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Município do interior do Maranhão 
decreta lockdown por 15 dias 

98 98232.0262

Com 1.052 casos de Covid-19 confirmados, 15 óbitos e 318 monitorados, a prefeitura de São João do Sóter, 
por meio de decreto municipal, instituiu lockdown (confinamento ou bloqueio total de uma região), 

no último dia 18 de março. O decreto tem prazo de 15 dias e tem validade até dia 1º de abril. 
PÁGINA 30

DIA DE SÃO JOSÉ

O presidente da Fundação da Memória Republicana Brasileira (FMRB) e secretário de Estado da 
Educação, Felipe Camarão, e o secretário municipal de Saúde de São Luís, Dr. Joel Nunes Júnior, visita-
ram o prédio do Convento das Mercês, onde funciona a sede da FMRB, para avaliar a possibilidade do 
espaço servir como ponto de vacinação. Felipe Camarão apresentou o ambiente e deixou tudo à dis-
posição da Prefeitura de São Luís para que avalie o local e veja a possibilidade de implantação de um 
ponto de vacinação para combate à Covid-19. PÁGINA 5

Convento das Mercês poderá abrigar 
ponto de vacinação contra a Covid-19

Sempre com seu jeitão carregado de otimismo desatado ao falar com 

os apoiadores, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) soltou uma 

pérola: “O Brasil vem dando exemplo” no combate à pandemia. 

Weverton apresenta 
seis emendas à MP 

do Auxílio Emergencial 

Leitos de UTI devem 
chegar a mais 

de 800 no estado

Variante do coronavírus no 
Maranhão pode  ser capaz  de 
atingir quem está vacinado

LUTA POR R$600 CIÊNCIA E PESQUISAS REFORÇO NA SAÚDE

COMBATE À COVID-19

PÁGINA 9PÁGINA 3 PÁGINA 9

Rapidão São 
Luís ganha 
mais uma linha

Lançado há duas semanas pelo pre-
feito Eduardo Braide, o serviço de trans-
porte coletivo "Rapidão São Luís" ga-
nhou mais uma linha. Desta vez para 
o Terminal de Integração Cohab-Co-
hatrac. PÁGINA 10

TRANSPORTE

OBJETIFICAÇÃO DA MULHER
Postagem do Sampaio 
gera críticas ao Clube 

nas redes sociais

FMF suspende jogos 
do fim de semana no 

Campeonato Maranhense

EFEITOS DA COVID

PÁGINA 11

PÁGINA 11

CPI DE COMBUSTÍVEIS
Comissão investiga 

por que gasolina não 
baixou nos postos

PÁGINA 3
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Médico tomou posse em solenidade privada no Palácio do Planalto em substituição a
Eduardo Pazuello

Pa che co pe de res pei to a de ci sões lo -
cais

Pres são por CPI

DEFINIÇÃO

Queiroga toma posse
no Ministério da Saúde

O
mé di co car di o lo gis ta Mar- 
ce lo Quei ro ga to mou pos se 
ho je (23) no car go de mi nis- 
tro da Saú de, em so le ni da de 

pri va da no Pa lá cio do Pla nal to. O de- 
cre to de no me a ção foi as si na do pe lo 
pre si den te Jair Bol so na ro e pu bli ca do 
em edi ção ex tra do Diá rio Ofi ci al da 
União.

Na mes ma pu bli ca ção, tam bém 
cons ta a exo ne ra ção de Edu ar do Pa- 
zu el lo do car go. O anún cio de subs ti- 
tui ção do co man do da pas ta foi fei to 
na se ma na pas sa da por Bol so na ro. No 
dia se guin te, Quei ro ga con ce deu en- 
tre vis ta e des ta cou a im por tân cia da 
po pu la ção se en ga jar nas me di das de 
pre ven ção à co vid-19, in cluin do o uso 
de más ca ras e dis tan ci a men to so ci al.

Mar ce lo Quei ro ga é 

na tu ral de João Pes soa e 

se for mou em me di ci na 

pe la Uni ver si da de 

Fe de ral da Pa raí ba 

(UFPB). Ele fez 

es pe ci a li za ção em 

car di o lo gia no Hos pi tal 

Ad ven tis ta Sil ves tre, no

MARCELO QUEIROGA É O QUARTO MINISTRO DA SAÚDE DESDE O ANO PASSADO

Rio de Ja nei ro. Ele atua 

na área de 

he mo di nâ mi ca e 

car di o lo gia 

in ter ven ci o nis ta. 

Atu al men te, pre si de a 

So ci e da de Bra si lei ra de 

Car di o lo gia.

Em no ta, o Mi nis té rio da Saú de 
afir mou que o no vo mi nis tro “aten de 
aos cri té ri os téc ni cos e ao per fil de re- 
pu ta ção ili ba da exi gi dos pa ra o car go, 
com am pla ex pe ri ên cia na área, não 
só da saú de, mas de ges tão”. De acor- 
do com o mi nis té rio, o no me de Quei- 

ro ga foi sub me ti do ao pro ce di men to 
de con sul ta, obri ga tó rio a quem as su- 
me car gos em co mis são e fun ções de 
con fi an ça.

Na aná li se de vi da pre gres sa, não 
fo ram en con tra dos óbi ces ju rí di cos à 
no me a ção, se gun do a pas ta. “Den tre 
os re gis tros ve ri fi ca dos, cons ta tou-se 
que a Ação Pe nal – no ti ci a da re cen te- 
men te pe la mí dia – por su pos ta apro- 
pri a ção in dé bi ta pre vi den ciá ria foi 
jul ga da im pro ce den te, com ab sol vi- 
ção de Mar ce lo Quei ro ga, con for me 
cer ti dão emi ti da pe la 16ª Va ra Fe de ral 
da Se ção Ju di ciá ria de Pa raí ba”, diz a 
no ta.

Com a no me a ção, Quei ro ga é o 
quar to mi nis tro da Saú de des de o co- 
me ço da pan de mia de co vid-19. Pas-
sa ram pe la pas ta, nes te pe río do, os 
mé di cos Luiz Hen ri que Man det ta, 
que es ta va des de o iní cio do go ver no 
Bol so na ro, e Nel son Tei ch, se gui do 
de pois pe lo ge ne ral Edu ar do Pa zu el lo, 
do Exér ci to.

TRÊS PODERES

Reunião pode selar pacto contra Covid-19

RODRIGO PACHECO DEFENDE AGLUTINAÇÃO DE FORÇAS NACIONAIS PARA ENFRENTAR CORONAVÍRUS

O pre si den te do Se na do Fe de ral,
Ro dri go Pa che co (DEM-MG), crê que
os po de res Le gis la ti vo, Ju di ciá rio e
Exe cu ti vo po dem se unir pa ra com ba- 
ter à pan de mia do no vo co ro na ví rus.
Ho je, o pre si den te da Re pú bli ca, Jair
Bol so na ro (sem par ti do), de ve se reu- 
nir com o co man dan te da Câ ma ra dos
De pu ta dos, Arthur Li ra (PP-AL) e o
che fe do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral
(STF), mi nis tro Luiz Fux. A ideia do
en con tro é for mu lar um pac to na ci o- 
nal de en fren ta men to à CO VID-19.
Pa che co, um dos en tu si as tas da pro- 
pos ta, tam bém vai par ti ci par da cos- 
tu ra.

“Há dois ca mi nhos que po de mos
per se guir no Bra sil nes te mo men to: o
da união na ci o nal e o do ca os na ci o- 
nal. Ca be a nós de ci dir — e mi nha de- 
ci são é que te mos que fa zer, sim, uma
gran de união na ci o nal em tor no do
en fren ta men to à pan de mia”, dis se,
nes ta ter ça (23), em se mi ná rio vir tu al
pro mo vi do pe lo Cor reio Bra zi li en se,
jor nal dos Diá ri os As so ci a dos, pa ra
tra tar da re to ma da econô mi ca bra si- 
lei ra após a epi de mia vi ral.

Li de ran ças do Con gres so Na ci o nal
en xer gam o en con tro co mo for ma de
co me çar a con ter os de sen con tros
que mar cam a ges tão fe de ral da pan- 

de mia.
“Aguar da mos mui to um pac to na- 

ci o nal de união, pa ra que pos sa mos
avan çar mui to ra pi da men te na so lu- 
ção des se pro ble ma pa ra o Bra sil. Es- 
pe ra mos mui to uma reu nião que de ve
acon te cer ama nhã com os pre si den- 
tes da Re pú bli ca, da Câ ma ra, do Su- 
pre mo, do Se na do e ou tros ato res, que
de vem dar con ta des se de sa fio e des sa
so lu ção a par tir de um pac to na ci o nal
que en vol va um con cei to mui to im- 
por tan te: o da união”, pro je tou Pa che- 
co. Os “ou tros ato res” ci ta dos pe lo se- 
na dor são go ver na do res, pre fei tos e
par la men ta res. Al guns de les de vem
acom pa nhar o de ba te des ta quar ta.

A reu nião vai ocor rer em meio ao
pi or mo men to do país an te a CO VID-
19. En quan to to das as re giões so frem
com o co lap so hos pi ta lar, o Bra sil de- 
ve ba ter 300 mil mor tes em vir tu de da
do en ça ain da nes ta se ma na.

Bol so na ro ofi ci a li zou a ter cei ra tro- 
ca no Mi nis té rio da Saú de em um me- 
nos de um ano. O no vo che fe da pas ta
é Mar ce lo Quei ro ga. Nes ta quar ta,
mes mo dia em que em pos sou um no- 
vo pa la ci a no, o pre si den te viu o mi- 

nis tro Mar co Au ré lio Mel lo, do STF,
ve tar ação que anu la ria me di das res- 
tri ti vas to ma das por go ver na do res.

Ain da du ran te o Cor reio Li ve Talks,
Ro dri go Pa che co vol tou a as se gu rar
que as ins ti tui ções de mo crá ti cas bra- 
si lei ras têm ope ra do sem obs tá cu los

“É pre ci so res pei tar os en tes fe de-
ra dos e a po si ção de go ver na do res e
pre fei tos, as sim co mo de ve mos res- 
pei tar as po si ções do go ver no fe de ral
e do pre si den te da Re pú bli ca. Es sa é a
es sên cia do fe de ra lis mo”, pe diu, ao
fa lar so bre a in de pen dên cia dos en tes
fe de ra dos — União, es ta dos, mu ni cí- 
pi os e o Dis tri to Fe de ral.

De pu ta dos fe de rais e se na do res —
so bre tu do os li ga dos à opo si ção —
têm in sis ti do na ne ces si da de de ins-
tau rar Co mis são Par la men tar de
Inqué ri to (CPI) pa ra in ves ti gar a pos- 
tu ra do go ver no Bol so na ro di an te da
pan de mia.

Pa che co, con tu do, tem di to que a
cri a ção de um co mi tê de apu ra ção
po de atra pa lhar a lu ta con tra o ví rus.
O pre si den te do Con gres so afir mou,
nes ta quar ta, que o fo co do Par la men- 
to, por ora, é “mi ni mi zar os im pac tos
da pan de mia no Bra sil”.

TRIPLEX

Kassio Nunes vota contra
suspeição de Moro

O mi nis tro Kas sio Nu nes, do Su pre mo Tri bu nal Fe de- 
ral (STF), vo tou con tra um ha be as cor pus apre sen ta do
pe la de fe sa do ex-pre si den te Luiz Iná cio Lu la da Sil va
que pe dia a sus pen são do pro ces so do tri plex do Gua ru- 
já, na tar de des ta ter ça-fei ra (23/3). Os ad vo ga dos do pe- 
tis ta acu sam o ex-juiz Ser gio Mo ro de atu ar par ci al men- 
te no ca so, com in te res ses pes so ais e po lí ti cos pa ra con- 
de nar o cli en te.

Com o vo to do mi nis tro Kas sio Nu nes, ocor reu for- 
ma ção de mai o ria pa ra man ter os pro ces sos, e va li dar a
atu a ção de Mo ro no ca so. No en tan to, os mi nis tros po- 
dem mu dar de vo to du ran te o jul ga men to, que de ve ser
en cer ra do nes ta ter ça-fei ra. Em men sa gens tro ca das
en tre Mo ro e pro cu ra do res da for ça-ta re fa da La va-Ja to
de Cu ri ti ba, os in te gran tes do Mi nis té rio Pú bli co e o ma- 
gis tra do tra tam do ca so do ex-pre si den te.

Em um dos tre chos, Mo ro su ge re uma tes te mu nha de
acu sa ção con tra Lu la pa ra o pro cu ra dor Del tan Dal lag- 
nol. Em ou tras, co me mo ram quan do a Jus ti ça in de fe re
pe di dos de en tre vis ta de jor na lis tas com Lu la, quan do
ele dis pu ta va a elei ção pa ra pre si den te da Re pú bli ca, em
2018.

As men sa gens fo ram aces sa das pe lo hac ker Wal ter
Del gat ti Net to, pu bli ca das pe lo si te The In ter cept, na sé- 
rie de re por ta gens co nhe ci da co mo “Va za Ja to” e apre- 
en di das pe la Po lí cia Fe de ral na ope ra ção Spo o fing.

Na vi são de Kas sio Nu nes, por se rem fru to de in va são
de ce lu la res, as men sa gens não po dem ser uti li za das co- 
mo pro va em pro ces so ju di ci al. 

“Se o hac ke a men to fos se to le ra do co mo meio pa ra
ob ten ção de pro vas, ain da pa ra de fen der-se, nin guém
mais es ta ria se gu ro de sua in ti mi da de, de seus bens e de
sua li ber da de, tu do se ria per mi ti do. São ar qui vos ob ti- 
dos por hac kers, me di an te a vi o la ção dos si gi los ilí ci tos
de de ze nas de pes so as. Te nho que são ab so lu ta men te
ina cei tá veis tais pro vas. En ten der-se de for ma di ver sas,
que re sul ta dos de tais cri mes se ri am uti li zá veis, se ria
uma for ma trans ver sa de le ga li zar a ati vi da de hac ker no
Bra sil”, afir mou Kas sio, em seu vo to.

O mi nis tro Gil mar Men des, re la tor do ca so, que vo tou
pe la sus pei ção, re leu tre chos de seu vo to após a de ci são
de Mar ques.

