horário de Brasília), do dia 15/03/2021, em virtude de problemas na 
publicação do Aviso de Licitação no Diário Oficial da União.
Local de Realização: Sistema Licitações-e (www.licitacoes-e.com.br).
Edital e demais informações estão disponíveis em www.emserh.ma.gov.br e www.licitacoes-e.com.br.
Informações adicionais serão prestadas na CSL/EMSERH localizada na Av. Borborema, Qd-16, n° 25, 
Bairro do Calhau, São Luís/MA, no horário de 8h às 12h e das 14h às 18h, de segunda a sexta, pelos 
e-mails csl@emserh.ma.gov.br e/ou igor.rochacsl@gmail.com ou pelo telefone (98) 3235-7333.

São Luís (MA), 16 de fevereiro de 2021
Igor Manoel Sousa Rocha

Agente de Licitação da CSL/EMSERH

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES-EMSERH
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE ADIAMENTO LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 046/2021 - CSL/EMSERH

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.366/2021 – EMSERH

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de saúde em exames para 
diagnósticos médicos: Tomografia Computadorizada, Radiologia e Ultrassonografia, com a adoção de 
sistemas e tecnologias atualizados, equipamentos, materiais e insumos, bem como equipe 
técnico-operacional e obrigações inerentes à atividade, necessárias à execução dos serviços, em 
atendimento à demanda do Hospital Macrorregional de Imperatriz Dr. Ruth Nolêto.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR LOTE.
DATA DA REABERTURA: Adiamento até ulterior deliberação devido à necessidade de modificação do 
Termo de Referência.
LOCAL DE REALIZAÇÃO: Sistema Licitações-e: www.licitacoes-e.com.br.
O 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 lauro.costa@emserh.ma.gov.br ou pelo telefone (98) 3235-7333.

São Luís (MA), 15 de fevereiro de 2021
Lauro César Costa

Agente de Licitação da EMSERH

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

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 210/2020 - CSL/EMSERH
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 127.131/2020 – EMSERH

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
LABORATORIAIS EM ANÁLISES CLÍNICAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES 
HOSPITALARES DOS MUNICÍPIOS DE BARREIRINHAS - MA (HOSPITAL GERAL DE 
BARREIRINHAS), MORROS - MA (HOSPITAL DE MORROS) E PAULINO NEVES - MA  (HOSPITAL DE 
PAULINO NEVES).
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR LOTE.
DATA DA ABERTURA: dia 17/03/2021, às 8h30 - horário de Brasília/DF. ID nº [857042].
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), 15 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 051/2021-CSL/EMSERH

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 162.808/2020 - EMSERH

OBJETO: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de medicamentos de formas 

farmacêuticas diversas para atender às necessidades das Unidades Hospitalares administradas pela 

Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares - EMSERH.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM.

DATA DA DISPUTA: 09/03/2021, às 8h30, 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.

ID: 857057.

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 lauro.costa@emserh.ma.gov.br ou pelo telefone (98) 3235-7333.

São Luís (MA), 17 de fevereiro de 2021

Lauro César Costa

Agente de Licitação da EMSERH

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES-EMSERH
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 052/2021 – CSL/EMSERH

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 187.583/2020 – EMSERH

OBJETO: contratação de empresa especializada no fornecimento de água mineral (garrafão 20 litros), 

visando atender às necessidades da Policlínica de Açailândia, unidade administrada pela Empresa 

Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR LOTE.

DATA DA ABERTURA: 11/03/2021, 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.

ID: 857177.

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 lauro.costa@emserh.ma.gov.br ou pelo telefone (98) 3235-7333.

São Luís (MA), 17 de fevereiro de 2021

Lauro César Costa

Agente de Licitação da EMSERH

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES-EMSERH
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 053/2021 – CSL/EMSERH

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5.966/2021 - EMSERH

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

convoca os Senhores Conselheiros para participarem da Reunião, a ser realizada no dia 26 de fevereiro 

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

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

1. Subscrever a Carta Anual de Governança Corporativa e Políticas Públicas – 2020;

2. Relatório de Sustentabilidade/2020;  

3. Deliberar sobre o ofício nº589/2020: Regularização Fundiária. Área Recanto Canãa e Lago Azul;

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

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

5. O que mais ocorrer.

São Luís, 16 de fevereiro de 2021

ESTADO DO MARANHÃO
COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO – CAEMA

CONVOCAÇÃO

André dos Santos Paula

Presidente da CAEMA

Roberto Santos Matos

Presidente do Conselho

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI/MA. AVISO ERRATA DE LICITAÇÃO. AVISO 
ERRATA DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRONICO Nº 02/2021/CPL/PMB. PROCES-
SO Nº 51/2020 – Sec. Mun. Administração e Finanças. A Prefeitura Municipal 
de Bacuri - MA, comunica aquém interessa que faz errata na data da abertura 
do Pregão Eletrônico nª 02/2021/CPL/PMB, publicado no jornal IMPARCIAL, 
em 12/02/2021, pagina 06, publicações na sessão GERAL. “ONDE ser ler” 
realizará às 10:00 horas do dia 26 de Fevereiro  de 2021. “PASSA a ler-se” 
realizará às 10:00 horas do dia 05 de  Março  de 2021. Bacuri (MA), 17 de 
Fevereiro de 2021. Linelson Ribeiro Rodrigues -  Pregoeiro Oficial.

Aviso de licitação TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021. A Comissão Permanente de Licitação da 
Prefeitura Municipal de Coroatá/ MA, torna público para conhecimento dos interessados, que 
fará realizar Licitação na modalidade Tomada de Preços sob o nº. 001/2021, regime de execução 
tipo menor preço por Lote, no dia 10 de março de 2021, às 08:00 horas, na Sala de reunião da 
Comissão Permanente de Licitação, situada na Praça José Sarney, nº 159, no Centro de Coroatá/-
MA, tendo por objeto Contratação de Empresa especializada para a execução de Serviços de 
Manutenção nos Prédios das escolas municipais da rede de ensino na sede e zona rural do 
Município de Coroatá- MA. Base Legal: 8.666/93 e alterações. Edital/anexo poderão ser consulta-
dos gratuitamente ou obtidos mediante recolhimento da importância de R$ 50,00 (cinquenta 
reais), através do Documento de Arrecadação Municipal – DAM. Coroatá/MA, 18/02/2021, Eldo 
de Melo Viana, Secretário Municipal de Educação.

Aviso de licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2021. A Prefeitura Municipal de Coroatá/MA, 
através de seu pregoeiro designado pela Portaria nº 001/2021 torna público para conhecimento dos 
interessados, que fará realizar, sob a égide da lei n 10.520/02 e subsidiariamente as disposições da lei 
8.666/93 e suas alterações posteriores, Licitação na modalidade Pregão na sua forma Presencial, do 
tipo menor preço por ITEM, para Contratação de Empresa para Fornecimento de Material Didático 
para alunos da Educação Infantil, Ensino Fundamental e EJA, para o exercício de 2021. Data da 
Abertura: dia 05 de Março de 2021, às 08:00 hs, na Sala de reunião da Comissão Central de Licitação, 
situada na Praça José Sarney, 159, Centro de Coroatá/ MA, sendo presidida pelo Pregoeiro desta 
Prefeitura Municipal. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no prédio onde funciona a 
Comissão Central de Licitação, no horário de 08:00 às 12:00, onde poderão ser consultados 
gratuitamente ou adquiridos mediante o recolhimento da importância de R$ 50,00 (cinquenta reais) 
feito, exclusivamente, através de documento de arrecadação municipal (DAM). Coroatá/MA, 
18/02/2021, Eldo de melo viana, Secretario Municipal de Educação

Aviso de licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2021. A Prefeitura Municipal de Coroatá/MA, 
através de seu pregoeiro designado pela Portaria nº 001/2021 torna público para conhecimento dos 
interessados, que fará realizar, sob a égide da lei n 10.520/02 e subsidiariamente as disposições da lei 
8.666/93 e suas alterações posteriores, Licitação na modalidade Pregão na sua forma Presencial, do 
tipo menor preço por ITEM, para Aquisição sob demanda de Medicamentos em geral e de uso 
controlados (psicotrópicos) para atender as necessidades da Assistência Farmacêutica (Farmácia 
Básica) e da Rede de Saúde do Município de Coroatá/MA. Ano 2021, Data da Abertura: dia 05 de 
Março de 2021, às 10:00 hs, na Sala de reunião da Comissão Central de Licitação, situada na Praça José 
Sarney, 159, Centro de Coroatá/ MA, sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal. O 
edital e seus anexos encontram-se disponíveis no prédio onde funciona a Comissão Central de 
Licitação, no horário de 08:00 às 12:00, onde poderão ser consultados gratuitamente ou adquiridos 
mediante o recolhimento da importância de R$ 50,00 (cinquenta reais) feito, exclusivamente, através 
de documento de arrecadação municipal (DAM). Coroatá/MA, 18/02/2021, Valquíria de Sousa Costa 
Carneiro, Secretária Municipal de Saúde.