JUSTIÇA

STF mantém toque de
recolher nos Estados

MINISTRO MARCO AURÉLIO NEGOU PEDIDO DE BOLSONARO

O mi nis tro Mar co Au ré lio Mel lo, do Su pre mo Tri bu- 
nal Fe de ral (STF), ne gou on tem (23) um pe di do do pre- 
si den te Jair Bol so na ro pa ra sus pen der de cre tos dos go- 
ver na do res do Dis tri to Fe de ral, Iba neis Ro cha; da Bahia,
Rui Fal cão; e do Rio Gran de do Sul, Edu ar do Lei te, que
im põem to que de re co lher pa ra re du zir a cir cu la ção de
pes so as e ten tar con ter a dis se mi na ção do no vo co ro na- 
ví rus. O pre si den te ale gou que as me di das res tri ti vas vi- 
o lam a li ber da de econô mi ca e di rei tos in di vi du ais.

No pe di do, o che fe do Exe cu ti vo ale gou que ape nas
ele, ou vin do o Con gres so Na ci o nal, po de ria de ter mi nar
to que de re co lher, me di an te de cla ra ção de es ta do de sí- 
tio ou de de fe sa. No des pa cho, Mar co Au ré lio man dou
um re ca do ao pre si den te, e dis se que ca be a ele li de rar
es for ços em prol da saú de da po pu la ção. “An te os ares
de mo crá ti cos vi ven ci a dos, im pró prio, a to dos os tí tu los,
é a vi são to ta li tá ria. Ao pre si den te da Re pú bli ca ca be a
li de ran ça mai or, a co or de na ção de es for ços vi san do o
bem-es tar dos bra si lei ros”, es cre veu o ma gis tra do.

Em uma con ver sa com apoi a do res, o pre si den te che- 
gou a fa lar em me di das mais du ras con tra os de cre tos
es ta du ais e do DF. Ele cha mou de “di ta du ra” e ci tou es ta- 
do de sí tio, o que pre o cu pou o pre si den te do Su pre mo,
Luiz Fux. Em li ga ção te lefô ni ca com Fux, Bol so na ro ne- 
gou qual quer in ten ção de de cre tar es ta do de sí tio e dis se
que aguar da ria a de ci são da Cor te so bre o pe di do re fe- 
ren te ao to que de re co lher.

A de ci são po de ser le va da ao ple ná rio, se o go ver no
apre sen tar re cur so. No DF, o to que de re co lher vi go ra to- 
dos os di as en tre 22h e 5h.

São Luís, quarta-feira, 24 de março de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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Prefeita Josa Silva decretou fechamento de comércio, bares, restaurantes, lanchonetes,
distribuidoras de bebidas e celebrações religiosas. Decreto tem validade de 15 dias

SAMARTONY MAR TINS

Agri cul tor fa mi li ar

Isen ção das ta ri fas de ener -
gia e água

Quem tem di rei to ao au xí lio
emer gen ci al

COVID-19

São João do Sóter
decreta lockdow 

Com 1.052 ca sos de co vid-19 con- 
fir ma dos, 15 óbi tos e 318 ca sos mo ni- 
to ra dos, a pre fei tu ra de São João do
Só ter, por meio de de cre to mu ni ci pal,
ins ti tuiu lock down (con fi na men to ou
blo queio to tal de uma re gião), no úl ti- 
mo dia 18 de mar ço. O de cre to tem
pra zo de 15 di as e tem va li da de até dia
1º de abril. 

A me di da tem co mo ob je ti vo di mi- 
nuir o flu xo de pes so as nas ru as da ci- 
da de pa ra con ter a pro li fe ra ção da Co- 
vid-19, pa ra que não exis ta uma so- 
bre car ga no sis te ma de saú de do mu- 
ni cí pio, que tem cer ca de 18.645 ha bi- 
tan tes. 

O de cre to mu ni ci pal re for ça ain da
as me di das res tri ti vas de São João do
Só ter, que fi ca pró xi mo à Ca xi as, pa ra
que não ocor ra um co lap so nos pró xi- 
mos di as. Além do fun ci o na men to do
co mér cio, ou tros es ta be le ci men tos
tam bém de vem ser fe cha dos, co mo
ba res, res tau ran tes, lan cho ne tes, dis- 
tri bui do ras de be bi das e ce le bra ções
re li gi o sas.

Se gun do o do cu men to, as si na do
pe la pre fei ta Jo ser le ne Sil va Be zer ra
de Araú jo (Re pu bli ca nos), co nhe ci da
en tre os so ten ses co mo Jo sa, so men te
pa da ri as, far má ci as e pos tos de com- 
bus tí veis po dem fun ci o nar, nos fi nais
de se ma na (di as 20,21 e 27,28 de mar- 
ço), is so res pei tan do as ori en ta ções
bá si cas de saú de, co mo o uso de más- 
ca ras, ál co ol e dis tan ci a men to so ci al. 

Ca so ha ja o des cum pri men to da
de ter mi na ção, os pro pri e tá ri os des tes
lo cais po de rão pa gar mul ta no va lor
de R$ 200 (du zen tos re ais) por pes soa
sem más ca ra que for en con tra da pe la
fis ca li za ção do mu ni cí pio. Já quem for
en con tra do den tro das re par ti ções
pú bli cas ou pri va das sem más ca ra se- 
rá mul ta do em R$ 100 (cem re ais) por
pes soa sem más ca ra.

O de cre to ba seia-se na de ci são do
STF (Su pre mo Tri bu nal Fe de ral), do
úl ti mo dia 5 de mar ço, que au to ri zou
a go ver na do res e pre fei tos na ado ção
de me di das de com ba te à Co vid-19
co mo iso la men to so ci al, qua ren te na e

uso de más ca ra. “Tal atri bui ção não
ex clui a com pe tên cia dos Es ta dos, do
Dis tri to Fe de ral e dos mu ni cí pi os pa ra
adap tá-los às pe cu li a ri da des lo cais,
no tí pi co exer cí cio da com pe tên cia
co mum de que dis põem pa ra ‘cui dar
da saú de e as sis tên cia pú bli ca’, res sal-
ta a lei que pre vê uma sé rie de me di-
das que po dem ser ado ta das no com-
ba te à Co vid-19 e pre vê fa ci li da des,
por exem plo, pa ra aqui si ção de más- 
ca ra e ou tros equi pa men tos ne ces sá- 
ri os no en fren ta men to da do en ça.

De acor do com o bo le tim epi de mi- 
o ló gi co da Co vid-19, o mu ni cí pio de
São João do Só ter re ce beu da Se cre ta- 
ria de Es ta do da Saú de 638 do ses de
va ci nas. Na apli ca ção da 1ª do se 573
pes so as fo ram va ci na das e na apli ca- 
ção da 2ª do se ape nas 78 re ce be ram a
imu ni za ção. 

Ain da se gun do o bo le tim, fo ram
va ci na das: 345 pes so as de 80 nos ou
mais; 261 tra ba lha do res de saú de; 16
pes so as com ida de de 75 a 79 anos e
12 in di ví du os com co mor bi da des.

R$600 DE BENEFÍCIO

Weverton faz 6 emendas à MP do Auxílio Emergencial
O se na dor We ver ton (PDT-MA)

quer ga ran tir o pa ga men to de R$ 600
de au xí lio emer gen ci al. O par la men- 
tar apre sen tou 6 emen das à MP 1.039,
que es ta be le ce o va lor pa drão de R$
250, pa gos em qua tro par ce las men- 
sais a par tir de abril. Pa ra o se na dor, o
va lor é in viá vel, já que o cus to mé dio
da ces ta bá si ca é de R$ 631,64.
“E ain da pre ci sa mos com pu tar o pre- 
ço do gás que es tá na fai xa de R$ 100.
Não po de mos acei tar es te va lor pro- 
pos to pe lo go ver no fe de ral no pi or
mo men to da pan de mia, com uma sé- 
rie de res tri ções que di fi cul tam quem
es tá na in for ma li da de sair à rua pa ra
bus car o sus ten to da fa mí lia. O au xí lio
pre ci sa ser ao me nos su fi ci en te pa ra
ali men tar as fa mí li as”, ex pli cou.
O au xí lio emer gen ci al de 2021 se rá li- 
mi ta do a uma pes soa por fa mí lia, sen- 
do que mu lher che fe de fa mí lia mo- 
no pa ren tal te rá di rei to a R$ 375. Pa ra
We ver ton, es te va lor é in viá vel pa ra
mu lhe res que cri am seus fi lhos so zi- 
nhas. O par la men tar apre sen tou ou- 
tra emen da que au men ta de R$ 375,00
pa ra R$ 1.200,00.
“Di mi nuir o au xi lio emer gen ci al pa ra
es sas mãe que cui dam da fa mí lia in- 
tei ra é dei xar na mi se ra bi li da de e vul- 
ne ra bi li da de ali men tar mais de 28,9
mi lhões de fa mí li as che fi a das por mu- 
lhe res, não le van do em con si de ra ção
que ho je, há uma que da no em pre go
pa ra as mães no fim da li cen ça-ma ter- 
ni da de e são elas as mai o res ví ti mas
de per da do em pre go por ini ci a ti va do
em pre ga dor”, res sal tou.
We ver ton apre sen tou ain da uma pro- 
pos ta que es ta be le ce que aque les au- 
xí li os emer gen ci ais que não fo ram sa- 
ca dos das su as con tas di gi tais nos
pra zos es ti pu la dos no re gu la men to e
fo ram de vol vi dos por re ce bi men to ir- 
re gu la res, re tor nem de for ma au to- 
má ti ca pa ra o pa ga men to e no vos au- 
xí li os e não se jam re a lo ca dos pa ra os
co fres do Te sou ro Na ci o nal.
Ou tra pro pos ta apre sen ta da pe lo se- 

na dor es ta be le ce que o tra ba lha dor
que em 2019 re ce beu ren di men to aci- 
ma de R$ 28.559,70, ou ti nha, em 31
de de zem bro de 2019, a pos se ou a
pro pri e da de de bens ou di rei tos su pe- 
ri or a R$ 300.000,00, ou que te nha re- 
ce bi do ren di men tos isen tos, não tri- 
bu tá veis ou tri bu ta dos ex clu si va men- 
te na fon te, cu ja so ma te nha si do su- 
pe ri or a R$ 40.000 re ce ba o au xi lio
emer gen ci al.
“Es sa me di da se faz ne ces sá ria pa ra
in cluir en tre os be ne fi ciá ri os do au xi- 
lio emer gen ci al aque les que fo ram de- 
mi ti dos em 2020 e 2021, pois se a pes- 
soa te ve ren da 2019 não quer di zer
que ela te ve em 2020 ou em 2021. O
co ro na ví rus im pe diu mui ta gen te de
pro cu rar em pre go ou exer cer ati vi da- 
des econô mi cas e ga ran tir seu sus ten- 
to”, de cla rou.

We ver ton apre sen tou tam bém
uma emen da que vi sa am pa rar a agri- 
cul tu ra fa mi li ar pos si bi li tan do que
aque le agri cul tor que não re ce beu o
au xi lio emer gen ci al nes se mo men to
con tur ba do do nos so país, re ce ba
uma aju da de cus to no va lor de qua tro
par ce las do au xi lio emer gen ci al de R$
600,00 pa ra que pos sa ter con di ções
de su por tar a pan de mia, pre ser van do
em pre gos, a pro du ção fa mi li ar e ga- 
ran tin do o abas te ci men to e a se gu- 
ran ça ali men tar da po pu la ção bra si- 

lei ra.
“É im por tan te dei xar cla ro que es ta
emen da não pre ten de des ca rac te ri zar
co mo se gu ra do es pe ci al aque le agri- 
cul tor fa mi li ar que re ce beu o au xi lio
emer gen ci al ou trans fe rên cia pe la
União de re cur sos fi nan cei ros não re- 
em bol sá veis”, res sal tou

O se na dor apre sen tou ain da uma
emen da que es ta be le ce que to do be- 
ne fi ciá rio do au xi lio emer gen ci al te rá
di rei to a Ta ri fa So ci al Emer gen ci al de
Água, Es go to e Ener gia Elé tri ca pe lo
pra zo de 120 di as com 100% de re du- 
ção de nas ta ri fas.
“É in jus to que nes te mo men to de
pan de mia uma fa mí lia de bai xa ren da
e de sem pre ga dos te nham que ar car
com o pa ga men to de ener gia elé tri ca
e da con ta de água e es go to. As pes so-
as não tem di nhei ro pa ra com prar co- 
mi da, co mo vão pa gar água e luz?”,
ques ti o nou o par la men tar.
We ver ton lem brou que foi o res pon- 
sá vel pe lo pro je to, que vi rou lei, que
proí be as con ces si o ná ri as de ser vi ços
pú bli cos — co mo as for ne ce do ras de
água e ener gia elé tri ca — de co brar ta-
xas ou ta ri fas dos con su mi do res pa ra
res ta be le cer o ser vi ço de re li ga ção.
“Foi uma vi tó ria con se guir mos que
es ta pro pos ta vi ras se lei. Ago ra, qual- 
quer ti po de cor te de ser vi ço às vés pe- 
ras de fe ri a dos e fi nais de se ma na es tá
ve da do”, res sal tou.

Têm di rei to ao au xí lio as fa mí li as
com ren da per ca pi ta de até meio sa- 
lá rio mí ni mo e ren da men sal to tal de
até três sa lá ri os mí ni mos. Pa ra aque- 
les que re ce bem Bol sa Fa mí lia, se gue
va len do a re gra quan to ao va lor mais
van ta jo so a ser re ce bi do en tre o pro- 
gra ma as sis ten ci al e o no vo au xí lio
emer gen ci al.
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Apres sa di nhos (1)

Apres sa di nhos (2)

TJ MA Dia da Água

“A des mo ra li za ção da jus ti ça bra si lei ra já
ocor reu”

Der ro ta no STF (1)

Der ro ta no STF (2)

Mau exem plo
Sem pre com seu jei tão car re ga do de oti mis mo de sa ta do ao fa- 

lar com os apoi a do res, o pre si den te Jair Bol so na ro (sem par ti do)
sol tou uma pé ro la: “O Bra sil vem dan do exem plo” no com ba te à
pan de mia. A fra se sol ta ao ven to da ca pi tal da Re pú bli ca so ou mal
no res to do Bra sil, no dia em que a pas ta da Saú de ain da es ta va
com dois mi nis tros e a fu nes ta con ta de mor tos por Co vid-19 bei- 
ra va 300 mil vi das per di das. E só on tem, a va ci na ção só che ga ra a
12 mi lhões de pes so as – 5,8% da po pu la ção de 209,5 mi lhões de
ha bi tan tes.