Aviso de licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2021. A Prefeitura Municipal de Coroatá/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 por ITEM, 
para Aquisição sob demanda de Medicamentos em geral e de uso controlados (psicotrópicos), para 
atender as necessidades do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) do Município de 
Coroatá/MA, Ano 2021.Data da Abertura: dia 05 de Março de 2021, às 12:00 hs, na Sala de reunião da 
Comissão Central de Licitação, situada na Praça José Sarney, 159, Centro de Coroatá/ MA, sendo 
presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis 
no prédio onde funciona a Comissão Central de Licitação, no horário de 08:00 às 12:00, onde poderão 
ser consultados gratuitamente ou adquiridos mediante o recolhimento da importância de R$ 50,00 
(cinquenta reais) feito, exclusivamente, através de documento de arrecadação municipal (DAM). 
Coroatá/MA 18/02/2021, Valquíria de Sousa Costa Carneiro, Secretária Municipal de Saúde.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. PE.006/2021 (SRP). O Município de Esperantinópo-
lis, Poder Executivo, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO/FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE, torna público para conhecimento dos interessados que na data, horário e local 
indicados fará realizar licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, para REGISTRO DE 
PREÇOS, do tipo menor preço por item, objetivando a seleção mais vantajosa para aquisição de 
tablets, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento/Fundo Municipal de Saúde, em 
conformidade com o Termo de Referência disposto no Anexo I do edital, o qual será processado e 
julgado em conformidade com a Lei nº 10.520, de 2002, Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, 
à Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, à Lei Complementar nº 123, de 2006 e Lei 
147, de 2014 e subsidiariamente à Lei nº 8.666, de 1993 e as condições do Edital a realizar-se às 
10h00min horas do dia 08 de março de 2021. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos 
interessados na sala da Comissão Permanente de Licitação, na Rua 03 de agosto, nº 31, Centro, 
Esperantinópolis – MA, horário de 08:00 às 12:00 horas, no endereço eletrônico www.portaldecompra-
spublicas.com.br. Esclarecimento adicional no mesmo endereço, telefone: (99) 98508-6179 e através 
do E-mail: cplesperantinopolis@gmail.com. ou na página www.esperantinopolis.ma.gov.br. 
Esperantinópolis - MA, 10 de fevereiro de 2021. Joelson Ribeiro Bezerra Secretário Municipal de Saúde 
e Saneamento Portaria: 008/2021.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. PE.007/2021 (SRP). O Município de Esperantinópo-
lis, Poder Executivo, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, torna público 
para conhecimento dos interessados que na data, horário e local indicados fará realizar licitação na 
modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, para REGISTRO DE PREÇOS, do tipo menor preço por 
item, objetivando a seleção mais vantajosa para prestação de serviço de fornecimento de link de 
internet para atender necessidades do Município de Esperantinópolis-MA, em conformidade com o 
Termo de Referência disposto no Anexo I do edital, o qual será processado e julgado em conformidade 
com a Lei nº 10.520, de 2002, Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, à Lei nº 8.078, de 1990 - 
Código de Defesa do Consumidor, à Lei Complementar nº 123, de 2006 e Lei 147, de 2014 e subsidiari-
amente à Lei nº 8.666, de 1993 e as condições do Edital a realizar-se às 10h00min horas do dia 09 de 
março de 2021. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da 
Comissão Permanente de Licitação, na Rua 03 de agosto, nº 31, Centro, Esperantinópolis – MA, horário 
de 08:00 às 12:00 horas, no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br. Esclarecimen-
to adicional no mesmo endereço, telefone: (99) 98508-6179 e através do E-mail: cplesperantinopo-
lis@gmail.com. ou na página www.esperantinopolis.ma.gov.br. Esperantinópolis - MA, 11 de fevereiro 
de 2021. Kellvane Ferreira Sousa Secretária Municipal de Administração Portaria Nº 005/2021

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. PE.008/2021 (SRP). O Município de Esperantinópo-
lis, Poder Executivo, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, torna público 
para conhecimento dos interessados que na data, horário e local indicados fará realizar licitação na 
modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, para REGISTRO DE PREÇOS, do tipo menor preço por 
item, objetivando a seleção mais vantajosa para prestação de serviço de fornecimento de link de 
internet, de interesse desta Administração Publica, em conformidade com o Termo de Referência 
disposto no Anexo I do edital, o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei nº 10.520, 
de 2002, Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, à Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do 
Consumidor, à Lei Complementar nº 123, de 2006 e Lei 147, de 2014 e subsidiariamente à Lei nº 8.666, 
de 1993 e as condições do Edital a realizar-se às 10h00min horas do dia 10 de março de 2021. O Edital 
e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão Permanente de 
Licitação, na Rua 03 de agosto, nº 31, Centro, Esperantinópolis – MA, horário de 08:00 às 12:00 horas, 
no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br. Esclarecimento adicional no mesmo 
endereço, telefone: (99) 98508-6179 e através do E-mail: cplesperantinopolis@gmail.com. ou na 
página www.esperantinopolis.ma.gov.br. Esperantinópolis - MA, 12 de fevereiro de 2021. Écia Lima 
Carneiro Secretária Municipal de Assistência Social Portaria nº 010/2021

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

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2021

PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2021. O Município de Nina Rodrigues, através da Prefeitura Municipal de Nina 
Rodrigues, por meio da Comissão Permanente de Licitação, torna pública aos interessados que, com base na 
Lei n° 10.520/02, Decreto Municipal n° 03/07 e subsidiariamente as disposições da Lei n° 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, fará realizar às 09h:00 (nove) horas no dia 09 de março de 2021, tendo por objeto a 
Contratação de empresa especializada para fornecimento de equipamentos de informática e suprimentos e 
periféricos destinados a diversas secretarias municipais de Nina Rodrigues. A presente licitação será realizada 
na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Praça Rui Fernandes Costa, Centro, Nina Rodrigues – 
MA e será presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal. O Edital e seus anexos estão a disposição dos 
interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08h:00 (oito horas) às 12h:00 (doze horas), onde 
poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos mediante recolhimento da importância de R$ 100,00 (cem 
reais). Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço ou pelo Telefone (98) 99235-5423 – Nina Rodrigues – 
MA.

Nina Rodrigues - MA, 19 de fevereiro de 2021.
Raimundo Nonato Silva Junior

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021, REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2021. O 
Município de Turilândia (MA), através da Secretaria de Administração e Finanças, 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 locação de 
veículos com Condutor, para atender as necessidades do Município de Turilândia/MA. Data e horário 
do recebimento das propostas e Documentação de Habilitação: até às 08h:09min do dia 
05/03/2021. Data e horário do início da disputa: 08h:10min do dia 05/03/2021. 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, 18 de fevereiro de 2021. Leilson Costa Fonseca – 
Secretário Municipal de Administração e Finanças.
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São Luís possui 1.883 doses de vacina em estoque que estão sendo aplicadas
prioritariamente em profissionais de saúde e idosos acamados

PA TRÍ CIA CU NHA

Es ta do aguar da no vos lo tes
de va ci na

Si tu a ção da pan de mia no es -
ta do

ESTOQUE DE VACINA

São Luís tem apenas
1.800 vacinas

O
es to que de va ci na ção pa ra o
es ta do es tá che gan do ao
fim. No mu ni cí pio de São
Luís, a Se cre ta ria Mu ni ci pal

de Saú de (Se mus), in for mou que até
quin ta-fei ra, 18, ha vi am 1.883 do ses
de va ci na em es to que sen do que des- 
tas, 993 es tão dis po ní veis es pe ci fi ca- 
men te pa ra a se gun da do se, que es tá
sen do apli ca da no Cen tro de Va ci na- 
ção, no Coha fu ma. A ca pi tal es tá com
77,07% de co ber tu ra va ci nal.  O es to- 
que de va ci nas dis po ní vel é  890 pa ra
pri mei ra do se e 993 pa ra se gun da do- 
se.

No úl ti mo dia 17, a Pre fei tu ra de
São Luís anun ci ou a sus pen são da va- 
ci na ção de ido sos no sis te ma Dri ve
Th ru, até en tão re a li za da no cam pus
da Uni ver si da de Fe de ral do Ma ra- 
nhão (UF MA). 

A va ci na ção es tá sus pen sa até a
che ga da de no vas do ses de va ci na na
ca pi tal ma ra nhen se. 

As do ses ain da dis po ní veis es tão
pro gra ma das pa ra a va ci na ção dos
ido sos aca ma dos, que se rá re for ça da
nos pró xi mos di as. A re to ma da da va- 
ci na ção dos ido sos no Dri ve Th ru
(UF MA), se guin do a fai xa etá ria, se rá
re to ma da com a che ga da das no vas
do ses, que tem pre vi são de che ga da
no es ta do a par tir do dia 22.

De acor do com a SES, e se guin do as
ori en ta ções es ta be le ci das pe lo Mi nis- 
té rio da Saú de, res pon sá vel pe lo en vio
das do ses, até a sex ta-fei ra, 19, fo ram
va ci na dos os pro fis si o nais de saú de
que per de ram o dia pa ra to mar a se- 
gun da do se.

O mu ni cí pio de São Luís in for mou
que re ce beu 52.282 do ses de va ci na

con tra a Co vid-19, até o mo men to.
En quan to um no vo lo te de do ses de
va ci na não che ga, a Se mus in for ma
que pros se gue com a va ci na ção da se- 
gun da do se dos pro fis si o nais de Saú- 
de que já re ce be ram a pri mei ra do se.
 “Pa ra le lo a es se tra ba lho, a Se mus re- 
for çou a va ci na ção dos ido sos aca ma- 
dos. As do ses dis po ní veis es tão sen do
ad mi nis tra das pa ra os pú bli cos pri o- 
ri tá ri os. O Pla no Mu ni ci pal de Va ci na- 
ção, es ta be le ci do pe la Pre fei tu ra, es tá
sen do cum pri do, com eta pa im por- 
tan te exe cu ta da es ta se ma na, com a
dis po ni bi li za ção de re de (no Hos pi tal
Jo sé Car los Ma ci ei ra, no Sa ca vém)
pró pria pa ra as sis tên cia de pes so as
com sín dro mes gri pais. Fo ram ofer ta- 
dos 50 lei tos ex clu si vos pa ra pa ci en tes
com Co vid no Hos pi tal da Mu lher e
ou tros 40 lei tos no Hos pi tal Uni ver si- 
tá rio, sen do es tes, lei tos de UTI e en- 
fer ma ria. Se rá en tre gue ain da uma ala
com lei tos de re ta guar da na Uni da de
Mis ta no Be qui mão”, dis se a Se mus.

Até ago ra o Ma ra nhão re ce beu qua- 
tro lo tes de va ci na, sen do três da Co- 
ro na vac e uma da As tra ze ne ca. Até a
quar ta-fei ra (17), 249.904 do ses fo ram
dis tri buí das aos 217 mu ni cí pi os ma- 
ra nhen ses. 201.410 do ses da Co ro nav.
Sen do 123.277 dis tri buí das pa ra a 1ª
do se e 78.133 pa ra a 2ª do se. Da As tre- 
ze ne ca fo ram re ce bi das 48.500 pa ra a
pri mei ra do se.

Des se to tal de do ses, se gun do o
pai nel so bre Co vid do es ta do, 142.591
do ses fo ram apli ca das, dan do um to- 
tal de 57,06% de co ber tu ra no es ta do.
 Qua tro mu ni cí pi os já con cluí ram a
va ci na ção das do ses que fo ram re ce- 
bi das, a exem plo de Itin ga do Ma ra- 

nhão, La go Ver de, Pre si den te Jus ce li- 
no, São Fran cis co do Ma ra nhão.

“Na se ma na de 22 a 25 de fe ve rei ro
se rão dis tri buí das 46.900 do ses da Co- 
ro na vac, pa ra con clu são do es que ma
de va ci na ção de ido sos com 90 anos
ou mais e pro fis si o nais de saú de. A Se- 
cre ta ria aguar da no vas do ses a se rem
dis tri buí das pe lo Mi nis té rio da Saú de,
cu jo pra zo pre vis to pa ra a en tre ga é a
pró xi ma se ma na. O quan ti ta ti vo de
do ses, até o mo men to, não foi di vul- 
ga do”, in for mou a Se cre ta ria de Es ta- 
do da Saú de

O es ta do ocu pa os úl ti mos lu ga res
do país em co ber tu ra va ci nal. Se gun- 
do o go ver na dor Flá vio Di no, em co le- 
ti va re a li za da on tem (18) pe la ma nhã,
os mu ni cí pi os não es tão ali men tan do
com re gu la ri da de o sis te ma de va ci- 
na ção, o que com pro me te a trans pa- 
rên cia nes se sen ti do. 

“Su bli nho a im por tân cia de ha ver a
ali men ta ção des se sis te ma por par te
das se cre ta ri as mu ni ci pais pa ra dar-
mos mai or trans pa rên cia nes se pro- 
ces so”, dis se.

De acor do com o por tal Co vid do
Go ver no do Es ta do, 214.478 ca sos fo- 
ram con fir ma dos no es ta do, com
4.895 vi das per di das. Nos úl ti mos di-
as, 108 no vos ca sos fo ram con fir ma- 
dos na ca pi tal, 34 em Im pe ra triz e 278
nas de mais re giões.

Na ca pi tal pai nel Co vid da Pre fei tu-
ra de São Luís, apon ta que até on tem
(19) ha vi am 1.043 pes so as in ter na das
na en fer ma ria Co vid e 803 na UTI,
além de 13.608 pes so as em iso la men- 
to do mi ci li ar. 57.001 ca sos fo ram con- 
fir ma dos, 824.142  no ti fi ca dos e 2.717
óbi tos.

ENEM 2020

Inep divulga locais de prova da reaplicação

AS PROVAS PARA OS ESTUDANTES QUE TIVERAM A SOLICITAÇÃO DE REAPLICAÇÃO APROVADA SERÃO NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO

O Ins ti tu to Na ci o nal de Es tu dos e
Pes qui sas Edu ca ci o nais Aní sio Tei xei- 
ra (Inep) di vul gou o car tão de con fir- 
ma ção com os lo cais de pro va da re a- 
pli ca ção do Exa me Na ci o nal do En si- 
no Mé dio (Enem) 2020. O do cu men to
es tá dis po ní vel na Pá gi na do Par ti ci- 
pan te. No car tão tam bém cons ta o
nú me ro de ins cri ção, da ta, ho ra das
pro vas, op ção de lín gua es tran gei ra e
aten di men to es pe ci a li za do ou tra ta- 
men to por no me so ci al, ca so es sas so- 
li ci ta ções te nham si do fei tas e apro va- 
das. Ape sar de não ser obri ga tó rio, o
Inep re co men da que os par ti ci pan tes
im pri mam o car tão de con fir ma ção e
le vem nos di as do exa me.

As pro vas do Enem, pa ra os es tu- 
dan tes que ti ve ram a so li ci ta ção de re- 
a pli ca ção apro va da se rão nos di as 23
e 24 de fe ve rei ro, mes ma da ta da apli- 
ca ção do Enem PPL, exa me des ti na do
a pes so as pri va das de li ber da de ou

sob me di da so ci o e du ca ti va que in- 
clua pri va ção de li ber da de. As so li ci- 
ta ções fo ram ana li sa das in di vi du al- 
men te pe lo Inep.

Pu de ram pe dir a re a pli ca ção do
Enem 2020 os ins cri tos que não con- 
se gui ram fa zer as pro vas por pro ble- 
mas lo gís ti cos ou que es ta vam com
sin to mas de co vid-19 ou de ou tra do- 
en ça in fec to con ta gi o sa nos di as da
apli ca ção re gu lar. O Enem 2020 te ve
uma ver são im pres sa, apli ca da nos di- 
as 17 e 24 de ja nei ro, e uma di gi tal, re- 
a li za da nos di as 31 de ja nei ro e 7 de fe- 
ve rei ro.

A re a pli ca ção es tá pre vis ta em edi- 
tal e ocor re em to das as edi ções do
Enem. Nes ta edi ção, en tre tan to, em
ra zão da pan de mia de co vid-19, os ín- 
di ces de abs ten ções fo ram re cor- 
des. Mais da me ta de dos ins cri tos no
Enem im pres so e apro xi ma da men- 
te 70% do Enem di gi tal fal ta ram às

pro vas. A re a pli ca ção se rá ape nas na
ver são im pres sa, mes mo pa ra aque les
que se ins cre ve ram ini ci al men te pa ra
o Enem di gi tal. O re sul ta do fi nal, tan- 
to da ver são im pres sa quan to da di gi- 
tal e da re a pli ca ção, se rá di vul ga do no
dia 29 de mar ço.

Os can di da tos po dem usar as no tas
do Enem pa ra con cor rer a va gas no
en si no su pe ri or, por meio de pro gra- 
mas co mo o Sis te ma de Se le ção Uni fi- 
ca da (Si su), que ofe re ce va gas em ins- 
ti tui ções pú bli cas de en si no su pe ri or,
o Pro gra ma Uni ver si da de pa ra To dos
(ProU ni), que ofe re ce bol sas de es tu- 
do em ins ti tui ções pri va das, e o Fun-
do de Fi nan ci a men to Es tu dan til (Fi- 
es), que fa ci li ta o aces so ao cré di to pa-
ra fi nan ci a men to de cur sos em ins ti-
tui ções pri va das. Uni ver si da des no
Bra sil e em Por tu gal tam bém acei tam
a no ta do Enem no lu gar do tra di ci o- 
nal ves ti bu lar.

CARNAVAL 2021

Prefeitura entrega cestas
básicas a ambulantes

800 CESTAS BÁSICAS A 400 VENDEDORES AMBULANTES

A Pre fei tu ra de São Luís en tre gou, no úl ti mo sá ba do
(20), 800 ces tas bá si cas a 400 ven de do res am bu lan tes
ma pe a dos pe lo Sin di ca to do Co mér cio Am bu lan te de
São Luís, que não pu de ram tra ba lhar por con ta da sus- 
pen são das co me mo ra ções do Car na val des te ano, co- 
mo pre ven ção à Co vid-19.

Ca da co mer ci an te re ce beu du as ces tas e a en tre ga,
que acon te ceu no Gi ná sio do Par que do Bom Me ni no,
foi di vi di da em dois gru pos: 200 re ce be ram as ces tas às
8h; e os ou tros 200, às 10h.

Os kits fo ram do a dos pe la par ce ria com qua tro gran- 
des em pre sas ma ra nhen ses, que aten de ram à ini ci a ti va
do pre fei to Edu ar do Brai de por meio da Agên cia Mu ni- 
ci pal de De sen vol vi men to Econô mi co e So ci al (AM- 
DES), pre si di da por Fe li pe Mus sa lém.

SÃO LUÍS

Empresa abre vaga
para Jovem Aprendiz

A CARGA HORÁRIA SEMANAL É DE APENAS 24 HORAS

O Gru po Po ti guar in for ma so bre mais uma no va va ga,
des sa vez pa ra con tra ta ção de Jo vem Apren diz pa ra atu- 
ar no aten di men to ao cli en te em São Luís. A em pre sa
ofe re ce re mu ne ra ção e be ne fí ci os com pa tí veis com o
mer ca do.

O per fil pa ra es sa va ga é de en si no mé dio com ple to
ou cur sa do, dis po ni bi li da de pa ra fa zer o cur so de apren- 
di za gem no Se nac e pos suir car tei ra de tra ba lho. A car ga
ho rá ria se ma nal é de 24h, in cluin do fi nais de se ma na.

Os in te res sa dos em par ti ci par des sa se le ção de vem
ca das trar cur rí cu lo no se guin te en de re- 
ço: http://www.apo ti guar.com.br na op ção Tra ba lhe co- 
nos co ou ain da en vi ar cur rí cu los pa ra o email: rh@apo- 
ti guar.com.br com as sun to: Se le ção Jo vem Apren- 
diz. Mas aten ção, o en vio do cur rí cu lo de ve se dar so- 
men te até o pró xi mo dia 28 de fe ve rei ro.

São Luís, segunda-feira, 22 de fevereiro de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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Painel Covid-19 do Maranhão, revelou que em vários municípios maranhenses com
grande concentração de indígenas estão com baixa cobertura de vacinação

SAMARTONY MAR TINS

COVID-19

Indígenas maranhenses
recusam vacinação

A
va ci na ção en tre os in dí ge nas
 es tá se tor nan do uma pre o- 
cu pa ção en tre as au to ri da des
de saú de bra si lei ra e no Ma- 

ra nhão não es tá sen do di fe ren te de
ou tras re giões do país. 