O pre si den te Bol so na ro ain da diz que o com ba te à pan de mia
es tá dan do cer to no Bra sil. “So mos um dos pou cos paí ses que es tá
na van guar da em bus ca de so lu ções”, dis pa rou Bol so na ro pa ra a
sua fi el pla teia de ad mi ra do res. No do min go pas sa do, o país ba teu
no vo re cor de de óbi tos, e on tem, São Pau lo so zi nho ama nhe ceu
com a es ta tís ti ca atu a li za da em mais mil mor tos em 24h, num to- 
tal 68 mil, des de 2020. Sem fa lar na re du ção do pra zo de 14,1 di as
pa ra 10,7 di as pa ra uma ví ti ma do co ro na ví rus ir a óbi to. No Bra sil
a mé dia de mor tes em du as se ma nas se gui das de re cor des, ul tra- 
pas sa 2,2 mil por dia.

Na pi or se ma na da pan de mia no Bra sil, en tre 15 e 21 de mar ço,
e sem um ce ná rio de que da no nú me ro de no vos ca sos, o país so- 
mou 25% das mor tes por co vid-19 no mun do. Da dos da OMS (Or- 
ga ni za ção Mun di al da Saú de) apon tam que, no to tal, 60,2 mil pes- 
so as fo ram ví ti mas da co vid-19 no pla ne ta nes se pe río do —15,6
mil de las ape nas no Bra sil, país que re pre sen ta ape nas 2,7% da
po pu la ção mun di al. A si tu a ção é tão crí ti ca que a Or ga ni za ção
Mun di al de Saú de (OMS) co brou que a con du ção da pan de mia no
Bra sil es te ja ali nha da em to das as es fe ras de po der – fe de ral, es ta- 
du al e mu ni ci pal.

Na li nha de fren te den tro dos hos pi tais há mais de um ano, os
pro fis si o nais da saú de es tão es go ta dos em to dos os sen ti dos.
Além das ex ten sas jor na das de tra ba lho, eles so frem com as mor- 
tes de pa ci en tes, co le gas e pa ren tes e com as al te ra ções que a pan- 
de mia tem cau sa do em sua ro ti na pro fis si o nal e pes so al. Pa ra não
fi car só nis so, mé di cos do Hos pi tal das Clí ni cas da Uni ver si da de
de São Pau lo re la tam efei tos co la te rais co mo he mor ra gi as, di ar- 
rei as do res ab do mi nais e in su fi ci ên cia re nal em pa ci en tes que fi- 
ze ram uso do cha ma do “Kit Co vid” – clo ro qui na, azi tro mi ci na e
iver mec ti na. É o tal do tra ta men to pre co ce lar ga men te “re cei ta- 
do” pe lo che fe do go ver no bra si lei ro.

Até o mo men to ne nhum pre ten den te à ca dei ra prin ci pal do
Pa lá cio dos Leões saiu atro pe lan do a cri se sa ni tá ria, bo tan do o
blo co de sua pré-can di da tu ra na rua. Mas na da me nos que uma
dú zia de po lí ti cos já se in si nua co mo pre ten den tes ao lu gar de
Flá vio Di no.

Co mo ain da cho ve for te em to das as re giões do Ma ra nhão, o
me lhor que vá ri os des ses aven tu rei ros de ve fa zer é ti rar a ca va lo
da chu va. A elei ção de 2022 se rá re a li za da em con di ções sa ni tá ri as
pi o res que a de 2020. Por ser ge ral e com pe so mai or so bre o vo tan- 
te.

Em pa les tra vir tu al da pro fes so ra Lu ze ni ce Ma ce do, mes tra em
saú de e am bi en te, o TJ-MA lem brou-se do Dia Mun di al da Água,
an te on tem. Os de sem bar ga do res Jor ge Ra chid (Nú cleo So ci o am- 
bi en tal) e Lou ri val Se re jo (pre si den te) pro mo ve ram o even to.

 

De sa ba fa o mi nis tro do STF, Gil mar Men des no jul ga men to de
sus pei ção do ex-juiz Sér gio Mo ro, que con de nou Lu la na La va Ja to:
“Al gum de vo cês com pra ria um car ro usa do do Mo ro ou do Dal lag- 
nol?” In da gou Men des.

 
“Não adi an ta bo tar más ca ra na ca ra ou usar uma re tó ri- 

ca mas ca ra da se a po lí ti ca ge no ci da per ma ne ce a mes- 
ma.” Pos tou on tem, no Twit ter, sem ci tar no me, o go- 

ver na dor Flá vio Di no (PC doB), fa lan do so bre a pan de- 
mia do co ro na ví rus.

 
A pa la vra “ge no ci da” ge rou po lê mi ca na se ma na pas sa- 

da. O in flu en cer di gi tal Fe li pe Ne to foi de por na Po lí cia
Ci vil do Rio, em in ves ti ga ção de “cri me con tra a se gu- 

ran ça na ci o nal”. A ação pro pos ta pe lo ve re a dor Car los
Bol so na ro, aca bou sus ta da na Jus ti ça.

 
Em en tre vis ta à TV Di fu so ra, o pre si den te da As sem- 

bleia Le gis la ti va no Ma ra nhão, de pu ta do Othe li no Ne- 
to (PC doB), co brou “lin gua gem úni ca” e ações bem ar- 

ti cu la das en tre as fren tes na ci o nais, es ta du ais e mu ni- 
ci pais na lu ta con tra a Co vid-19.

O mi nis tro Mar co Au ré lio Mel lo, do STF, ne gou o pe di do do
pre si den te Jair Bol so na ro pa ra sus pen der de cre tos com res tri ções
por cau sa da pan de mia da Co vid-19 no Dis tri to Fe de ral, na Bahia
e no Rio Gran de do Sul.

Na de ci são, Mar co Au ré lio re a fir ma que go ver no fe de ral, es ta- 
dos e mu ni cí pi os têm com pe tên cia con do mi ni al pa ra ado tar me- 
di das sa ni tá ri as. “An te os ares de mo crá ti cos vi ven ci a dos, im pró- 
prio, a to dos os tí tu los, é a vi são to ta li tá ria”, fra se ou.

São Luís, quarta-feira, 24 de março de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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GE OR GE RA PO SO
Ad vo ga do e jor na lis ta

ANTÔ NIO AU GUS TO R. BRAN DÃO
Eco no mis ta. Mem bro Ho no rá rio da ALL
e da ACL, e Mem bro Fun da dor  da
AMCJSP. Fi li a do à IWA e ao Mo vi men to
ELOS Li te rá ri os.

Sempre há tempo a perder

No ca len dá rio era um dia co mum, co mo
to dos os ou tros dos ou tros anos que se pas- 
sa ram an tes des se ano. Uma ter ça-fei ra em
que na da di fe ren te acon te ceu, ne nhum fa to
mar can te que va lha a pe na re gis trar em
qual quer diá rio, pe lo me nos pa ra os mais in- 
sen sí veis, que ba na li za ram a mor te.

To dos os di as, sen to no ban co e ob ser vo a
mi nha bul do gue fran cês chei rar a gra ma que
di vi de os ca mi nhos do meu con do mí nio, es- 
pe ran do que ela fa ça su as ne ces si da des fi si- 
o ló gi cas e eu pos sa su bir no va men te pa ra o
con for to do meu so fá.

 
Nes te pe río do, eu te nho que cum pri men- 

tar as pes so as que pas sam, al gu mas com
pres sa pa ra ir pa ra al gum lu gar que eu não
fa ço ideia, ou tras che gan do com com pras do
su per mer ca do. Um pe que no gru po fa zen do
a ca mi nha da no tur na pa ra ten tar en ro lar o
se den ta ris mo, não fi car pa ra do.

Em co mum, to dos es tão de más ca ras, pe- 
los di ver sos mo ti vos. Al guns re al men te acre- 
di tam em se pro te ger, ou tros ape nas acei- 
tam as pres sões so ci ais. O mun do não pa re- 
ce ser o mes mo que era an ti ga men te, mes- 
mo num dia co mum, as mor tes se acu mu- 
lam.

Não tem se gre do, tem o me do. Não tem
São João, não te ve car na val. Não tem pa la- 
vras bo ni tas pa ra co me çar um dis cur so, não
tem sal va de pal mas após o pon to fi nal. A si- 
tu a ção é pre cá ria, o mun do pa re ce até gi rar
um pou co mais de va gar, com pen san do a
len ti dão das to ma das de de ci sões de quem
pre ci sa man dar.

En quan to is so, Jo sé Sa ra ma go uma vez
(ou al gu mas ve zes) dis se: “Não te nha mos
pres sa, mas não per ca mos tem po”. Ou pe lo
me nos o Go o gle dis se que ele dis se is so. Ho je
em dia não po de mos acre di tar em tu do que
ve mos na In ter net, prin ci pal men te quan do
re sol ve ram jun tar as pa la vras in gle sas “fa ke”
e “news”. Mes mo sem tem po, re sol vi che car
e, se gun do uma re vis ta fa mo sa no mun do, a
ve ra ci da de é re al.

 
Os con cei tos de pres sa e tem po são re la ti- 

vos, tal vez a gen te cor ra de mais em um
mun do em que nun ca te mos tem po pa ra na- 
da. Sem pre que ren do mais ho ras por dia,
mais di as por ano, mais anos de vi da. Pa ra- 
béns e ta pi nhas nas cos tas. Mas no fim, sem- 
pre fal ta al go. Ou is so ou aqui lo.

Tu do é tão rá pi do e, de re pen te, a luz se
apa ga e o dia aca ba. Pa ra os que tem sor te, o
sol vai vol tar a bri lhar na ma nhã se guin te,
pa ra ou tros é ape nas o fim. Den tro de um
hos pi tal ao la do de pes so as es tra nhas, sem

po der di zer adeus àque les que se im por tam
de ver da de. Sem um abra ço de des pe di da.

Com um tem po de so bra, ain da sen ta do,
apro vei tan do a bri sa que avi sa que se rá mais
uma ma dru ga da chu vo sa de mar ço, pen so
em to do mun do que não po de “per der” al- 
guns mi nu tos pa ra ob ser var co mo a vi da é.

Agra de ço por po der res pi rar, ca mi nhar e
per der um tem po cor ren do com a mi nha ca- 
de la, en ga nan do a pre gui ça, sen tar em um
ban co va zio, be ber uma gar ra fa d’água e re- 
fle tir. Lem brar da que les que im por tam pa ra
mim.

São tem pos di fí ceis, que um ini mi go in vi- 
sí vel e se mi-des co nhe ci do ata ca por to dos
os la dos e nós pa re ce mos ani mais in de fe sos,
brin can do com a sor te e im plo ran do pa ra
que o fil me das nos sas vi das não che gue ao
fim. Ago ra.

En fim, me le van to, pas so a mão de le ve na
ca be ça de Mag gie e di go “boa ga ro ta”. Ca mi- 
nho de va gar em di re ção ao ele va dor, qua se
adi an do a des pe di da do ban co. Lo go pen so
nos meus amo res, que me es pe ram com um
sor ri so den tro de ca sa, e ace le ro na es pe ran- 
ça de dar um abra ço e di zer que os amo. An- 
tes que se ja tar de de mais.

Abro a por ta do apar ta men to co mo uma
cri an ça na Por ta da Es pe ran ça e en con tro
ape nas o si lên cio de um lar va zio.

CUI DE DOS SEUS.

Sombras do passado

“Nin guém sa be que coi sa quer: / Nin- 
guém co nhe ce a al ma que tem, / Nem o que
é mal nem o que é bem.” Fer nan do Pes soa
(1888-1935), po e ta por tu guês.

Há uma da ta gra va da na gra de de fer ro
que ain da exis te no al to da por ta da ca sa on- 
de mo ra mos à rua Be ne di to Lei te, 721 (an ti- 
ga rua do Cis co, 23), em Ca xi as, ou tro ra de
nos sa pro pri e da de: 1872. Es sa gra de foi das
pou cas coi sas ori gi nais re ma nes cen tes na- 
que le imó vel si tu a do em área tom ba da pe lo
pa trimô nio his tó ri co, mas in tei ra men te des- 
ca rac te ri za do nos di as de ho je. Ques tões de
pou ca ra zão e de ne nhu ma sen si bi li da de.

Vi vía mos o ano de 1946 quan do nos sa fa- 
mí lia mu dou-se pa ra a rua do Cis co, e eu,
ado les cen te, quan do olha va aque la gra de de
fer ro tra ba lha do fi ca va pen san do: quan tos
anos ain da até 1972, pa ra che gar mos ao cen- 
te ná rio do gran de even to que de ve ter si do a
cons tru ção des ta ca sa? Che ga ría mos lá?

A ver da de é que o tem po pas sou, fo mos
fi can do e che ga mos até mais lon ge; em 1980,
ano em que meu pai mor reu, ele es ta va jus- 
ta men te na que le es pa ço sa gra do co man- 
dan do mais uma de su as re for mas.

Vi ve ram na que la ca sa pai, mãe, dez ir- 
mãos, co ad ju va dos por mui tos ami gos e co- 
la bo ra do res, des de os tem pos em que os
pos tes de ilu mi na ção pú bli ca eram de ma- 
dei ra, a rua cal ça da de pe dras bru tas, e ain da
exis tia, mais aci ma, a ca sa on de mo rou o po- 
e ta ca xi en se, nas ci do na Ma ta do Ja to bá,
Antô nio Gon çal ves Di as.

To dos amam a ca sa on de mo ram ou mo- 
ra ram, por se rem ou te rem si do mol da das à
sua ma nei ra, re fle ti rem su as ale gri as e tris te- 
zas, se rem fon tes de ins pi ra ção e acon che go
da fa mí lia; a ca sa é o lu gar on de ex pi a mos
nos sos pe ca dos e ex ter na mos nos sas an gús- 
ti as. A ca sa re fle te nos sa per so na li da de, que
se per pe tua além dos tem pos.