 Es ti ma-se que, no es ta do, cer ca de
2,3% da po pu la ção in dí ge na do es ta- 
do es te ja se re cu san do a to mar a va ci- 
na..

A va ci na ção dos in dí ge nas é de res- 
pon sa bi li da de do Dis tri to Sa ni tá rio
Es pe ci al In dí ge na (DSEI), ór gão fe de- 
ral, mas di an te do ce ná rio, a Se cre ta- 
ria de Es ta do da Saú de (SES) es tá re- 
for çan do o tra ba lho já re a li za do pe las
equi pes da For ça Es ta du al de Saú de
que atu am cons tan te men te nas áre as
in dí ge nas.

De acor do com o Pai nel Co vid-19
do Ma ra nhão, en tre os mu ni cí pi os
ma ra nhen ses que es tão com bai xa co- 
ber tu ra de va ci na ção es tão aque les
que con tam com gran de con cen tra- 
ção de in dí ge nas, co mo Ama ran te do
Ma ra nhão e mu ni cí pi os da Re gi o nal
de Saú de de Bar ra do Cor da co mo Je- 
ni pa po dos Vi ei ras, Itai pa va do Gra- 
jaú, Ara me, Gra jaú e Bar ra do Cor da.

O se cre tá rio mu ni ci pal de Saú de de
Ama ran te do Ma ra nhão, Wesley Gar- 
cia, con ta que o mu ni cí pio já con cluiu
a apli ca ção das va ci nas en vi a das pa ra
a ad mi nis tra ção da 1ª do se na po pu la- 
ção ur ba na do mu ni cí pio, mas que
das 2.922 do ses re ce bi das, 2.671 fo- 
ram des ti na das aos in dí ge nas.  

“A de sin for ma ção tem le va do mui- 
tos in dí ge nas a se ne ga rem a to mar a

va ci na con tra a Co vid-19. Mui tos
acre di tam que a va ci na po de ma tá-
los. Ou tros afir mam que só to ma rão a
va ci na quan do o ca ci que de sua al deia
to mar a pri mei ra e se gun da do ses e
so bre vi ver sem se que las. Por con ta
des ses mi tos, o mu ni cí pio de Ama- 
ran te es tá ten do di fi cul da de pa ra
cum prir su as me tas de va ci na ção, já
que a gran de mai o ria de sua po pu la- 
ção é in dí ge na”, ex pli ca o se cre tá rio
de Saú de em Ama ran te.

O Dis tri to Sa ni tá rio Es pe ci al In dí- 
ge na do Ma ra nhão (DSEI-MA), vin cu- 
la do à Se cre ta ria Es pe ci al de Saú de In- 
dí ge na (SE SAI), di vul gou no úl ti mo
dia 16 de fe ve rei ro, os da dos re fe ren- 
tes à va ci na ção de in dí ge nas con tra à
Co vid-19 no es ta do, que con ta com
um to tal de 9.036 do ses de va ci nas
apli ca das. 

O Bo le tim de Va ci na ção apre sen ta
os nú me ros re fe ren tes à apli ca ção da
pri mei ra do se da va ci na e es tá or ga ni- 
za do por po los-ba se (Ama ran te, Bom
Je sus das Sel vas, Kri ka ti, Bar ra do Cor- 
da, Zé Do ca, Ara me, Gra jaú e San ta
Inês), Ca sa de Saú de In dí ge na (CA- 
SAI), nas lo ca li da des São Luís, Im pe- 
ra triz e Te re si na, e ain da da dos do
mu ni cí pio de Vi a na, que se re fe rem
aos nú me ros da va ci na ção jun to ao
po vo Akroá Ga me la.

Se gun do in for ma ções do DSEI-MA
o gran de nú me ro de re cu sas, es pe ci- 
al men te nos po los de Bar ra do Cor da
(2.318), Ama ran te (1.008), Ara me
(866), Gra jaú (718) e San ta Inês (356).
Os po los com me nor nú me ro de re cu- 
sas fo ram Kri ka ti (67), Bom Je sus das
Sel vas (25) e Zé Do ca (07). Nas di fe- 
ren tes lo ca li da des da Ca sa de Saú de

In dí ge na e em Vi a na não hou ve re cu- 
sa. 

No en tan to, mes mo on de es ses nú- 
me ros são me no res, o qua dro ge ral é
pre o cu pan te, ten do em vis ta a vul ne- 
ra bi li da de dos po vos in dí ge nas fren te
à Co vid-19, com al to grau de con tá gio
e um nú me ro sig ni fi ca ti vo de óbi tos.
Re for ça mos a im por tân cia da cam pa- 
nha “Va ci na Pa ren te” ar ti cu la da pe lo
mo vi men to in dí ge na co mo sím bo lo
de re sis tên cia e lu ta dos po vos ori gi- 
ná ri os e con tra o ne ga ci o nis mo nos
ter ri tó ri os in dí ge nas.

A de sin for ma ção tem

le va do mui tos in dí ge nas

a se ne ga rem a to mar a

va ci na con tra a Co vid-

19. Mui tos acre di tam

que a va ci na po de ma tá-

los. Ou tros afir mam que

só to ma rão a va ci na

quan do o ca ci que de sua

al deia to mar a pri mei ra

e se gun da do ses e

so bre vi ver sem se que las

“Vacina com chip da besta fera”
A de ses ti mu la ção em re la ção à va- 

ci na ção en tre os in dí ge nas es ta ria
acon te cen do por mo ti vos re li gi o sos.
Ou se ja, pas to res e mis si o ná ri os evan- 
gé li cos têm si do acu sa dos de con ven- 
cer os in dí ge nas de que a va ci na é pe- 
ri go sa. Pa ra le la men te, há mo vi men- 
tos co mo os do Con se lho de Pas to res e
Lí de res Evan gé li cos In dí ge nas (Con- 
plei) que têm es ti mu la do os in dí ge nas
à va ci na ção.

O bai xo per cen tu al de va ci na ção no
Bra sil das po pu la ções in dí ge nas (62%
ain da não to ma ram ne nhu ma do se) é
ain da mai or en tre os es ta dos da
Amazô nia (71%). É nes ta re gião do

país que mais li de ran ças re la tam a di- 
fu são de fa ke news que aler tam os po- 
vos in dí ge nas con tra o que cha mam
de “va ci na com chip da bes ta fe ra”. Os
da dos fo ram con ta bi li za dos pe lo si te
G1 com ba se nas in for ma ções dis po- 
ni bi li za das pe lo Mi nis té rio da Saú de
na fer ra men ta Lo ca li za SUS. Os es ta- 
dos de Ro rai ma, Pa ra ná, To can tins e
Rio de Ja nei ro têm a me nor ta xa de
apli ca ção da pri mei ra do se (ve ja grá fi- 
co abai xo). To dos os no ve es ta dos da
Amazô nia va ci na ram me nos de 50%
da po pu la ção in dí ge na.

No ca so do Ma ra nhão que pos sui
uma po pu la ção de 19.626 ha bi tan tes
até o mo men to a va ci na ção do ín dio
no es ta do en con tra-se da se guin te
for ma: 1ª do se 6.962 o que cor res pon- 
de a 35% e na 2ª do se ape nas 823 o que
cor res pon de a 4%.  En tre os in dí ge nas
va ci na dos com a se gun da do se es tá
Mag no Gua ja ja ra, ca ci que e pro fes sor
da Al deia Mo na li sa BR 226, Ter ra In dí- 
ge na Ca na bra va/Gua ja ja ra, mu ni cí- 
pio de Je ni pa po dos Vi ei ras, que pu- 
bli cou em seu per fil na re de so ci al Ins- 
ta gram a ale gria de es tar imu ni za do
con tra a Co vid-19 e con vo cou os pa- 
ren tes à cons ci en ti za ção e imu ni za- 
ção.    “Ho je, 14 de fe ve rei ro de 2021,
to mei a se gun da do se da va ci na que

nos imu ni za con tra a Co vid-19. Va- 
mos nos cons ci en ti zar e to mar a va ci- 
na. Es tou imu ni za do! Al deia Mo na li za
BR 226. #va ci na pa ren te.” Ca be des ta- 
car que de acor do com o Bo le tim di- 
vul ga do pe la Re de (Co)Vi da em agos- 
to de 2020, a TI Ca na bra va/Gua ja ja ra
re gis trou o nú me ro de 541 ca sos con- 
fir ma dos da Co vid-19 e 12 óbi tos.  A
ins ti tui ção es tá rei te ran do a im por- 
tân cia da cam pa nha #va ci na pa ren te.
 “En quan to lu ta e re sis tên cia dos po- 
vos ori gi ná ri os fren te ao con tex to
pan dê mi co! Avan te!”,

O Ma ra nhão já apli cou em to do
74,5% das 171.417 do ses re fe ren tes à
1ª do se da imu ni za ção con tra a Co- 
vid-19. To das as va ci nas re fe ren tes à
pri mei ra do se ne ces sá ria à imu ni za- 
ção com ple ta já fo ram dis tri buí das
pe lo po der pú bli co es ta du al aos mu- 
ni cí pi os. No to tal, o Ma ra nhão já re ce- 
beu 306.540 do ses das va ci nas Co ro- 
na Vac e As tra Ze ne ca, e o Go ver no do
Es ta do se gue en tre gan do as va ci nas
aos mu ni cí pi os que ain da não re ce be- 
ram a se gun da do se da Co ro na Vac.  Os
da dos da va ci na ção, ge rais e por mu- 
ni cí pio, es tão dis po ní veis no Pai nel
Co vid-19, no si te da Se cre ta ria de Es- 
ta do da Saú de (SES), em www.sau- 
de.ma.gov.br.

“ES CO LI NHA DA ES PE RAN ÇA”

Co nhe ça a his tó ria
da “Pro fes so ra Éri ka”
em Co e lho Ne to

Pa re des de bar ro, pi so de ter ra ba ti da, li vros usa dos,
ven ti la do res e mó veis res ga ta dos de li xão, com um car- 
taz na fren te da pe que na chou pa na, es cri to à mão “Es- 
co li nha da Es pe ran ça”. Es sa é a re a li da de de Éri ca Le al,
ado les cen te de 12 anos que ga nhou no to ri e da de, nos úl- 
ti mos di as, ao vi ra li zar na in ter net por dar au las pa ra cri- 
an ças ca ren tes em Co e lho Ne to, mu ni cí pio dis tan te
qua se 400 km da ca pi tal, São Luís.

Ten do em vis ta a si tu a ção de gra dan te e pe cu li ar da
me ni na e das cri an ças da “es co li nha”, a De fen so ria Pú- 
bli ca do Es ta do (DPE/MA), por meio da atu a ção do de- 
fen sor Pú bli co Thyago Ro dri gues, a pe di do da Ad mi nis- 
tra ção Su pe ri or da ins ti tui ção, re a li zou in cur são no lo- 
cal vi san do en ten der a re a li da de da co mu ni da de. O ob- 
je ti vo é apli car es for ços mú tu os na con sig na ção de po lí- 
ti cas pú bli cas e me lho ri as es tru tu rais pa ra res guar dar
di rei tos e ge rar dig ni da de àque la fa mí lia e à po pu la ção.

“Den tro da po lí ti ca ins ti tu ci o nal de pro xi mi da de com
o ci da dão mais vul ne rá vel, es trei tan do o la ço com a co- 
mu ni da de, es ti ve mos na ca sa da fa mí lia, vi mos a re a li- 
da de em que vi ve e o ca rá ter des bra va dor da me ni na. É
uma si tu a ção de or gu lho e, tam bém, de pre o cu pa ção,
ten do em vis ta que tal res pon sa bi li da de de edu car e ga- 
ran tir ins tru men tos es co la res e um es pa ço dig no é do
Es ta do e do Mu ni cí pio”, des ta cou o de fen sor pú bli co.

Se gun do o de fen sor, a De fen so ria ni ci a rá sua atu a ção
com uma de man da na área de fa mí lia, que há mui to
tem po in co mo da à mãe da jo vem, a ca ta do ra de li xo Ma- 
ria Do ri ze te Le al, que ain da tem du as fi lhas, cha ma das
Eva e El za Le al Si mão. “Já agen da mos o aco lhi men to das
de man das da fa mí lia e na se ma na que vem es pe ra mos
os fa mi li a res na uni da de da De fen so ria em Co e lho Ne to,
pa ra emi tir os ofí ci os de pra xe, dan do iní cio aos pro ce- 
di men tos le gais re que ri dos”, afir mou Thyago Ro dri- 
gues.

“Já agen da mos o aco lhi men to das

de man das da fa mí lia e na se ma na

que vem es pe ra mos os fa mi li a res na

uni da de da De fen so ria em Co e lho

Ne to, pa ra emi tir os ofí ci os de pra xe,

dan do iní cio aos pro ce di men tos

le gais re que ri dos

A De fen so ria pre ten de ain da, após reu niões com a
co mu ni da de, re a li zar mu ti rões, exe cu ção de pro je tos
es pe ci ais, co mo Pais e fi lhos, além de pres tar aten di- 
men tos di ver sos com o apoio da uni da de mó vel da ins ti- 
tui ção, den tre ou tros ser vi ços, in se rin do aí equi pe mul- 
ti dis ci pli nar, com pos to por as sis ten tes so ci ais e de fen- 
so res pú bli cos. “A atu a ção não se rá res tri ta à pe que na
Éri ca, mas tam bém di re ci o na re mos ati vi da des di ver sas
pa ra a co mu ni da de de Co e lho Ne to”, dis se Ro dri gues.

“Es ta mos aten tos à ne ces si da de da so ci e da de, aler tas
pa ra de man das da po pu la ção so ci o e co no mi ca men te
vul ne rá vel. O pa pel da De fen so ria é mui to mais que
ape nas es pe rar ser de man da da, mas tam bém co nhe cer
a re a li da de da co mu ni da de, in do até ela, no fo co da re- 
so lu ção do pro ble ma. As sim, ori en ta mos nos sos de fen- 
so res, que de for ma aguer ri da têm se dis po ni bi li za do
pa ra in te ra gir com a po pu la ção”, des ta cou o sub de fen- 
sor Ga bri el Fur ta do.

O de fen sor afir mou que o fa to de a me ni na dar au las,
mes mo sen do uma ado les cen te e não po der le ci o nar,
sen si bi li zou o Mu ni cí pio e o Es ta do, que abra ça ram a
ini ci a ti va. Tan to que o vi ce-go ver na dor Car los Bran dão
e o se cre tá rio de Edu ca ção, Fe li pe Ca ma rão, in for ma- 
ram que irão ao mu ni cí pio de Co e lho Ne to, pa ra o anún- 
cio ofi ci al da cons tru ção de mais uma es co la dig na.
Além dis so, a pre fei tu ra já ini ci ou a re for ma da pe que na
ca sa da fa mí lia, que se rá de al ve na ria. Há tam bém uma
va qui nha on li ne, que tem ti do bas tan te en ga ja men to da
po pu la ção.

São Luís, segunda-feira, 22 de fevereiro de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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Moto disputa o Estadual, mas pretende ter boa participação na competição nacional da
CBF, que dá uma cota inicial muito importante, financeiramente, no primeiro trimestre

EXPECTATIVA

Papão já está de olho
na Copa do Brasil
NERES PINTO

D
e pois de con se guir mais 
uma vi tó ria so bre o Im pe ra- 
triz, no Ple no do Tri bu nal de 
Jus ti ça Des por ti va (TJD-

MA) na úl ti ma sex ta-fei ra, o Mo to 
Club, que se man tém na pri mei ra di- 
vi são do fu te bol pro fis si o nal do Ma ra- 
nhão, vi ve tam bém a ex pec ta ti va pe la 
par ti ci pa ção na Co pa do Bra sil des te 
ano, pro mo vi da pe la Con fe de ra ção 
Bra si lei ra de Fu te bol (CBF).

A va ga do Pa pão, vi ce-cam peão de 
2020, é uma das três que fo ram con- 
quis ta das pe lo es ta do. As de mais fi ca- 
ram com Sam paio (cam peão) e Ju ven- 
tu de Sa mas (3º co lo ca do). A com pe ti- 
ção se rá dis pu ta da no pe río do de 
 10/03 a 27/10 (16 da tas, em oi to fa- 

ses) e va le uma co ta de R$ 540 mil ao 
re pre sen tan te ma ra nhen se por par ti- 
ci pa ção na pri mei ra fa se. Os va lo res 
so bem a  R$ 650 mil na pas sa gem pa ra 
a se gun da fa se.

A in ten ção do clu be é apre sen tar 
uma equi pe ca paz de su pe rar o pri- 
mei ro ad ver sá rio, mas pa ra is so ain da 
te rá de con tra tar al guns re for ços. Tu- 
do vai de pen der do com por ta men to 
do ti me nas du as pri mei ras ro da das 
do Es ta du al. Ca be rá ao téc ni co Mar ci- 
nho de ter mi nar os se to res que ain da 
ne ces si ta rem de mai or con sis tên cia. 
Es te ano, o clu be, que par ti ci pou da 
Pré-Co pa do Nor des te, já con tra tou 13 
pro fis si o nais, mas al guns fo ram li be- 
ra dos após a eli mi na ção pa ra o Cen tro 
Spor ti vo Ala go a no (CSA).

A Co pa do Bra sil tam bém era o 
gran de so nho do Im pe ra triz, que vi ve 
uma cri se téc ni ca e fi nan cei ra des de o 
ano pas sa do, quan do fez sua pi or 
tem po ra da dos úl ti mos anos, in clu si-

EM 2020 O MOTO CLUB FOI DESCLASSIFICADO PELO FLUMINENSE EM JOGO ELETRIZANTE

ve cain do pa ra a quar ta di vi são do fu- 
te bol bra si lei ro e ain da ten do que pa- 
gar uma dí vi da su pe ri or a R$ 500 mil 
com um clu be uru guaio (Fe nix) pe la 
trans fe rên cia de um atle ta.

A apos ta do ti me co lo ra do da Re- 
gião To can ti na foi frus tra da em se- 
gun da ins tân cia, no Ple no do TJD, que 
op tou pe lo ar qui va men to do pro ces- 
so, ao con si de rar o re cur so in tem pes- 
ti vo (fo ra do pra zo ).

A de fe sa do Ca va lo de Aço, re pre- 
sen ta da  pe lo ad vo ga do Pe res Paz, 
após a de ci são, ma ni fes tou seu in- 

con for mis mo, mas re co nhe ce que re- 
cor rer ao Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça 
Des por ti va não com pen sa ria, de vi do 
ao tem po de de mo ra pa ra en trar na 
pau ta de jul ga men to, e a apro xi ma ção 
do iní cio da Co pa do Bra sil. Mes mo 
as sim, dei xou a de ci são a car go da di- 
re to ria do clu be.

A CBF, in clu si ve, já di vul gou o Re- 
gu la men to Es pe cí fi co da Com pe ti ção 

(REC) da Co pa do Bra sil pa ra 2021. 
Nes ta no va edi ção, o tor neio  ga nhou 
uma mu dan ça im por tan te no for ma- 
to de dis pu ta e te rá uma fa se a me nos. 
Com is so, o gru po de clu bes da Li ber- 
ta do res e cam peões da Sé rie B, Co pa 
do Nor des te e Co pa Ver de, que en tra-
va a par tir das oi ta vas de fi nal, ago ra 
in gres sa rá na Ter cei ra Fa se, jun tan do-
se a ou tras 20 equi pes no tor neio.