 
As sim foi tam bém com Pa blo Ne ru da

(1904-1973), po e ta chi le no nas ci do Ri car do
Elié cer Nef ta li Reyes Ba so al to. Cons truí da
pe lo ar qui te to Ger mán Ro drí guez Ari as, em
1953, no bair ro de Bel la vis ta, em San ti a go do
Chi le, es tá uma das ca sas de Ne ru da, um dos
mais im por tan tes re pre sen tan tes da lín gua
cas te lha na do sé cu lo XX, côn sul em di ver sos
paí ses, e Prê mio No bel de Li te ra tu ra, em
1971. Es sa ca sa, ba ti za da de “La Chas co na”,
atu al men te é um mu seu com ob je tos que
per ten ce ram ao po e ta. Con cei ção e eu a vi si- 
ta mos, em 2010, quan do fo mos a San ti a go,
Viña del Mar e Val pa raí so,

“La Chas co na”, uma das três ca sas-bar- 
cos cons truí das por Ne ru da, pa ra “vi ver e
amar” (as ou tras du as es tão em Is la Ne gra,
no li to ral cen tral do Chi le, e em Val pa raí so,
ci da de que se dia o Con gres so chi le no), foi
ba ti za da com es se no me em ho me na gem a
Ma til de Ur ru tia, sua ter cei ra es po sa, e às su- 
as abun dan tes ma dei xas qua se sem pre des- 
pen te a das. A ca sa é “um que bra ca be ça de
ma dei ra e con cre to abra çan do o Cer ro que
ob ser va a ca pi tal, uma ci da de que re si de
den tro de uma co roa de mon ta nhas, gra ci o- 
sa men te lam ben do os pés da cor di lhei ra dos
An des.”

Atu al men te, a ca sa de San ti a go é con ser- 
va da tal co mo era no tem po em que Ne ru da
e Ma til de lá ha bi ta vam, com sua ar qui te tu ra
cu ri o sa e seus ma jes to sos jar dins. Em seu in- 
te ri or po dem ser vis tos ob je tos va li o sos que
per ten ce ram a ele, co le ci o na dor ob ses si vo,
des ta can do-se a pi na co te ca com pos ta por
qua dros de pin to res fa mo sos, e a me da lha
do Prê mio No bel.

“La Chas co na”, de cla ra da Mo nu men to
His tó ri co, em 1990, é ad mi nis tra da por uma
Fun da ção que le va o seu no me, bem co mo
as ou tras ca sas em Is la Ne gra (on de es tão en- 
ter ra dos os res tos mor tais de le e de Ma til de)
e em Val pa raí so.

Se rá mes mo que as coi sas têm al ma? O ci- 
ne ma tem si do pró di go em ex plo rar o as sun- 
to, de ca sas on de vi ve ram pes so as e de seus
per ten ces de es ti ma ção, de es pí ri tos que vol- 

tam a ‘re cla má-los’ tem pos de pois. É co mo
se os an ti gos ocu pan tes dei xas sem aque la
au ra de uma pro pri e da de de fi ni ti va, es pa ços
im preg na dos de su as pre sen ças in subs ti tuí- 
veis.

Te nho ra zões pa ra acre di tar que as coi sas
têm al ma. Co me cei a pen sar nos ve lhos tem- 
pos. De pois de pro fun da con cen tra ção, fi- 
quei es pan ta do com a ‘re a li da de’ vi vi da: sen- 
ti-me aden tran do o cor re dor da ca sa que foi
nos sa, na rua do Cis co, co mo fa zia há tem- 
pos, e eu es ta va lá mes mo, pi san do nos la dri- 
lhos qua dri cu la dos do cor re dor e abrin do a
por ta-do-meio com as ini ci ais N e B, Na dir e
Bran dão. Te ria si do uma ex pe ri ên cia de re- 
gres são?

Nu ma ou tra ca sa on de mo ra mos, na rua
Gus ta vo Co la ço, nos idos de 1942, tam bém
em Ca xi as, ha via mui tas man guei ras, que
da vam som bra ao nos so cam pi nho de fu te-
bol nas fe li zes do min guei ras; ou tro dia, nu-
ma das re vi si tas ao lo cal, não re sis ti, pois
achei que de ve ria re ve ren ci ar al gu ma da- 
que las ár vo res. Ti ve um im pul so co mo que
re cla man do: re ti rei um bom pe da ço da cas- 
ca res se qui da de um enor me tron co de uma
das man guei ras e o guar dei co mi go du ran te
bom tem po; tam bém uma for ma de vol tar
aos tem pos fe li zes de ou tro ra.

Ma til de Ur ru tia, ter cei ra es po sa de Ne ru-
da, vi veu em “La Chas co na”, so zi nha, por
do ze anos, so bre vi ven te ao seu côn ju ge. Pe lo
ter re no da ca sa pas sa va um pe que no cór re-
go atu al men te ca na li za do; foi ne le “que os
mi li ta res afo ga ram os li vros de Ne ru da […],
que ele nun ca fi cou sa ben do, pois mor reu
pou cas se ma nas após o gol pe, de tris te za e
do en ça”.Te ria ele ‘re cla ma do’ mui to da es-
po sa so bre a ca sa e sua co le ção de ob je tos ra-
ros, “de seu hu mor de co ra ti vo, sua co mo- 
ven te aus te ri da de de es pa ços e in tri gan te
opu lên cia de de ta lhes? Ele ama va ta ças co lo-
ri das; di zia que as be bi das ti nham mais sa- 
bor ne las.

As coi sas que têm al ma são som bras do
pas sa do.

LUIZ ALE XAN DRE SO LA NO ROS SI
é Dou tor em Ci ên ci as da Re li gião. Pro fes sor do Cur so de Te -
o lo gia Bí bli ca In ter con fes si o nal da área de Hu ma ni da des
do Cen tro Uni ver si tá rio In ter na ci o nal (UNIN TER).

Efei tos da pan de mia:
a in di fe ren ça
di la ce ran te

Faz mais de um ano que vi ve mos uma si tu a ção caó ti- 
ca pro vo ca da pe la pan de mia. Não so men te o te ci do so- 
ci al se en con tra fra gi li za do, mas, tam bém, o pró prio ser
hu ma no se per ce be com ple ta men te in de fe so e frá gil fi- 
si ca men te bem co mo emo ci o nal men te. E, a fra gi li da de
hu ma na fez com que emer gis se a in di fe ren ça em re la- 
ção ao ou tro.

 São qua se 300 mil bra si lei ros que

mor re ram an tes do tem po por

con ta do co ro na ví rus. Qual a mi nha

res pon sa bi li da de di an te do ca os

que ba te às nos sas por tas

di a ri a men te?

Quan do Deus per gun tou a Caim on de es ta va seu ir- 
mão Abel, ele res pon deu com ou tra per gun ta: “Por aca- 
so sou eu o res pon sá vel pe lo meu ir mão?” Sim, é cla ro
que so mos res pon sá veis uns pe los ou tros. A per gun ta de
Caim apon ta o ca mi nho da fu ga e da fal ta de res pon sa- 
bi li da de. Sim, so mos res pon sá veis por que o bem-es tar
dos nos sos ir mãos e ir mãs de pen de do que fa ze mos ou
do que dei xa mos de fa zer. Não vi ve mos iso la dos na so ci- 
e da de e a vi da não é uma ilha que nos iso la de tu do e de
to dos.

A per gun ta de Caim pa re ce ser vir co mo uma ca pa
atrás da qual nos es con de mos; uma ca pa que po de ría- 
mos cha mar de in di fe ren ça. Não en xer ga mos o pró xi mo
co mo uma pos si bi li da de de agir mos de for ma bon do sa,
ami gá vel so li dá ria e res pon sá vel. Tal vez ve ja mos, nos
ou tros, um ini mi go e nu ma so ci e da de em que o in di vi- 
du a lis mo é fes te ja do, a so li da ri e da de se tor na pro du to
exi bi do em mu seus.

 O que mais me as sus ta é o pou co va lor da do à vi da do
ou tro. A in di fe ren ça nos aco mo da à fri e za e le va a de- 
mons trar com ple ta fal ta de em pa tia por aque les que vi- 
vem e con vi vem nos mes mos es pa ços.

A in di fe ren ça di la ce ran te res sus ci ta Caim to dos os di- 
as. Ele con ti nua vi vo em ca da um de nós di a ri a men te
quan do o ve mos re fle ti do no es pe lho. Caim não mor reu!
Ele se apre sen ta to das as ve zes que não agi mos so li da ri- 
a men te; to das as ve zes que ne ga mos o bem-es tar aos
ou tros res sus ci ta mos Caim. Por is so, ele es tá mais vi vo
do que nun ca nas fa mí li as, nas es co las, nas igre jas, nas
em pre sas, no re la ci o na men to en tre vi zi nhos. 

A ima gem de Caim nos es prei ta sor ra tei ra men te to- 
dos os di as. Atra vés de nos sas ações o ali men ta mos e o
con vi da mos a per ma ne cer di a ri a men te em nos sas ca- 
sas. Caim não mor reu e não mor re rá en quan to pro lon- 
gar mos no pre sen te uma ação que de ve ria ser vir ape nas
co mo uma va ga lem bran ça.

Quais as ra zões pe las quais de ve ría mos cui dar uns
dos ou tros? Es sa é a per gun ta que re ve la a es sên cia de
Caim em nós e o pró prio er ro de Caim. Afi nal, quan do
pe di mos as ra zões pe las quais de ve ría mos cui dar uns
dos ou tros es ta mos, si mul ta ne a men te, re nun ci an do à
nos sa res pon sa bi li da de e, con seqüen te men te, dei xa- 
mos de agir mo ral men te.

Mas por que de ve ría mos cui dar uns dos ou tros? A
úni ca res pos ta que me vem à men te é por que is so nos
tor na mais hu ma no. Tor na mo-nos mais hu ma nos – e
nos dis tan ci a mos de Caim – quan do as su mi mos res- 
pon sa vel men te a vi da do ou tro co mo se fos se a nos sa
pró pria vi da.

É a res pon sa bi li da de pe lo ou tro que me faz um ser
éti co.

 

São Luís, quarta-feira, 24 de março de 2021
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Nas últimas semanas, o Brasil se tornou o país com o registro de mais mortes diárias
por covid, com média, em sete dias, superior a 2.000 óbitos por dia

PANDEMIA

Seis estados podem
ficar sem oxigênio

A
s re ser vas de oxi gê nio pa ra 
pa ci en tes de co vid-19 que 
pre ci sam de su por te de res pi- 
ra ção ar ti fi ci al es tão em ní- 

veis “pre o cu pan tes” em seis dos 26 es- 
ta dos bra si lei ros e o Dis tri to Fe de ral 
em ple no au ge da pan de mia, in for- 
mou nes ta ter ça-fei ra (23) o Mi nis té- 
rio Pú bli co Fe de ral.

“De acor do com o acom pa nha- 
men to do Mi nis té rio da Saú de, a si tu- 
a ção é mais pre o cu pan te em seis es ta- 
dos: Acre, Rondô nia, Ma to Gros so, 
Ama pá, Ce a rá e Rio Gran de do Nor te”, 
in for mou o MP em um co mu ni ca do.

Em ja nei ro, de ze nas de pes so as 
mor re ram as fi xi a das por fal ta de ci lin- 
dros de oxi gê nio nos hos pi tais de Ma- 
naus, ca pi tal do Ama zo nas, com 2,2 
mi lhões de ha bi tan tes. Ma naus mer- 
gu lhou no ca os, com de ze nas de pes- 
so as em bus ca de abas te ci men to pa ra 
os ci lin dros de oxi gê nio no mer ca do 
ne gro pa ra cui dar dos fa mi li a res em 
ca sa. Com o ob je ti vo de evi tar que 
uma tra gé dia co mo a de Ma naus se re- 
pi ta em ou tras re giões, o MP or ga ni- 
zou es ta se ma na uma reu nião com re- 
pre sen tan tes do mi nis té rio da Saú de e 
da em pre sa Whi te Mar tins, um dos 
prin ci pais dis tri bui do res de oxi gê nio 
pa ra uso mé di co.

“A em pre sa vem re gis tran do um 
au men to ex po nen ci al no con su mo do 
pro du to. A de man da che gou a cres cer 
300% em al guns lo cais”, des ta ca a no- 
ta do MP.

Na se gun da, o es ta do de São Pau lo 
anun ci ou que ins ta la rá uma fá bri ca 
pa ra pro du zir oxi gê nio em um pra zo

de dez di as per to de Ri bei rão Pre to, 
em ali an ça com a gi gan te cer ve jei ra 
Am bev. Pro du zi rá 125 tan ques por 
dia, des ti na dos aos hos pi tais mais so- 
bre car re ga dos da re gião.

São Pau lo, o es ta do mais po pu lo so 
do país, com 46 mi lhões de ha bi tan- 
tes, re gis trou nes ta ter ça pe la pri mei- 
ra vez mais de 1.000 mor tos pe lo co ro- 
na ví rus em 24 ho ras.

Em Bra sí lia, mais de 400 pes so as 
es tão na fi la por uma va ga em um lei to 
de UTI. Se gun do ví de os pu bli ca dos 
nas re des so ci ais, al guns cor pos fo ram 
dei xa dos nos cor re do res de um hos pi- 
tal da ci da de, à es pe ra da trans fe rên- 
cia pa ra um ne cro té rio.

O no vo mi nis tro da Saú de, Mar ce lo 
Quei ro ga, as su miu o car go nes ta ter- 
ça-fei ra em uma ce rimô nia dis cre ta e 

sem a pre sen ça de jor na lis tas, mais de 
uma se ma na de pois de ser no me a do 
pe lo pre si den te Jair Bol so na ro.