Pa ra que pos sa en trar na Ter cei ra 
Fa se da Co pa do Bra sil, o gru po de 
equi pes pre vi a men te clas si fi ca das te- 
ve que au men tar de 11 pa ra 12 ti mes, 
se guin do os cri té ri os de clas si fi ca ção: 
clu bes par ti ci pan tes da Con me bol Li- 
ber ta do res, cam peão da Sé rie B, cam- 
peão da Co pa do Nor des te e cam peão 
da Co pa Ver de. Pa ra pre en cher as 12 
va gas se rá tam bém cri té rio de aces so 
o Cam pe o na to Bra si lei ro da Sé rie A. 
Por con ta des sa al te ra ção, tam bém, o 
nú me ro de equi pes par ti ci pan tes da 
Co pa do Bra sil su biu de 91 pa ra 92.

BRASILEIRO DE KART

Piloto maranhense festeja título nacional
Cer ca de dois me ses após a de ci são

do Cam pe o na to Bra si lei ro de Kart de
2020 re a li za do em Bi ri gui, Lu cas
Fecury po de en fim co me mo rar a con- 
quis ta do seu pri mei ro tí tu lo na ci o- 
nal, con fir man do re sul ta do ob ti do na
pis ta, quan do o pi lo to ma ra nhen se
ven ceu a cor ri da fi nal da ca te go ria
No va tos, mas uma pu ni ção ti ra va o tí- 
tu lo de su as mãos lo go após a ban dei- 
ra da.

Com vi tó ria una ni me no jul ga men- 
to in ter pos to con tra a pu ni ção apli ca- 
da na pro va de ci si va da ca te go ria No- 
va tos, na prin ci pal com pe ti ção do
kar tis mo bra si lei ro, o pi lo to de 17
anos foi de cla ra do Cam peão Bra si lei- 
ro de Kart de 2020 na tar de da úl ti ma
quin ta-fei ra (18), com o ve re dic to fi- 
nal do jul ga men to jun to ao Su pe ri or
Tri bu nal de Jus ti ça Des por ti va.

“No dia da gran de fi nal do Bra si lei- 
ro de Kart fi ca mos mui to tris tes, mi- 
nha equi pe, mi nha fa mí lia e to dos
que es ta vam tor cen do e me acom pa- 
nhan do, mas re cor ri ao meu di rei to
do re cur so a pu ni ção, on de ven ce mos
nes ta quin ta-fei ra, fi ze mos um gran- 
de tra ba lho du ran te a com pe ti ção,
quan do al can cei a vi tó ria. Ser cam- 
peão Bra si lei ro de Kart, é um so nho
pa ra to do pi lo to que co me ça sua car- 
rei ra com pe tin do no kart. Mes mo em
um ano mar ca do pe la pan de mia do
Co vid-19, in ten si fi ca mos o tra ba lho
no Kar tó dro mo Spe ed Park. Fo ram
me ses afas ta do da fa mí lia e de ami- 
gos, com to tal de di ca ção ao kar tis mo,
e en fim, ago ra pos so di zer que sou
Cam peão Bra si lei ro de Kart, após ven- 
cer a cor ri da fi nal da ca te go ria No va- 
tos.” – co me mo rou o pi lo to ma ra- 
nhen se, re la tan do a emo ção de ter
con quis ta do o tí tu lo na ci o nal.

So man do gran des con quis tas em
2020, Lu cas Fecury vi veu um ano mo- 
vi men ta do en tre cor ri das no Bra sil e

nos Es ta dos Uni dos com um tra ba lho
in ten so jun to a sua equi pe MZ Ra cing.
Tra ba lhos es tes, que lhe ren de ram
gran des re sul ta dos na ca te go ria No- 
va tos, co mo o tí tu lo do Cam pe o na to
Pa ra na en se de Kart e da Co pa Spe ed
Park, o vi ce-cam pe o na to na Co pa São
Pau lo Light, con cluin do a tem po ra da
com a vi tó ria no Cam pe o na to Bra si- 
lei ro de Kart.

No dia da gran de fi nal

do Bra si lei ro de Kart

fi ca mos mui to tris tes,

mi nha equi pe, mi nha

fa mí lia e to dos que

es ta vam tor cen do e me

acom pa nhan do, mas

re cor ri ao meu di rei to do

re cur so a pu ni ção, on de

ven ce mos.

“Sou mui to gra to a to dos que, de al- 
gu ma ma nei ra di re ta, e in di re ta men te
es ti ve ram do meu la do na con quis ta
des se tí tu lo. To da a equi pe MZ Ra cing,
meu che fe de equi pe Ma zi nho, e to- 
dos me câ ni cos e pi lo tos com pa nhei ro
de box, a Thun der Technology pe lo
su por te com o chas sis, a RBC Mo tors- 
port res pon sá vel por to da a par te de
mo tor e car bu ra dor, quan do fo ram
es sen ci ais nes sa con quis ta, o Jei son
Tei xei ra da Ra cing DNA com o tra ba- 
lho da te le me tria, e os ir mãos Di ra ni

da D.Di ra ni Co a ch com to dos con se-
lhos de pi lo ta gem. Fi ca tam bém meu
agra de ci men to ao Ke ka Tei xei ra, por
to do o tra ba lho du ran te o pro ces so de
jul ga men to. A to dos, o meu mui to
obri ga do”, con cluiu Fecury.

Sou mui to gra to a to dos

que, de al gu ma ma nei ra

di re ta, e in di re ta men te

es ti ve ram do meu la do

na con quis ta des se

tí tu lo.

SUMIÇO OU MARKETING?

Portuguesa “denuncia”
sumiço de mascote

O TRADICIONAL “LEÃO” DA LUSA NÃO FOI ENCONTRADO 

O mas co te da Por tu gue sa su miu! O clu be “de nun ci- 
ou” em no ta no si te ofi ci al, que o tra di ci o nal “Leão” de- 
sa pa re ceu do Ca nin dé.

O co mu ni ca do diz o de par ta men to de mar ke ting
“aci o nou as au to ri da des pa ra au xi li ar nas bus cas” e pe- 
de a aju da de to da a tor ci da tam bém. “Es ta mos jun tos
em ora ções e na tor ci da de que nos so Leão vol te são e
sal vo pa ra ca sa”. Mas a re por ta gem do ge apu rou que o
tex to é par te de uma ação de mar ke ting do clu be en vol- 
ven do mu dan ças so bre o mas co te.  A Lu sa se pre pa ra
pa ra a dis pu ta da Sé rie A2 do Pau lis ta. Aos 33 anos, ele
des pon tou pa ra o fu te bol na Lu sa, en tre 2009 e 2011, e
ago ra es tá de vol ta ao Ca nin dé de pois de ro dar por In- 
ter na ci o nal, Cru zei ro, Pal mei ras, Vas co, en tre ou tros. O
úl ti mo de le foi o Água San ta, no Pau lis tão de 2020. A es- 
treia da Lu sa no es ta du al es tá mar ca da pa ra 1º de mar ço,
con tra a Por tu gue sa San tis ta, às 15h30, fo ra de ca sa.

Ve ja abai xo a no ta da Lu sa na ín te gra:
“Com enor me pre o cu pa ção é que a As so ci a ção Por tu- 

gue sa de Des por tos vem a pú bli co in for mar o de sa pa re ci- 
men to de um dos mais an ti gos e im por tan tes mem bros
de nos sa his tó ria cen te ná ria. Na ma nhã des ta sex ta-fei ra
(19) foi no ta do que o nos so mas co te, nos so ama do Leão,
não se en con tra va mais no Ca nin dé, sua mo ra da nas úl- 
ti mas dé ca das.

Ime di a ta men te nos so De par ta men to de Mar ke ting
aci o nou as au to ri da des pa ra au xi li ar nas bus cas pe lo
len dá rio mas co te, que tem si do pe ça re le van te em nos sas
re des so ci ais e que deu no me à nos sa mai or tor ci da or ga- 
ni za da. Sa be do ra da im por tân cia do Leão pa ra to da co- 
le ti vi da de, nós de ci di mos vir a pú bli co pe dir aju da.

Quem ti ver qual quer in for ma ção do pa ra dei ro do nos- 
so mas co te, pe di mos que en tre em con ta to co nos co pe lo
What sapp (11) 92013-3351. Ca so al guém es te ja com o
nos so Leão, pe di mos en ca re ci da men te que o de vol va”.

SÉRIE B

Botafogo anuncia
contratação de Ronald

O ATACANTE RONALD, DE 24 ANOS, ESTAVA NO BOTAFOGO-SP

O Bo ta fo go anun ci ou nes te sá ba do a pri mei ra con tra- 
ta ção pa ra a Sé rie B de 2021: é o ata can te Ro nald, de 24
anos. O jo ga dor de la do de cam po atu ou na tem po ra da
pas sa da pe lo Bo ta fo go-SP e mar cou seis gols em 45 jo- 
gos. O con tra to é vá li do por dois anos.

Ro nald ti nha vín cu lo com o Bo ta fo go de Ri bei rão Pre- 
to até maio des te ano, mas o clu be ca ri o ca ce deu par te
dos di rei tos pa ra po der tra zê-lo ain da an tes do iní cio da
no va tem po ra da. Pa ra is so, os ca ri o cas ce de ram 15% dos
di rei tos econô mi cos do atle ta aos pau lis tas.

Ele foi re ve la do pe lo In ter na ci o nal, mas pou co atu ou
no Co lo ra do e foi pa ra o Bo a vis ta, de Por tu gal. Após du- 
as tem po ra das na Eu ro pa, vol tou ao Bra sil, on de jo gou
por dois anos no Bo ta fo go-SP.

Com o acer to, o Bo ta fo go dá fim a uma bus ca que co- 
me çou em ou tu bro de 2020. Com pou cas op ções de ve- 
lo ci da de no elen co, os di ri gen tes ten ta ram a con tra ta- 
ção de Ro nald pa ra a re ta fi nal do Bra si lei rão, mas não
con se gui ram con ven cer o clu be pau lis ta.

A che ga da do ata can te se rá a pri mei ra de mui tas que
de vem acon te cer nas pró xi mas se ma nas. O Bo ta fo go es- 
pe ra mui tas mu dan ças no elen co que dis pu ta rá a Sé rie
B do Bra si lei rão, e al gu mas saí das tam bém es tão sen do
ne go ci a das.