Quei ro ga, mé di co car di o lo gis ta, as- 
su me a pas ta em um mo men to em 
que a pan de mia es tá fo ra de con tro le 
no país, dez me ses de pois de seu an te-
ces sor, o ge ne ral Edu ar do Pa zu el lo, 
as su mir o car go sem ex pe ri ên cia no 
se tor da saú de, nem em car gos po lí ti- 
cos. Nas úl ti mas se ma nas, o Bra sil se 
tor nou o país com o re gis tro de mais 
mor tes diá ri as por co vid, com mé dia 
em se te di as su pe ri or a 2.000 óbi tos 
por dia. Com 212 mi lhões de ha bi tan- 
tes, o país so ma mais de 295.000 mor-
tos por co vid-19 e 12 mi lhões de ca- 
sos, ba lan ços su pe ra dos ape nas pe los 
Es ta dos Uni dos.

COMBATE

Convento das Mercês deve virar centro de vacinação

GOVERNO COLOCA CONVENTO DAS MERCÊS À DISPOSIÇÃO PARA ABRIGAR PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID

O pre si den te da Fun da ção da Me- 
mó ria Re pu bli ca na Bra si lei ra (FMRB)
e se cre tá rio de Es ta do da Edu ca ção,
Fe li pe Ca ma rão, e o se cre tá rio mu ni- 
ci pal de Saú de de São Luís, Dr. Jo el
Nu nes Jú ni or, vi si ta ram o pré dio do
Con ven to das Mer cês, on de fun ci o na
a se de da FMRB, pa ra ava li ar a pos si- 
bi li da de do es pa ço ser vir co mo pon to
de va ci na ção. Fe li pe Ca ma rão apre- 
sen tou o am bi en te e dei xou tu do à
dis po si ção da Pre fei tu ra de São Luís
pa ra que ava lie o lo cal e ve ja a pos si bi- 
li da de de im plan ta ção de um pon to
de va ci na ção pa ra com ba te à Co vid-
19.

O se cre tá rio Fe li pe Ca ma rão si na li- 
zou pa ra uma pos sí vel par ce ria com a
Pre fei tu ra de São Luís na ces são do es- 
pa ço pa ra a va ci na ção e res sal tou que
o Go ver no do Es ta do es tá à dis po si ção
e fa zen do to do o pos sí vel pa ra com- 
ba ter a cri se sa ni tá ria cau sa da pe lo
co ro na ví rus.

“Nós fo mos pro cu ra dos

pe la Se cre ta ria

Mu ni ci pal na bus ca por

um es pa ço no cen tro da

ci da de pa ra ser vir co mo

pon to de va ci na ção. Dr.

Jo el, por ori en ta ção do

pre fei to Edu ar do Brai de,

es tá es pa lhan do pon tos

de va ci na ção por to da

ci da de e nós re ce be mos

com mui ta ale gria es sa

de man da. O go ver na dor

Flá vio Di no de ter mi nou

a nos sa co la bo ra ção, e

es ta mos co lo can do aqui

o Con ven to das Mer cês

à dis po si ção da

pre fei tu ra mu ni ci pal,

pa ra ser vir co mo pon to

de va ci na ção pa ra es sa

área”, ex pres sou.

O se cre tá rio mu ni ci pal de Saú de,
Dr. Jo el Nu nes, des ta cou, du ran te a vi- 
si ta, que é im por tan te ava li ar o es pa ço
pre vi a men te pa ra que quan do as va- 
ci nas che ga rem já se te nha um es pa ço
pre pa ra do pa ra aten der às pes so as de
for ma a ga ran tir a va ci na ção com se-
gu ran ça. “Nós va mos fa zer a aná li se e
já que re mos dei xar pre pa ra do, pa ra
que quan do re ce ba mos as no vas va ci- 
nas, em quan ti da de su fi ci en te pa ra
co lo car mos ou tros pon tos, aqui já es-
te ja pron to. A aná li se lo gís ti ca e de
pro je to se rá fei ta ago ra, pa ra que tão
lo go che gue a quan ti da de su fi ci en te
de va ci nas, pos sa mos des cen tra li zar
ain da mais e es se aqui já se ja um pon-
to que pos sa mos uti li zar”, res sal tou.

PREVISÃO ERRADA

Ministério prevê 9 mi de
doses a menos em abril

Mi nis té rio da Saú de mu dou no va men te o cro no gra- 
ma de en tre ga va ci nas da co vid-19 e es pe ra, ago ra, re ce- 
ber cer ca de 9 mi lhões de do ses a me nos em abril do
mo de lo As tra Ze ne ca/Ox ford, en va sa do pe la Fun da ção
Oswal do Cruz (Fi o cruz). Se gun do pre vi são apre sen ta da
nes ta ter ça-fei ra, o la bo ra tó rio de ve en tre gar, no pró xi- 
mo mês, 21,1 mi lhões de do ses, em vez de 30 mi lhões. É
a 5ª vez que a pas ta al te ra o nú me ro nes te mês.

Em no ta, a Saú de dis se que “não é res pon sá vel pe la
re du ção no cro no gra ma”. “Pa ra con cre ti zar o en vio dos
imu ni zan tes, a pas ta de pen de da en tre ga efe ti va das va- 
ci nas pe los la bo ra tó ri os fa bri can tes”, afir mou o mi nis- 
té rio.

No cro no gra ma apre sen ta do nes ta ter ça-fei ra, o mi- 
nis té rio tam bém não dei xa cla ro o to tal de do ses es pe ra- 
das pa ra abril. An tes a pas ta pre via a en tre ga de 57,1 mi- 
lhões de va ci nas pa ra o mês. Es te nú me ro in cluía ain da
1 mi lhão de uni da des da Pfi zer. Ago ra, a Saú de afir ma
que de abril a ju nho se rão en tre gues 13,5 mi lhões de do- 
ses des ta far ma cêu ti ca, mas não de ta lha o nú me ro pre- 
vis to pa ra o pró xi mo mês.

Ape sar da re du ção em abril, o

mi nis té rio ain da es pe ra re ce ber

cer ca de 100,4 mi lhões de do ses da

va ci na de Ox ford/As tra Ze ne ca,

en va sa das na Fi o cruz, no pri mei ro

se mes tre de 2021.

A Saú de ain da pre vê a en tre ga de va ci nas de em pre sas
que nem se quer apre sen ta ram da dos exi gi dos pe la
Agên cia Na ci o nal de Vi gi lân cia Sa ni tá ria (An vi sa) pa ra a
li be ra ção do uso emer gen ci al, co mo a Sput nik V (400 mil
do ses no mês) e a Co va xin (8 mi lhões no mês). 

Há ain da dú vi das se a Ín dia irá li be rar as 2 mi lhões de
do ses da va ci na As tra Ze ne ca/Ox ford, fa bri ca das pe lo
Ins ti tu to Se rum, que o mi nis té rio es pe ra re ce ber tam- 
bém em abril.

OPAS

“Brasil é risco para o
resto do mundo”

DESCONTROLE DA PANDEMIA E AUMENTO DAS INFECÇÕES

A Or ga ni za ção Pan-Ame ri ca na da Saú de (OPAS) aler- 
tou on tem (23) so bre o “ter rí vel” au men to da co vid-19
no Bra sil, que atin ge tam bém seus vi zi nhos Ve ne zu e la,
Bo lí via e Pe ru, e des ta cou o au men to das in fec ções no
Chi le, Pa ra guai e Uru guai.

A trans mis são do ví rus “con ti nua au men tan do pe ri- 
go sa men te em to do o Bra sil”, de cla rou em co le ti va de
im pren sa a di re to ra da OPAS, Ca ris sa Eti en ne, con si de- 
ran do “cru ci al” que o gi gan te sul-ame ri ca no ado te me- 
di das pre ven ti vas pa ra con ter a pro pa ga ção do ví rus.

“In fe liz men te, a ter rí vel si tu a ção do Bra sil es tá afe- 
tan do tam bém os paí ses vi zi nhos. Os ca sos au men ta- 
ram na Ve ne zu e la, prin ci pal men te nos es ta dos de Bo lí- 
var e Ama zo nas, que fa zem fron tei ra com o Bra sil”, dis- 
se. “Foi re gis tra do um au men to de ca sos no de par ta- 
men to de Pan do, na Bo lí via, e a ocu pa ção de lei tos em
Uni da des de Te ra pia In ten si va (UTI) con ti nua mui to al- 
ta em Lo re to, no Pe ru”, acres cen tou. Eti en ne tam bém
apon tou o au men to das in fec ções no Co ne Sul, des ta- 
can do a pres são so bre o sis te ma de saú de do Pa ra guai,
on de a mai o ria dos lei tos de UTI es tão ocu pa dos, e cha- 
man do a aten ção pa ra a si tu a ção “alar man te” do Uru- 
guai, um pe que no país de 3,4 mi lhões de ha bi tan tes.

“O Uru guai no ti fi cou mais de 1.000 ca sos por dia vá ri- 
as ve zes nas úl ti mas se ma nas, o que é alar man te pe lo ta- 
ma nho do país”. Além dis so, Eti en ne re la tou um au- 
men to cons tan te nas in fec ções por co vid-19 na Ja mai ca,
Cu ba, Aru ba, Cu ra çao e An tí gua e Bar bu da.

E dis se que em bo ra os ca sos te nham co me ça do a se
es ta bi li zar nos Es ta dos Uni dos, Ca na dá e Mé xi co, mais
ca sos fo ram re la ta dos em On tá rio, Ca na dá, e um au- 
men to nas mor tes nos es ta dos ame ri ca nos de Min ne so- 
ta e West Vir gi nia. “De ve mos con ti nu ar a le var a co vid-
19 a sé rio”, en fa ti zou.

“O que aca bei de des cre ver é uma emer gên cia ati va
de saú de pú bli ca. O ví rus da co vid-19 não es tá re tro ce- 
den do, nem a pan de mia es tá co me çan do a de sa pa re- 
cer”, con cluiu.

São Luís, quarta-feira, 24 de março de 2021
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OBJETO: trata-se de Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de saúde 
para atender a demanda da POLICLÍNICA DA VILA LUIZÃO.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM.

DATA DA ABERTURA: 19/04/2021, 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), 19 de março de 2021

Vicente Diogo Soares Júnior
Presidente da CSL/EMSERH

ESTADO DO MARANHÃO
EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES – EMSERH

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 094/2021 - CSL/EMSERH

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 144.037/2020 – 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 30 de março 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. Deliberar sobre a Política de Transações com partes relacionadas, conforme disposto no Art. 38, 

inciso XXX do Estatuto Social da CAEMA;

2. Deliberar sobre a Política de Distribuição de Dividendos da Companhia, conforme disposto no 

Art. 8, inciso V da Lei 13303/2016;

3. Apresentação da Ata 13ª Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE;

4. O que mais ocorrer.

São Luís, 18 de março de 2021

ESTADO DO MARANHÃO
COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO – CAEMA

CONVOCAÇÃO

Roberto Santos Matos

Presidente do Conselho

André dos Santos Paula

Presidente da CAEMA

COMUNICADO IMPORTANTE
A EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, 
doravante denominada EQUATORIAL MARANHÃO, sociedade anônima 
de direito privado, concessionária de serviços públicos de energia elétrica, 
devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 06.272.793/0001-84, com sede 
na Rua Alto Calhau, Loteamento Quitandinha, Alameda A, Quadra SQS, 
nº 100, Altos do Calhau, CEP 65.071-680, São Luiz - MA, utiliza-se do 
presente a fim de INFORMAR ao Sr. Eduardo Gomes Ferreira Junior (099 
98438-7988) proprietário de um imóvel localizado no Município de 
Presidente Dutra/MA, com as seguintes coordenadas: UTM Inicial X: 
557434.897 e Y: 9421231.198; UTM Final X: 557450.000 e Y: 9421315.000.
A EQUATORIAL MARANHÃO está construindo a LD 69 KV PRESIDENTE 
DUTRA – DOM PEDRO nos municípios de Presidente Dutra e Dom 
Pedro, no estado do Maranhão. Tal empreendimento visa assegurar 
uma maior qualidade no fornecimento de energia elétrica, bem como 
expandir o sistema ali presente a fim de que sejam atingidas as metas 
de universalização do serviço público de distribuição de energia elétrica.
No entanto, não temos logrado êxito em conseguir contato com V.Sa. a fim 
de que seja iniciada e concluída a negociação necessária ao procedimento. 
Sendo assim, tendo em vista o fim público do empreendimento em 
questão, a EQUATORIAL MARANHÃO solicita que o(a) Sr.(a) entre em 
contato conosco com a maior brevidade possível sob pena das medidas 
administrativas e legais cabíveis.
Para contatos e quaisquer esclarecimentos porventura necessários, favor 
contatar o Guilherme Guterres Azoubel da EQUATORIAL MARANHÃO no 
telefone (98) 3217-8840 ou e-mail guilherme.azoubel@equatorialenergia.com.br 
ou o Michael Borges da G3 no telefone (79) 99123-0116 ou e-mail 
michael@g3consult.com.br. 
Caso não haja contato por parte do ora notificado em um prazo de 15 
(quinze) dias contados a partir do recebimento da presente notificação, 
a EQUATORIAL MARANHÃO dará prosseguimento aos procedimentos 
administrativos e judiciais para a constituição da servidão administrativa 
perseguida, com base na Declaração de Utilidade Pública da referida 
LT/LD, ingressando em juízo com ação de imissão na posse da área 
anteriormente aludida, sendo todos os emolumentos judiciais, bem como 
honorários advocatícios a serem cobrados posteriormente do notificado.