São Luís, segunda-feira, 22 de fevereiro de 2021
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Leia a toda hora e em todo lugar

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
LABORATORIAIS EM ANÁLISES CLÍNICAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL 
GERAL DE CHAPADINHA - MA, ADMINISTRADO PELA EMSERH, SEGUINDO AS ESPECIFICAÇÕES 
EM ANEXO.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR LOTE.
NOVA DATA DA ABERTURA: às 8h30, do dia 05/03/2021, horário de Brasília/DF.
MOTIVO: Em razão de não ter sido publicada no DOE/MA. Licitação ID n° 854531.
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), 08 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 ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 026/2021-CSL/EMSERH
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 169.931/2020 - EMSERH

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de saúde em 
GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, para atender à demanda dos seguintes Hospitais: Hospital Regional 
de Carutapera, Hospital Regional de Timbiras, Hospital Regional Adélia Matos da Fonseca 
(Itapecuru), Hospital Geral de Alto Alegre, Hospital Geral de Barreirinhas, Hospital Regional de 
Santa Luzia do Paruá, Hospital Regional de Alarico Nunes Pacheco (Timon).
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM.
DATA DA ABERTURA: 18/03/2021, às 14h30, horário de Brasília.
Local de Realização: Sistema Licitações-e (www.licitacoes-e.com.br).
Edital e demais informações estão disponíveis em www.emserh.ma.gov.br e www.licitacoes-e.com.br.
Informações adicionais serão prestadas na CSL/EMSERH localizada na Av. Borborema, Qd-16, n° 25, 
Bairro do Calhau, São Luís/MA, no horário de 8h às 12h e das 14h às 18h, de segunda a sexta, pelos 
e-mails csl@emserh.ma.gov.br e/ou igor.rochacsl@gmail.com ou pelo telefone (98) 3235-7333.

São Luís (MA), 17 de fevereiro de 2021
Igor Manoel Sousa Rocha

Agente de Licitação da CSL/EMSERH

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES-EMSERH
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 056/2021 - CSL/EMSERH

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7.466/2021 – EMSERH

A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO/UEMA, através do seu Pregoeiro, na forma da Lei 

Federal nº 8.666/93, Lei Federal 10.520/02 e do Decreto nº 10.024/19, informa que realizará licitação na 

modalidade PREGÃO na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO de interesse da 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO – UEMA, conforme a seguir discriminado:

As propostas serão recebidas no endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br. Informa ainda que o 

edital e seus anexos estarão disponíveis aos interessados no site da Universidade Estadual do Maranhão, 

onde poderão ser consultados e adquiridos gratuitamente, por meio do site da UEMA, 

www.licitacoes.uema.br e www.comprasnet.gov.br. Esclarecimentos adicionais pelo telefone (98) 

2016-8114.

São Luís, 16 de fevereiro de 2021

Maria dos Remédios dos Santos Marques

Presidente CSL/UEMA

ESTADO DO MARANHÃO
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO – UEMA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO

DATA HORA PROCESSO

11/03/2021 9h30 Nº 210308/19 Pregão Eletrônico nº 010/2021

Objeto: Contratação de empresa especializada em locação de veículos, sem motorista e sem 
combustível, por meio de diária, a fim de atender às demandas de viagem do Núcleo de 
Educação à Distância no âmbito do Sistema Universidade Aberta do Brasil – UAB, consoante o 
convênio nº 843502/2017.

ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ: 01.612.533/0001-97
Praça Carlos Alberto Siqueira Amorim, nº 100, 
Centro, Turilândia - MA - CEP: 65.276-000

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇO Nº 002/2021. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E 
FINANÇAS, por meio da Comissão Permanente de Licitação – CPL da Prefeitura de Turilândia - MA, avisa aos 
interessados que fará realizar Licitação na seguinte modalidade e condições. Modalidade: Tomada de Preço. 
Tipo de licitação: Menor Preço Global, que será regida pela Lei nº 8.666/93, suas alterações. Objeto: Prestação 
de serviços de execução de serviços especializados de consultoria e auditoria fiscal tributária com 
assessoramento técnico afim de avaliar, revisar e orientar a sistemática aplicada aos tributos, dando 
suporte na ratificação, na atualização monetária, na cobrança e na recuperação de créditos tributários 
vencidos para o município de Turilândia - MA. ABERTURA: dia 10 de março de 2021, as 14:30h (quatorze 
horas e trinta minutos), na sala da Comissão Permanente de Licitação, situado na Praça Carlos Alberto Siqueira 
Amorim, nº 100 - Centro – Turilândia - MA, onde serão recebidas e abertas a DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA. 
Participarão da Licitação todas as firmas especializadas no ramo, que comprovem possuir os requisitos mínimos 
de qualificação exigidos no edital, para a execução de seus objetivos, perante a Comissão Permanente de 
Licitação. Maiores informações poderão ser obtidas na Sala da Comissão Permanente de Licitação, no endereço 
acima, no horário das 8:00 (oito) às 12:00 (doze) horas, de segunda à sexta-feira ou através do e-mail: 
cplturilandia@gmail.com. Turilândia - MA, 18 de fevereiro de 2021. Leilson Costa Fonseca – Secretário Municipal 
de Administração e Finanças.
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Minissérie adapta o famoso livro de Sarah Pinborough, que tem no segredo a maior
força de sua obra - e também seus problemas

Por Trás Da que le Cho que

NETFLIX

Por Trás dos Seus Olhos
surpreende no fim

Q
uan do a li te ra tu ra é trans- 
pos ta pa ra a te la do ci ne ma
ou da TV, os ro tei ris tas en- 
fren tam um pro ble ma re- 

cor ren te: co mo trans for mar em ação
a di va ga ção in te ri o ri za da tão fá cil de
ser aces sa da pe la pro sa de um li vro?
Al gu mas obras con se guem se man ter
in te res san tes mes mo que o per so na- 
gem só es te ja an dan do. Cla ri ce Lis- 
pec tor, por exem plo, era mes tra em
tor nar ir re sis tí veis as des cri ções das
sen sa ções e sen ti men tos de um per- 
so na gem que só es ta va sen ta do num
ban co olhan do a pai sa gem. En quan to
li te ra tu ra, is so fun ci o na por que a pa- 
la vra do au tor se dis tri bui atra vés da
for ça do pró prio es ti lo. Po rém, pas sar
is so pa ra a te le dra ma tur gia po de ser
bas tan te com pli ca do.A mi nis sé rie Por
Trás Dos Seus Olhos é uma adap ta ção
do li vro de Sa rah Pin bo rough, e tal vez
se ja um dos exem plos des sa pro ble- 
má ti ca en tre ação e tex to. Du ra te qua- 
tro dos seus seis epi só di os, a sé rie da
Net flix se de ba te pa ra pre en cher seu
tem po com mo vi men tos que pos sam
ser tão in te res san tes quan to se ri am
nas pá gi nas do li vro. O pro ble ma é
que en quan to na li te ra tu ra os pen sa- 
men tos de um per so na gem po dem
ser des cri tos com uma sa ga ci da de
tex tu al atra en te, na TV os olha res e si- 
lên ci os po dem não ob ter a mes ma efi- 
cá cia. A tri lha de sus pen se e as
sequên ci as mis te ri o sas fun ci o nam
nas pri mei ras ve zes, mas se não hou- 
ver es co po o pú bli co de sis te.

O “nó dra má ti co” apre sen ta do no
iní cio é bas tan te en xu to, aliás. A jo- 

vem se cre tá ria Loui se (Si mo na
Brown) vai a um bar e lá aca ba es bar- 
ran do num mé di co char mo so e se du- 
tor com quem tro ca um bei jo rá pi do.
Na da de mais, se no dia se guin te ela
não aca bas se des co brin do que ele,
Da vid (Tom Ba te man), é seu no vo
che fe e, o pi or, ca sa do. As coi sas fi cam
um pou co mais com pli ca das quan do
Loui se aca ba se tor na ami ga de Ade le
(Eve Hew son), a es po sa. Tu do é cons- 
truí do a par tir daí, com Loui se ten tan- 
do ad mi nis trar o ca so com Da vid e a
ami za de com Ade le, en quan to os es- 
pec ta do res ten tam des co brir quem
são os mo ci nhos e os vi lões des sa his- 
tó ria. É pre ci so es ta be le cer, con tu do,
que a mi nis sé rie tem um gran de se- 
gre do na man ga. Tal vez um dos mai o- 
res que a dra ma tur gia mun di al já viu.
Mas, po de ser pe no so es pe rar 5 epi só- 
di os de 50 mi nu tos pa ra vê-lo des ven- 
da do. Por Trás Dos Seus Olhos é uma
pro du ção ele gan te, que se gue com
cau te la con for me apre sen ta sua tra- 
ma, mas de pois de mui to tem po es pe- 
ran do que al go acon te ça, a sen sa ção é
de que o en re do tem um bi zar ro fe ti- 
che pe la an gús tia da an te ci pa ção.
Mui tos olha res, mui tos mis té ri os ve- 
la dos, mui tas su ges tões, mas um tem- 
po lon go de mais ten tan do con ven cer
o es pec ta dor de que aque la é só mais
uma his tó ria do ti po Atra ção Fa tal. Sa- 
rah pre ci sa que o es pec ta dor acre di te
nis so, ou a bom ba re ser va da pa ra os
úl ti mos mi nu tos não te rá o mes mo
efei to.

Fi nais cho can tes são par te da cul- 
tu ra con tem po râ nea des de sem pre.
Mas quan do M. Night Shyamallan
lan çou O Sex to Sen ti do, a ideia de en-
ga nar o es pec ta dor até o úl ti mo ins- 
tan te se tor nou uma es pé cie de ob ses-
são. Mui tas ve zes, o es tu do dos per so- 
na gens e seus apro fun da men tos são
co lo ca dos em úl ti mo pla no, por que o
que im por ta é o tal se gre do. Na his tó- 
ria da es cri to ra Sa rah Pin be rough, o
se gre do é a for ça mai or de sua obra,
mas tam bém é sua mai or des gra ça.
Pou cas ve zes tes te mu nha mos um ca- 
so tão con cre to de hi per va lo ri za ção
do cho que, quan do tu do que é su ge ri-
do em ci ma de re a ções tão hu ma nas e
in tri gan tes, se des troi em no me da- 
que les úl ti mos 10 se gun dos de sur-
pre sa. Até o epi só dio qua tro, a tra ma
de Por Trás Dos Seus Olhos nos co mu- 
ni ca que o con cei to da sé rie é não cha-
par seus per so na gens em uma só ca-
ma da. Num tri ân gu lo amo ro so, as
ver sões de quem es tá ou não er ran do
ou acer tan do de pen dem ex clu si va- 
men te de jul ga men to sub je ti vo. En- 
tão, de mo do cal cu la do, os ro tei ros
vão al ter nan do ran kings de com por- 
ta men to, com Da vid pa re cen do um
ma ri do abu sa dor em al guns mo men-
tos, de pois a ví ti ma de uma es po sa
psi có ti ca e al gu mas ve zes um brin- 
que di nho pa ra a jo vem aman te. Es se
lu gar do sus pen se e do dra ma é o úni-
co anun ci a do cla ra men te pe lo tex to,
que plan ta pis tas pa ra o fu tu ro (co mo
é de pra xe no gê ne ro), mas sem nun ca
su ge rir qual quer des co la men to da re- 
a li da de.

NOVIDADE

Star substitui Fox hoje e promete plataforma  adulta

LULU SANTOS É O GAROTO-PROPAGANDA DOS CANAIS STAR, BRAÇO DA DISNEY NO BRASIL

“O meu des ti no é ser star.” Lu lu
San tos can tan do a no va ver são de “De
re pen te, Ca li fór nia” é par te da cam pa- 
nha de mu dan ça dos ca nais de en tre- 
te ni men to da Fox, que a par tir de se- 
gun da-fei ra (22/2) pas sam a se cha- 
mar Star no Bra sil e no res to da Amé ri- 
ca La ti na. Pa ra o con su mi dor, a mu- 
dan ça de no me e de iden ti da de vi su al
não mo di fi cam na da, pois a pro gra- 
ma ção per ma ne ce igual.

Fox Chan nel se rá Star Chan nel; Fox
Li fe se cha ma rá Star Li fe; Fox Pre- 
mium 1 e Pre mium 2 se rão, res pec ti- 
va men te, Star Hits e Star Hits 2. FX
con ti nu a rá com o mes mo no me.

“O mais im por tan te é

que to do o con teú do

Fox, co mo ‘Os

Simp sons’ e ‘The

Wal king De ad’, por

exem plo, se rá man ti do”,

afir ma Cris ti a no Li ma,

he ad dos ca nais de

en tre te ni men to da

Disney no Bra sil.

A mu dan ça faz par te do pro ces so
ini ci a do em mar ço de 2019, quan do a
The Walt Disney Company fi na li zou,
após lon ga ne go ci a ção, a com pra da
21st Century Fox, di vi são de en tre te- 
ni men to da Fox. Des de en tão, ocor re a
re es tru tu ra ção em ní vel mun di al.

A mu dan ça de no mes dos ca nais é
só uma par te da ope ra ção. Es te ano, a
em pre sa lan ça no va pla ta for ma de
stre a ming, o Star+ (Star Plus). Cri a da
pa ra o mer ca do la ti no-ame ri ca no, vai
ofe re cer con teú do di fe ren te (vol ta do
pa ra o pú bli co adul to) do Disney , que
che gou ao Bra sil em no vem bro de
2020. O con su mi dor po de rá as si nar as
du as pla ta for mas ou ape nas uma de- 
las.

Nem da ta nem mais de ta lhes do
Star fo ram anun ci a dos. “É na tu ral que
o gru po Disney te nha, no Bra sil, fo co
no no vo ce ná rio de con su mo e quei ra
ga ran tir que os ca nais se jam um com- 
ple men to”, afir ma Li ma. “Quan do se

jun tam du as me ga com pa nhi as
(Disney e Fox), com con teú do su fi ci- 
en te pa ra abas te cer du as pla ta for mas,
o cli en te é quem vai de ci dir co mo vai
con su mir is so. A gen te quer ga ran tir
(nes te mo men to) que as pes so as não
sin tam a mu dan ça, pois o que vai
ocor rer no fu tu ro pró xi mo é que va-
mos adi ci o nar um no vo ser vi ço”, ex- 
pli ca.

Nes te mo men to, os ca nais pa gos
con ti nu am exi bin do os res pec ti vos
fil mes e sé ri es. Lan ça men tos de no vas
tem po ra das per ma ne cem em aber to
di an te da ins ta bi li da de do ce ná rio
pan dê mi co. “Pos so ga ran tir que to dos
os con teú dos vão es tre ar. No Bra sil, a
pro du ção ori gi nal foi im pac ta da por
cau sa dos pro to co los, ela atra sou. En- 
tão, ho je, não te nho se gu ran ça so bre
da tas”, ale gou o he ad dos ca nais
Disney.

O prin ci pal lan ça men to des te mês
é a ter cei ra par te da dé ci ma tem po ra- 
da de “The wal king de ad”, que es treia
no do min go (28/2), às 23h30, no Star
Chan nel e Star Hits 2. Se rão seis no vos
epi só di os, um por se ma na.

No vos pro je tos

“Atlanta” confirma
novas temporadas 

DONALD GLOVER DEIXOU A SÉRIE PARA IR PARA O FX

A sé rie Atlan ta aca ba de ser re no va da pa ra as ter cei ra
e quar ta tem po ra das. O elen co vai ao set em mar ço gra- 
var as du as sequên ci as de epi só di os.

O anún cio ocor re em meio a mu dan ça da es tre la da
sé rie, Do nald Glo ver, pa ra a Ama zon, com quem fe chou
um con tra to de vá ri os anos com mais de oi to dí gi tos, se- 
gun do in for ma ções do The Hollywood Re por ter.

Mas tu do in di ca que a mu dan ça de ca sa não afe ta rá
Atlan ta, ven ce do ra do Emmy que ri di nha da FX . A sé rie
foi ao ar pe la úl ti ma vez em 2018.

Ain da de acor do com in for ma ções do The Hollywood
Re por ter, o pac to en tre Glo ver e a Ama zon in clui um ca- 
nal de con teú do que des ta ca ria o tra ba lho do ar tis ta. A
ir mã de le, Stephen Glo ver, que es cre veu e pro du ziu
Atlan ta ao la do de Do nald, tam bém as si nou con tra to
com a gi gan te do en tre te ni men to.

Tam bém há in for ma ções cir cu lan do de um no vo pro- 
je to com o qual o exe cu ti vo de Do nald Glo ver es ta ria tra- 
ba lhan do. Se ria a sé ria Hi ve, com uma pro ta go nis ta pa- 
re ci da com a Beyoncé, de au to ria da dra ma tur ga Ja ni ne
Na bers (Wat ch men).

Fon tes do jor nal des ta ca ram na equi pe de es cri to res
de Hi ve a pre sen ça de Ma lia Oba ma, fi lha mais ve lha do
ex-pre si den te Ba rack Oba ma. A jo vem de ape nas 22
anos vem cha man do aten ção pe lo tra ba lho no mun do
do en tre te ni men to, com pas sa gens pe la HBO e CBS.

A Ama zon não quis co men tar o con tra to com Do nald
Glo ver nem a sé rie Hi ve.

MÚSICA

Ludmilla lança clipe
de “Pra te machucar”

A CANÇÃO É UMA PARCERIA COM O PROJETO MAJOR LAZER

Lud mil la lan çou, nes ta nes ta sex ta-fei ra (19), o cli pe
de sua no va mú si ca Pra te ma chu car, uma par ce ria da
can to ra com o pro je to Ma jor La zer, com pos to pe lo trio
Di plo, Walshy Fi re e Ape Drums, além do gru po bai a no
ÀTTO OX XÁ e Su ku Ward.

A can ção foi lan ça da no noi te des ta quin ta (18), em
to das as pla ta for mas de stre a ming e es ta não é a pri mei- 
ra vez que a ar tis ta faz uma par ce ria com um dos in te- 
gran tes do Ma jor La zer. Em 2019, Lud mil la e Walshy Fi re
tra ba lha ram jun tos na mú si ca Ver di nha.

O cli pe de Pra te ma chu car foi gra va do em Itu, no in- 
te ri or de São Pau lo, e di ri gi do por Fe li pe Sas si, mes mo
di re tor de Rai nha da fa ve la. A his tó ria gi ra em tor no de
uma can to ra ne gra que é se ques tra da pe los pró pri os
em pre sá ri os e é subs ti tuí da por uma can to ra bran ca.
Mas, Lud mil la che ga a tem po de res ga tá-la pa ra o show.

“O Di plo man dou a ba se da mú si ca pa ra mim e per- 
gun tou se eu gos ta va, pa ra que a gen te fi zes se al gu ma
coi sa. Cla ro que amei e, na mes ma ho ra, co me cei a es- 
cre ver a le tra. E aí, lo go veio a ideia de cha mar mais gen- 
te pa ra o sin gle fi car re don di nho e lo go me veio à ca be ça
o Àtto ox xá”, con tou Lud mil la.

No mês pas sa do, a can to ra lan çou tam bém seu
aguar da do ál bum de pa go de Nu ma ni ce Ao Vi vo e, no
YouTube, ela pu bli cou o show com ple to que foi gra va do
no Pão de Açú car, no Rio de Ja nei ro. O tra ba lho é cheio
de par ti ci pa ções de no mes tra di ci o nais do pa go de co- 
mo Thi a gui nho, Bru no Car do so, Vou Pro Se re no, Di Pro- 
pó si to e ain da o rap per Oro chi.

São Luís, segunda-feira, 22 de fevereiro de 2021

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