COMUNICADO IMPORTANTE
A EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, 
doravante denominada EQUATORIAL MARANHÃO, sociedade anônima 
de direito privado, concessionária de serviços públicos de energia elétrica, 
devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 06.272.793/0001-84, com sede 
na Rua Alto Calhau, Loteamento Quitandinha, Alameda A, Quadra SQS, 
nº 100, Altos do Calhau, CEP 65.071-680, São Luiz - MA, utiliza-se do 
presente a fim de INFORMAR à Sra. Thucydides Barbosa Frota (099 3663-
1386), proprietária de um imóvel localizado no Município de Presidente 
Dutra/MA, com as seguintes coordenadas: UTM Inicial X: 557669.828 
e Y: 9423426.358; UTM Final X: 557705.548 e Y: 9423643.239.
A EQUATORIAL MARANHÃO está construindo a LD 69 KV PRESIDENTE 
DUTRA – DOM PEDRO nos municípios de Presidente Dutra e Dom 
Pedro, no estado do Maranhão. Tal empreendimento visa assegurar 
uma maior qualidade no fornecimento de energia elétrica, bem como 
expandir o sistema ali presente a fim de que sejam atingidas as metas 
de universalização do serviço público de distribuição de energia elétrica.
No entanto, não temos logrado êxito em conseguir contato com V.Sa. a fim 
de que seja iniciada e concluída a negociação necessária ao procedimento. 
Sendo assim, tendo em vista o fim público do empreendimento em 
questão, a EQUATORIAL MARANHÃO solicita que o(a) Sr.(a) entre em 
contato conosco com a maior brevidade possível sob pena das medidas 
administrativas e legais cabíveis.
Para contatos e quaisquer esclarecimentos porventura necessários, favor 
contatar o Guilherme Guterres Azoubel da EQUATORIAL MARANHÃO no 
telefone (98) 3217-8840 ou e-mail guilherme.azoubel@equatorialenergia.com.br 
ou o Michael Borges da G3 no telefone (79) 99123-0116 ou e-mail 
michael@g3consult.com.br. 
Caso não haja contato por parte do ora notificado em um prazo de 15 
(quinze) dias contados a partir do recebimento da presente notificação, 
a EQUATORIAL MARANHÃO dará prosseguimento aos procedimentos 
administrativos e judiciais para a constituição da servidão administrativa 
perseguida, com base na Declaração de Utilidade Pública da referida 
LT/LD, ingressando em juízo com ação de imissão na posse da área 
anteriormente aludida, sendo todos os emolumentos judiciais, bem como 
honorários advocatícios a serem cobrados posteriormente do notificado.

COMUNICADO IMPORTANTE
A EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, 
doravante denominada EQUATORIAL MARANHÃO, sociedade anônima 
de direito privado, concessionária de serviços públicos de energia elétrica, 
devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 06.272.793/0001-84, com sede 
na Rua Alto Calhau, Loteamento Quitandinha, Alameda A, Quadra SQS, 
nº 100, Altos do Calhau, CEP 65.071-680, São Luiz - MA, utiliza-se do 
presente a fim de INFORMAR ao Sr. Mauro Porto, proprietário de um 
imóvel localizado no Município de Presidente Dutra/MA, com as 
seguintes coordenadas: UTM Inicial X: 557449.954 e Y: 9421315.008; 
UTM Final X: 557543.713 e Y: 9421836.872.
A EQUATORIAL MARANHÃO está construindo a LD 69 KV PRESIDENTE 
DUTRA – DOM PEDRO nos municípios de Presidente Dutra e Dom 
Pedro, no estado do Maranhão. Tal empreendimento visa assegurar 
uma maior qualidade no fornecimento de energia elétrica, bem como 
expandir o sistema ali presente a fim de que sejam atingidas as metas 
de universalização do serviço público de distribuição de energia elétrica.
No entanto, não temos logrado êxito em conseguir contato com V.Sa. a fim 
de que seja iniciada e concluída a negociação necessária ao procedimento. 
Sendo assim, tendo em vista o fim público do empreendimento em 
questão, a EQUATORIAL MARANHÃO solicita que o(a) Sr.(a) entre em 
contato conosco com a maior brevidade possível sob pena das medidas 
administrativas e legais cabíveis.
Para contatos e quaisquer esclarecimentos porventura necessários, favor 
contatar o Guilherme Guterres Azoubel da EQUATORIAL MARANHÃO no 
telefone (98) 3217-8840 ou e-mail guilherme.azoubel@equatorialenergia.com.br 
ou o Michael Borges da G3 no telefone (79) 99123-0116 ou e-mail 
michael@g3consult.com.br. 
Caso não haja contato por parte do ora notificado em um prazo de 15 
(quinze) dias contados a partir do recebimento da presente notificação, 
a EQUATORIAL MARANHÃO dará prosseguimento aos procedimentos 
administrativos e judiciais para a constituição da servidão administrativa 
perseguida, com base na Declaração de Utilidade Pública da referida 
LT/LD, ingressando em juízo com ação de imissão na posse da área 
anteriormente aludida, sendo todos os emolumentos judiciais, bem como 
honorários advocatícios a serem cobrados posteriormente do notificado.

COMUNICADO IMPORTANTE
A EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, 
doravante denominada EQUATORIAL MARANHÃO, sociedade anônima 
de direito privado, concessionária de serviços públicos de energia elétrica, 
devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 06.272.793/0001-84, com sede na 
Rua Alto Calhau, Loteamento Quitandinha, Alameda A, Quadra SQS, nº 
100, Altos do Calhau, CEP 65.071-680, São Luiz - MA, utiliza-se do presente 
a fim de INFORMAR ao Sr. Gildásio (086 99981-9095), proprietário de 
um imóvel localizado no Município de Presidente Dutra/MA, com as 
seguintes coordenadas: UTM Inicial X: 557736.662 e Y: 9423829.371; 
UTM Final X: 557875.499 e Y: 9424329.694.
A EQUATORIAL MARANHÃO está construindo a LD 69 KV PRESIDENTE 
DUTRA – DOM PEDRO nos municípios de Presidente Dutra e Dom 
Pedro, no estado do Maranhão. Tal empreendimento visa assegurar 
uma maior qualidade no fornecimento de energia elétrica, bem como 
expandir o sistema ali presente a fim de que sejam atingidas as metas 
de universalização do serviço público de distribuição de energia elétrica.
No entanto, não temos logrado êxito em conseguir contato com V.Sa. a fim 
de que seja iniciada e concluída a negociação necessária ao procedimento. 
Sendo assim, tendo em vista o fim público do empreendimento em 
questão, a EQUATORIAL MARANHÃO solicita que o(a) Sr.(a) entre em 
contato conosco com a maior brevidade possível sob pena das medidas 
administrativas e legais cabíveis.
Para contatos e quaisquer esclarecimentos porventura necessários, favor con-
tatar o Guilherme Guterres Azoubel da EQUATORIAL MARANHÃO no tele-
fone (98) 3217-8840 ou e-mail guilherme.azoubel@equatorialenergia.com.br 
ou o Michael Borges da G3 no telefone (79) 99123-0116 ou e-mail  
michael@g3consult.com.br. 
Caso não haja contato por parte do ora notificado em um prazo de 15 
(quinze) dias contados a partir do recebimento da presente notificação, 
a EQUATORIAL MARANHÃO dará prosseguimento aos procedimentos 
administrativos e judiciais para a constituição da servidão administrativa 
perseguida, com base na Declaração de Utilidade Pública da referida 
LT/LD, ingressando em juízo com ação de imissão na posse da área 
anteriormente aludida, sendo todos os emolumentos judiciais, bem como 
honorários advocatícios a serem cobrados posteriormente do notificado.

COMUNICADO IMPORTANTE
A EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, 
doravante denominada EQUATORIAL MARANHÃO, sociedade anônima 
de direito privado, concessionária de serviços públicos de energia elétrica, 
devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 06.272.793/0001-84, com sede 
na Rua Alto Calhau, Loteamento Quitandinha, Alameda A, Quadra SQS, 
nº 100, Altos do Calhau, CEP 65.071-680, São Luiz - MA, utiliza-se do 
presente a fim de INFORMAR ao Sr. Fares Miguel, proprietário de um 
imóvel localizado no Município de Dom Pedro/MA, com as seguintes 
coordenadas: UTM Inicial X: 559698.602 e Y: 9436789.979; UTM Final 
X: 559695.464 e Y: 9437144.004.
A EQUATORIAL MARANHÃO está construindo a LD 69 KV PRESIDENTE 
DUTRA – DOM PEDRO nos municípios de Presidente Dutra e Dom 
Pedro, no estado do Maranhão. Tal empreendimento visa assegurar 
uma maior qualidade no fornecimento de energia elétrica, bem como 
expandir o sistema ali presente a fim de que sejam atingidas as metas 
de universalização do serviço público de distribuição de energia elétrica.
No entanto, não temos logrado êxito em conseguir contato com V.Sa. a fim 
de que seja iniciada e concluída a negociação necessária ao procedimento. 
Sendo assim, tendo em vista o fim público do empreendimento em 
questão, a EQUATORIAL MARANHÃO solicita que o(a) Sr.(a) entre em 
contato conosco com a maior brevidade possível sob pena das medidas 
administrativas e legais cabíveis.
Para contatos e quaisquer esclarecimentos porventura necessários, favor 
contatar o Guilherme Guterres Azoubel da EQUATORIAL MARANHÃO no 
telefone (98) 3217-8840 ou e-mail guilherme.azoubel@equatorialenergia.com.br 
ou o Michael Borges da G3 no telefone (79) 99123-0116 ou e-mail 
michael@g3consult.com.br. 
Caso não haja contato por parte do ora notificado em um prazo de 15 
(quinze) dias contados a partir do recebimento da presente notificação, 
a EQUATORIAL MARANHÃO dará prosseguimento aos procedimentos 
administrativos e judiciais para a constituição da servidão administrativa 
perseguida, com base na Declaração de Utilidade Pública da referida 
LT/LD, ingressando em juízo com ação de imissão na posse da área 
anteriormente aludida, sendo todos os emolumentos judiciais, bem como 
honorários advocatícios a serem cobrados posteriormente do notificado.

COMUNICADO IMPORTANTE
A EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, 
doravante denominada EQUATORIAL MARANHÃO, sociedade anônima 
de direito privado, concessionária de serviços públicos de energia elétrica, 
devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 06.272.793/0001-84, com sede 
na Rua Alto Calhau, Loteamento Quitandinha, Alameda A, Quadra SQS, 
nº 100, Altos do Calhau, CEP 65.071-680, São Luiz - MA, utiliza-se do 
presente a fim de INFORMAR ao Sr. Dr. Henrique, proprietário de um 
imóvel localizado no Município de Dom Pedro/MA, com as seguintes 
coordenadas: UTM Inicial X: 560289.029 e Y: 9430948.914; UTM Final 
X: 559822.771 e Y: 9432695.982.
A EQUATORIAL MARANHÃO está construindo a LD 69 KV PRESIDENTE 
DUTRA – DOM PEDRO nos municípios de Presidente Dutra e Dom 
Pedro, no estado do Maranhão. Tal empreendimento visa assegurar 
uma maior qualidade no fornecimento de energia elétrica, bem como 
expandir o sistema ali presente a fim de que sejam atingidas as metas 
de universalização do serviço público de distribuição de energia elétrica.
No entanto, não temos logrado êxito em conseguir contato com V.Sa. a fim 
de que seja iniciada e concluída a negociação necessária ao procedimento. 
Sendo assim, tendo em vista o fim público do empreendimento em 
questão, a EQUATORIAL MARANHÃO solicita que o(a) Sr.(a) entre em 
contato conosco com a maior brevidade possível sob pena das medidas 
administrativas e legais cabíveis.
Para contatos e quaisquer esclarecimentos porventura necessários, favor 
contatar o Guilherme Guterres Azoubel da EQUATORIAL MARANHÃO no 
telefone (98) 3217-8840 ou e-mail guilherme.azoubel@equatorialenergia.com.br 
ou o Michael Borges da G3 no telefone (79) 99123-0116 ou e-mail 
michael@g3consult.com.br. 
Caso não haja contato por parte do ora notificado em um prazo de 15 
(quinze) dias contados a partir do recebimento da presente notificação, 
a EQUATORIAL MARANHÃO dará prosseguimento aos procedimentos 
administrativos e judiciais para a constituição da servidão administrativa 
perseguida, com base na Declaração de Utilidade Pública da referida 
LT/LD, ingressando em juízo com ação de imissão na posse da área 
anteriormente aludida, sendo todos os emolumentos judiciais, bem como 
honorários advocatícios a serem cobrados posteriormente do notificado.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA
Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA
CNPJ: 06.002.372/0001-33
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 006/2021

A Prefeitura Municipal de Anajatuba - MA, através de seu Pregoeiro e respectiva Equipe de Apoio, instituída pela 
Portaria nº 02/2021, torna público que realizará às 09h00min (Nove horas) do dia 08 de abril de 2021, na sala da 
Comissão Permanente de Licitação, localizada na Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490-000,  Licitação na 
Modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, tendo por objeto o Registro de Preços para eventual 
contratação de Pessoa(s) Jurídica(s) para fornecimento de Equipamentos e Gás Oxigênio Medicinal para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Anajatuba/MA, conforme disposições previstas no 
Edital e seus Anexos, regido pela Lei  nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 022/2017 , Decreto Municipal nº 023/2021, 
Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar 147/2014, Lei Complementar nº 155/2017, 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações e demais legislações pertinentes. O Edital e seus Anexos estão 
à disposição dos interessados na Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA, localizada na Rua Benedito Leite, 868, Centro, 
de 2ª a 6ª feira-feira, no horário das 08h00min às 14h00min, onde poderão ser consultados e retirados gratuitamente 
por mídia digital ou impresso mediante o recolhimento da importância de R$ 50,00 (cinquenta reais), que deverá ser 
feito através de DAM (Documento de Arrecadação Municipal). Assim como pelo portal da prefeitura, no endereço 
eletrônico  www.anajatuba.ma.gov.br.  Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço ou através do e-mail: 
cpl@anajatuba.ma.gov.br. Anajatuba - MA, em 22 de março de 2021. Lucas Rodrigues Ramos – Pregoeiro Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO LEITE
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ Nº 06.096.218/0001-78

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021 - CPL. O Município de Benedito Leite(MA), por meio 
da Comissão Permanente de Licitação – CPL, avisa aos interessados que fará realizar Licitação na seguinte 
modalidade e condições. MODALIDADE: Tomada de Preços Nº 003/2021. TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO 
GLOBAL sob a forma de execução indireta, no regime de empreitada por PREÇO UNITÁRIO e Julgamento do tipo 
Menor Preço Global. OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de 
Pavimentação em ruas no Município de Benedito Leite – MA conforme projeto básico, com abertura para 
12 de abril de 2021, às 10h00min (dez horas), no mesmo local. O Edital e seus anexos estão à disposição dos 
interessados nos dias de expediente das 08h00min às 12h00min, na Comissão Permanente de Licitação - CPL, 
situada na sede da Prefeitura Municipal, à Rua 07 de Setembro, 03, Centro, Benedito Leite/MA, bem como no site 
da Prefeitura Municipal: www.beneditoleite.ma.gov.br, onde poderão ser consultados e obtidos gratuitamente. 
Informações adicionais no endereço acima ou através do fone: (89) 3544-7075 ou e-mail: cplb.leite@gmail.co-
mEncaminhe-se o presente processo para republicação do resumo do Edital no Diário Oficial da União, Diário 
Oficial do Estado, Diário Oficial dos Municípios - FAMEM e em jornal diário de grande circulação no Estado, na 
forma da Lei nº 8.666/93. Comunique-se aos licitantes, se houver licitantes que retiraram o edital. Benedito Leite 
- MA, 23 de março de 2021. Ramon Carvalho de Barros – Prefeito Municipal.

ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHA
CNPJ N.º. 12.526.216/0001-74
Praça Raimundo Penha S/N Centro Matinha - MA

AVISO DE LICITAÇÃO
A Câmara Municipal de Matinha – MA, por meio da Comissão Permanente de Licitação, torna 
publico aos interessados que abrirá processo de contratação tendo como OBJETO: Contratação 
de empresa para o fornecimento de combustível (gasolina e diesel) no interesse da Câmara 
Municipal de Matinha/MA; através do Pregão Presencial nª05/2021 na DATA: 06/04/2021 as 
09h30min (nove e trinta) com base na Lei 10.520/2002, Lei 8.666/93 onde a sessão publica 
ocorrera na Sede da Câmara Municipal no Endereço: Praça Raimundo Penha s/n Centro Matinha 
MA onde ocorrera no plenário obedecendo ao distanciamento social entre os concorrentes. O 
Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no 
horário das 08h00minh(oito horas) às 12h00minh (doze horas), onde poderão ser consultados 
gratuitamente ou obtidos também gratuitamente. Esclarecimentos adicionais, no mesmo 
endereço ou pelo Email: cmm.licitar@hotmail.com: Florimar Pinheiro Bastos. Presidente da 
Câmara Municipal de Matinha - MA, em 19 de Março de 2021. 

ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHA
CNPJ N.º. 12.526.216/0001-74
Praça Raimundo Penha S/N Centro Matinha - MA

AVISO DE LICITAÇÃO
A Câmara Municipal de Matinha – MA, por meio da Comissão Permanente de Licitação, torna 
publico aos interessados que abrirá processo de contratação tendo como OBJETO: Contratação de 
empresa a prestação dos serviços de assessoria em comunicação (mídia e publicidade legal) 
visando atender às necessidades da Câmara Municipal de Matinha - MA; através do Pregão 
Presencial nª06/2021 na DATA: 06/04/2021 as 11h00min (onze horas) com base na Lei 
10.520/2002, Lei 8.666/93 onde a sessão publica ocorrera na Sede da Câmara Municipal no 
Endereço: Praça Raimundo Penha s/n Centro Matinha MA onde ocorrera no plenário obedecendo 
ao distanciamento social entre os concorrentes. O Edital e seus anexos estão à disposição dos 
interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08h00minh(oito horas) às 12h00mi-
nh (doze horas), onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos também gratuitamente. 
Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço ou pelo Email: cmm.licitar@hotmail.com: Florimar 
Pinheiro Bastos. Presidente da Câmara Municipal de Matinha - MA, em 19 de Março de 2021. 

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE
PODER LEGISLATIVO
GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
CNPJ: 01.625.921/0001-02

AVISO DE REPUBLICAÇÃO LICITAÇÃO PÚBLICA
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 001/2021

A Câmara Municipal de Governador Nunes Freire/MA, torna público para conhecimento dos interessados 
que realizara Licitação na forma da Lei Federal 10.520/02 com aplicação subsidiária da Lei Federal N 
8.666/93, da Lei complementar n 147/2014 e demais normas pertinentes a espécie, licitação na 
modalidade Pregão Presencial - SRP, tipo menor preço por item, tendo por Objetivo o REGISTRO DE 
PREÇOS para futura e eventual Contratação de Pessoa(s) Jurídica(s) para fornecimento de equipamentos, 
suprimentos de informática e eletroeletrônicos, de interesse da Câmara Municipal de Gov. Nunes 
Freire/MA, data da abertura: 06 de abril de 2021, às 09:00 (Nove) horas. A íntegra do Edital juntamente 
com seus anexos estará disponível na Câmara Municipal na Rua do Coqueiro nº 09, Centro - Governador 
Nunes Freire – MA, no horário de 08:00 às 12:00 horas, onde poderão ser obtidos gratuitamente, maiores 
informações no endereço supra. Governador Nunes Freire – MA, em 22 de março de 2021. ELIDA MORAES 
DOS SANTOS – Pregoeira.

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE
PODER LEGISLATIVO
GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
CNPJ: 01.625.921/0001-02

AVISO DE REPUBLICAÇÃO LICITAÇÃO PÚBLICA
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 002/2021

A Câmara Municipal de Governador Nunes Freire/MA, torna público para conhecimento dos interessados 
que realizara Licitação na forma da Lei Federal 10.520/02 com aplicação subsidiária da Lei Federal N 
8.666/93, da Lei complementar n 147/2014 e demais normas pertinentes a espécie, licitação na 
modalidade Pregão Presencial - SRP, tipo menor preço por item, tendo por Objetivo o REGISTRO DE 
PREÇOS para futura e eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para Fornecimento de Gêneros 
Alimentícios (Perecíveis e Não Perecíveis) destinados a Câmara Municipal de Governador Nunes Freire - 
MA, data da abertura: 06 de abril de 2021, às 14:00 (Quatorze) horas. A íntegra do Edital juntamente 
com seus anexos estará disponível na Câmara Municipal na Rua do Coqueiro nº 09, Centro - Governador 
Nunes Freire – MA, no horário de 08:00 às 12:00 horas, onde poderão ser obtidos gratuitamente, maiores 
informações no endereço supra. Governador Nunes Freire – MA, em 22 de março de 2021. ELIDA MORAES 
DOS SANTOS – Pregoeira.

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE
PODER LEGISLATIVO
GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
CNPJ: 01.625.921/0001-02

AVISO DE REPUBLICAÇÃO LICITAÇÃO PÚBLICA
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 003/2021

A Câmara Municipal de Governador Nunes Freire/MA, torna público para conhecimento dos interessados 
que realizara Licitação na forma da Lei Federal 10.520/02 com aplicação subsidiária da Lei Federal N 
8.666/93, da Lei complementar n 147/2014 e demais normas pertinentes a espécie, licitação na 
modalidade Pregão Presencial - SRP, tipo menor preço por item, tendo por Objetivo o REGISTRO DE 
PREÇOS para futura e eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para Fornecimento de Material de 
Expediente e Limpeza destinados a Câmara Municipal De Governador Nunes Freire - MA, data da 
abertura: 07 de abril de 2021, às 09:00 (Nove) horas. A íntegra do Edital juntamente com seus anexos 
estará disponível na Câmara Municipal na Rua do Coqueiro nº 09, Centro - Governador Nunes Freire – MA, 
no horário de 08:00 às 12:00 horas, onde poderão ser obtidos gratuitamente, maiores informações no 
endereço supra. Governador Nunes Freire – MA, em 22 de março de 2021. ELIDA MORAES DOS SANTOS – 
Pregoeira.

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE
PODER LEGISLATIVO
GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
CNPJ: 01.625.921/0001-02

AVISO DE REPUBLICAÇÃO LICITAÇÃO PÚBLICA
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 004/2021

A Câmara Municipal de Governador Nunes Freire/MA, torna público para conhecimento dos interessados 
que realizara Licitação na forma da Lei Federal 10.520/02 com aplicação subsidiária da Lei Federal N 
8.666/93, da Lei complementar n 147/2014 e demais normas pertinentes a espécie, licitação na 
modalidade Pregão Presencial - SRP, tipo menor preço por item, tendo por Objetivo o REGISTRO DE 
PREÇOS para futura e eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para prestação de serviços de 
manutenção e aquisição de ar condicionados destinados a Câmara Municipal de Governador Nunes 
Freire - MA, data da abertura: 12 de abril de 2021, às 09:00 (Nove) horas. A íntegra do Edital juntamente 
com seus anexos estará disponível na Câmara Municipal na Rua do Coqueiro nº 09, Centro - Governador 
Nunes Freire – MA, no horário de 08:00 às 12:00 horas, onde poderão ser obtidos gratuitamente, maiores 
informações no endereço supra. Governador Nunes Freire – MA, em 22 de março de 2021. ELIDA MORAES 
DOS SANTOS – Pregoeira.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ GRANDE- MA

AVISO DE LICITAÇÃO 
CONCORRÊNCIA Nº. 01/2021 

A Prefeitura Municipal de Igarapé Grande/MA, localizada na rua São Francisco, s/nº, Centro, CEP 
65.720-000, comunica aos interessados que realizará licitação na modalidade Concorrência nº. 
01/2021, do tipo Menor Preço, no dia 26/04/2021, às 08h30min horas, horário local, objetivando a 
Contratação de empresa especializada para construção da Praça da Juventude na sede do 
Município de Igarapé Grande - MA, conforme especificações contidas no Termo de Referência/Projeto 
Básico, anexo I do edital.
O presente Edital estará à disposição dos interessados no Departamento de Licitações da Prefeitura 
Municipal de Igarapé Grande - MA, sito à rua São Francisco, s/nº, Centro, de segunda a sexta (exceto 
feriados) no horário das 08:00 as 13:00 horas, onde poderão ser consultados ou obtido GRATUITAMEN-
TE por meio digital na Comissão de Licitação bem como pela internet, através do nosso endereço 
eletrônico http://www.igarapegrande.ma.gov.br.

Igarapé Grande (MA), 22/03/2021.
CLÁUDIO PEREIRA DE ARAÚJO SILVA 

Relator

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DO JUNCO – MA.
CNPJ: nº 06.460.026/0001-07

Rua Coronel Hosano Gomes Ferreira, s/n – Centro
CEP: 65710-000 Lago do Junco – Maranhão.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) nº 006/2021. Objeto: Registrar preços para 
futura Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Confecção de Materiais Gráficos 
para atender as necessidades das Secretarias de Lago do Junco. Na forma da Lei 10.520/02, 
Decreto Federal 10.024/2019, Decretos Municipais 001/2017 e 017/2021 e subsidiariamente 
pela Lei 8.666/93.Data abertura das propostas: 07 de Abril de 2021 às 08h:30min no sítio 
www.portaldecompraspublicas.com.br. Edital Comissão Permanente de Licitação na Rua 
Coronel Hosano Gomes Ferreira, s/n – Centro, das 08h:00 às 12h:00 ou www.portaldecompras-
publicas.com.br ou e-mail: lagodojunco21@hotmail.com. Lago do Junco (MA), 22 de março de 
2021. Maria da Gloria Oliveira Pereira da Silva – Secretária Municipal de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DO JUNCO – MA.
CNPJ: nº 06.460.026/0001-07

Rua Coronel Hosano Gomes Ferreira, s/n – Centro
CEP: 65710-000 Lago do Junco – Maranhão.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) nº 007/2021. Objeto: Registrar preços para 
futura Contratação de empresa para o Fornecimento de Materiais de Expediente para atender 
as necessidades da Administração Municipal. Na forma da Lei 10.520/02, Decreto Federal 
10.024/2019, Decretos Municipais 001/2017 e 017/2021 e subsidiariamente pela Lei 8.666/93. 
Data abertura das propostas: 08 de abril de 2021 às 08h:00min no sítio www.portaldecompras-
publicas.com.br. Edital Comissão Permanente de Licitação na Rua Coronel Hosano Gomes 
Ferreira, s/n – Centro, das 08h:00 às 12h:00 ou www.portaldecompraspublicas.com.br ou 
e-mail: lagodojunco21@hotmail.com. Lago do Junco (MA), 22 de março de 2021. Maria da 
Gloria Oliveira Pereira da Silva – Secretária Municipal de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DO JUNCO – MA.
CNPJ: nº 06.460.026/0001-07

Rua Coronel Hosano Gomes Ferreira, s/n – Centro
CEP: 65710-000 Lago do Junco – Maranhão.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) nº 008/2021. Objeto: Registrar preços para futura 
Contratação de empresa para o Fornecimento de Materiais de Construção em geral, Materiais 
Hidráulicos, Materiais Elétricos para manutenção e reparos junto às Secretarias e Fundos Municipais, 
bem como o fornecimento de Materiais Elétricos para suprir as demandas da manutenção da rede 
baixa de Iluminação Pública Municipal. Na forma da Lei 10.520/02, Decreto Federal 10.024/2019 e 
subsidiariamente pela Lei 8.666/93.Data abertura das propostas: 08 de abril de 2021 às 14h:30min 
no sítio www.portaldecompraspublicas.com.br. Edital Comissão Permanente de Licitação na Rua 
Coronel Hosano Gomes Ferreira, s/n – Centro, das 08h:00 às 12h:00 ou www.portaldecompraspubli-
cas.com.br ou e-mail: lagodojunco21@hotmail.com. Lago do Junco (MA), 22 de março de 2021. 
Maria da Gloria Oliveira Pereira da Silva – Secretária Municipal de Administração
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São Luís, quarta-feira, 24 de março de 2021

7

OBJETO: trata-se de Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de saúde 
para atender a demanda da POLICLÍNICA DA VILA LUIZÃO.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM.

DATA DA ABERTURA: 19/04/2021, 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), 19 de março de 2021

Vicente Diogo Soares Júnior
Presidente da CSL/EMSERH

ESTADO DO MARANHÃO
EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES – EMSERH

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 094/2021 - CSL/EMSERH

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 144.037/2020 – EMSERH

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

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2021.

O MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS-MA, através da Prefeitura Municipal de Lima Campos, torna público aos 
interessados que, com base na Lei nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 002/2013, Decreto Municipal nº 20 02 
001/2017, Decreto Municipal n° 021/2020, Lei Complementar n° 123/2006 alterada pela Lei Complementar n° 
147/2014, Lei Complementar n° 155/2016, aplicando-se subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e 
suas alterações posteriores e demais legislações pertinentes, fará realizar no dia 08 de abril de 2021, às 09:00hs 
(nove horas), horário de Brasília, no site: www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação na modalidade 
Pregão Eletrônico nº 013/2021, para registro de preços, do tipo menor preço, objetivando a eventual 
contratação de pessoa(s) jurídica(s) para fornecimento de materiais elétricos e hidráulicos, de interesse desta 
Administração Pública, de acordo com o Edital e Anexos. O edital e seus anexos estão à disposição dos 
interessados no endereço Av. JK, s/nº, Centro, Cep 65.728-000, Lima Campos–MA, de 2ª a 6ª feira, no horário das 
08:00hs (oito horas) às 12:00hs (doze horas), no endereço eletrônico deste poder executivo (www.limacampos.-
ma.gov.br), e no site www.portaldecompraspublicas.com.br onde poderão ser consultados ou obtidos 
gratuitamente. Esclarecimentos adicionais no endereço supra e/ou pelo telefone (0**99) 3646-1112.

Lima Campos – MA. 22 de março de 2021.
JOSÉ RONALDO BARROS SANTANA

Secretário Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Trânsito
Decreto n° 008/2021

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

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021

O MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS-MA, através da Prefeitura Municipal de Lima Campos, torna público aos 
interessados que, com base na Lei nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 002/2013, Decreto Municipal nº 20 02 
001/2017, Decreto Municipal n° 021/2020, Lei Complementar n° 123/2006 alterada pela Lei Complementar n° 
147/2014, Lei Complementar n° 155/2016, aplicando-se subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e 
suas alterações posteriores e demais legislações pertinentes, fará realizar no dia 09 de abril de 2021, às 09:00hs 
(nove horas), horário de Brasília, no site: www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação na modalidade 
Pregão Eletrônico nº 014/2021, para registro de preços, do tipo menor preço, objetivando a eventual 
contratação de pessoa(s) jurídica(s) para prestação dos serviços de locação de máquinas e veículos pesados de 
interesse desta Administração Pública Municipal, de acordo com o Edital e Anexos. O edital e seus anexos estão 
à disposição dos interessados no endereço Av. JK, s/nº, Centro, Cep 65.728-000, Lima Campos–MA, de 2ª a 6ª 
feira, no horário das 08:00hs (oito horas) às 12:00hs (doze horas), no endereço eletrônico deste poder executivo 
(www.limacampos.ma.gov.br), e no site www.portaldecompraspublicas.com.br onde poderão ser consultados 
ou obtidos gratuitamente. Esclarecimentos adicionais no endereço supra e/ou pelo telefone (0**99) 3646-1112.

Lima Campos – MA. 22 de março de 2021.
JOSÉ RONALDO BARROS SANTANA

Secretário Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Trânsito
Decreto n° 008/2021

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

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2021.

O MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS-MA, através da Prefeitura Municipal de Lima Campos, torna público aos 
interessados que, com base na Lei nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 002/2013, Decreto Municipal nº 20 02 
001/2017, Decreto Municipal n° 021/2020, Lei Complementar n° 123/2006 alterada pela Lei Complementar n° 
147/2014, Lei Complementar n° 155/2016, aplicando-se subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e 
suas alterações posteriores e demais legislações pertinentes, fará realizar no dia 12 de abril de 2021, às 09:00hs 
(nove horas), horário de Brasília, no site: www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação na modalidade 
Pregão Eletrônico nº 015/2021, para registro de preços, do tipo menor preço, objetivando a eventual 
contratação de pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) para prestação dos serviços de locação de veículos (caminhão 
e caminhonetes), de interesse desta Administração Pública Municipal, de acordo com o Edital e Anexos. O edital 
e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço Av. JK, s/nº, Centro, Cep 65.728-000, Lima 
Campos–MA, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00hs (oito horas) às 12:00hs (doze horas), no endereço eletrônico 
deste poder executivo (www.limacampos.ma.gov.br), e no site www.portaldecompraspublicas.com.br onde 
poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente. Esclarecimentos adicionais no endereço supra e/ou pelo 
telefone (0**99) 3646-1112.

Lima Campos – MA. 22 de março de 2021.
Jeane Gomes de Lima 

Secretária Municipal de Assistência Social e Cidadania
Decreto nº 006/2021

REPUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº. 010/2021. REGISTRO DE 
PREÇOS. O MUNICIPIO DE NOVA OLINDA DO MARANHÃO, Estado do Maranhão, através da 
Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, torna público que fará licitação na 
modalidade Pregão Presencial para Registro de Preços. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/2002, Lei nº 
8.666/93 e alterações. OBJETO: Seleção de proposta visando o REGISTRO DE PREÇO para eventual e 
futura contratação de empresa especializada na prestação de serviços de malharia em geral, 
destinados a atender as demandas das Secretarias Municipais. ABERTURA:  07 de abril de 2021, às 
14h00min. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão 
Permanente de Licitação, na Rua do Sesp, s/n, Centro, Nova Olinda do Maranhão/MA, horário de 
08:00 às 12:00 horas. Informações complementares poderão ser obtidas no mesmo endereço e pelo 
e-mail cplnovaolindadomaranhao@outlook.com. Nova Olinda do Maranhão (MA), 24 de março de 
2021. Ely Silva Linhares. Secretária Municipal de Administração e Planejamento.

REPUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº. 011/2021. REGISTRO DE 
PREÇOS. O MUNICIPIO DE NOVA OLINDA DO MARANHÃO, Estado do Maranhão, através da 
Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, torna público que fará licitação na 
modalidade Pregão Presencial para Registro de Preços. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/2002, Lei nº 
8.666/93 e alterações. OBJETO: Seleção de proposta visando o REGISTRO DE PREÇO para eventual e 
futura contratação de empresa especializada no fornecimento de urnas funerárias. ABERTURA: 07 
de abril de 2021, às 16h00min. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados 
na sala da Comissão Permanente de Licitação, na Rua do Sesp, s/n, Centro, Nova Olinda do 
Maranhão/MA, horário de 08:00 às 12:00 horas. Informações complementares poderão ser obtidas 
no mesmo endereço e pelo e-mail cplnovaolindadomaranhao@outlook.com. Nova Olinda do 
Maranhão (MA), 24 de março de 2021. Ely Silva Linhares. Secretária Municipal de Administração e 
Planejamento. 

REPUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2021. REGISTRO DE 
PREÇOS. O MUNICIPIO DE NOVA OLINDA DO MARANHÃO, Estado do Maranhão, através da 
Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, torna público que fará licitação na 
modalidade Pregão Presencial para Registro de Preços. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/2002, Lei nº 
8.666/93 e alterações. OBJETO: Seleção de proposta visando o REGISTRO DE PREÇO para eventual e 
futura contratação de empresa especializada em serviços de manutenção preventiva e corretiva nos 
prédios públicos do município de Nova Olinda do Maranhão/MA. ABERTURA:  07 de abril de 2021, 
às 09h30min. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da 
Comissão Permanente de Licitação, na Rua do Sesp, s/n, Centro, Nova Olinda do Maranhão/MA, 
horário de 08:00 às 12:00 horas. Informações complementares poderão ser obtidas no mesmo 
endereço e pelo e-mail cplnovaolindadomaranhao@outlook.com. Nova Olinda do Maranhão (MA), 
24 de março de 2021. Ely Silva Linhares. Secretária Municipal de Administração e Planejamento.

Câmara Municipal de Rosário
Praça Governador “Ivar Figueiredo Saldanha” s/n, 
Centro–Fone (98) 3345-3026
CNPJ 23.689.177/0001-42 / CEP.: 65.150-000 – Rosário – MA
camararosarioma@outlook.com.br
Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO. A CÂMARA MUNICIPAL DE ROSÁRIO-MA, através da 
Comissão Permanente de Licitação torna público, o adiamento da licitação, na modalidade Pregão 
Presencial para Registro de Preços nº 03/2021, cujo  objeto é o  Registro de Preços para eventual 
e futura Contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviços de Organização de 
Eventos e Buffet (Coffee Break) para atender as demandas da Câmara Municipal de Rosário-MA, com 
DATA DA SESSÃO marcada inicialmente para 26/03/2021, às 08hs00min (oito horas). Fica designada 
a data de 29/03/2021, ás 08h30min (oito horas e trinta minutos) para a abertura da sessão pública 
da referida licitação. Tal adiamento se justifica em razão da decretação da antecipação de feriado 
para a da data de 26/03/2021, pelo Governo do Estado do Maranhão. Rosário/MA, 22 de março de 
2021. Jesualdo Mendes da Silva Filho – Pregoeiro/CPL.

Câmara Municipal de Rosário
Praça Governador “Ivar Figueiredo Saldanha” s/n, 
Centro–Fone (98) 3345-3026
CNPJ 23.689.177/0001-42 / CEP.: 65.150-000 – Rosário – MA
camararosarioma@outlook.com.br
Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO. . A CÂMARA MUNICIPAL DE ROSÁRIO-MA, através da 
Comissão Permanente de Licitação torna público, o adiamento  da licitação na modalidade Pregão 
Presencial para Registro de Preços nº 04/2021, cujo objeto é o  Registro de Preços para eventual 
e futura Contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviços de manutenção 
corretiva e preventiva em aparelhos de ar-condicionado pertencente à Câmara Municipal de 
Rosário-MA, como DATA DA SESSÃO marcada inicialmente para  26/03/2021, às 10hs00min (dez 
horas). Fica designada a data de 29/03/2021, às 10h00min (dez horas) para a abertura da sessão 
pública da referida licitação. Tal adiamento se justifica em razão da decretação da antecipação de 
feriado para a da data de 26/03/2021, pelo Governo do Estado do Maranhão Rosário/MA, 22 de 
março de 2021. Jesualdo Mendes da Silva Filho – Pregoeiro/CPL.

PREFEITURA TRIZIDELA DO VALE

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº. 003/2021

O MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE, Estado do Maranhão, através da Secretaria 
Municipal de Administração, avisa aos interessados que a Concorrência nº 003/3021, com 
abertura prevista para o dia 31 de março de 2021, às 09:20 horas, FICA ADIADA para o dia 
30/04/2021 às 09:20horas. INFORMAÇÕES: no endereço eletrônico por e-mail 
cplpmtv@outlook.com Trizidela do Vale (MA), 22 de março de 2021. Enoque de Sá Barreto 
Filho. Secretário Municipal de Administração.

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

AVISO DE LICITAÇÃO. Pregão Presencial SRP nº 04/2021/CPL/PMVM. O município de Vitória do Mearim/MA, através da Prefeitura 
Municipal de Vitória do Mearim, por meio da Comissão Permanente de Licitação, torna público aos interessados que, com base na 
Lei n° 10.520/02, Lei nº 123/06, Lei nº 8.666/93, Decreto Federal nº 7.892/13 e demais legislações aplicáveis, realizará no dia 05 de 
abril de 2021 às 09h30min, licitação na modalidade Pregão Presencial SRP nº 04/2021, do tipo menor preço, objetivando o 
Registro e Preços para a aquisição de serviços gráficos para as diversas secretarias do município de Vitória do 
Mearim – MA. Local: Rua Teodoro Ferreira, Bairro Itapuítapera, S/N Vitória do Mearim – MA. O Edital e seus anexos 
estão à disposição dos interessados na sede da Prefeitura de Vitória do Mearim - CPL, no horário de 08 às 12hs, de 2ª a 6ª feira, para 
consulta gratuitamente, disponibilizado no site oficial da Prefeitura Municipal de Vitória do Mearim (http:// www.vitoriadomea-
rim.ma.gov.br). Conforme medidas de prevenção a contaminação pelo COVID-19, e seguindo orientações expressas, conforme 
Ofício Circular nº 083/2020/Maranhão/CGU, referente ao Proc. Adm. nº 00209.100074/2020-61 e Decisão Normativa TCE/MA nº 35, 
de 13/05/2020, fica vedado a presença, na sessão, de representantes das empresas, agentes de compras e membros da Comissão 
pertencentes ao grupo de risco. Vitória do Mearim - MA, VITÓRIA DO MEARIM – MA, 17 de março de 2021.JUSCELINO LEITE DE BRITO 
JUNIOR. Secretário Municipal de Administração e Planejamento

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

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 004/2021 PROCESSO ADM. Nº 2202.02548 /2021. A Prefeitura Municipal de Vitória 
do Mearim/MA, CNPJ: 05.646.807/0001-10, através do seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados que realizará 
no dia 05 de abril de 2021, às 16:00hs, Licitação na modalidade Pregão na forma Eletrônica, com critério de julgamento menor preço, 
objetivando, o Registro de Preços para a aquisição de material hospitalar, odontológico e laboratório para o Município de Vitória do 
Mearim/MA. Conforme detalhamentos constantes no Anexo I - Termo de Referência, em sessão pública on-line por meio de recursos de 
tecnologia da informação – INTERNET através do site www.licitanet.com.br . Com fundamentação na Lei Federal nº 10.520/2002, do 
Decreto Federal nº 10.024/2019, da Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar 147/2014, e subsidiariamente a 
Lei nº 8.666/1993 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste Certame. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados por 
intermédio de sistema eletrônico, qual seja www.licitanet.com.br  ou poderá ser solicitado através do e-mail cplvitoriadomearim-
ma2021@gmail.com  ou ainda na sede da Prefeitura, na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL onde poderão ser obtidos e 
consultados gratuitamente mediante apresentação de mídia gravável (pen-drive), de 2ª a 6ª feira, das 8h às 13h, no endereço Rua 
Teodoro Ferreira, Bairro Itapuítapera, S/N Vitória do Mearim – MA, para consulta gratuitamente, disponibilizado no site oficial da 
Prefeitura Municipal de Vitória do Mearim (http:// www.vitoriadomearim.ma.gov.br), no sistema do TCE/SACOP (www.tce.ma.gov-
.br/sacop), esclarecimentos no email oficial da Comissão Permanente de Licitação/CPL - cplvitoriadomearimma2021@gmail.com. 
Vitória do Mearim - MA, VITÓRIA DO MEARIM – MA, 16 de março de 2021.TÉCIO BRUNO E SILVA MACIEL. Secretário Municipal de Saúde.

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

AVISO DE REMARCAÇÃO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. A Prefeitura Municipal de Tuntum – MA, 
através de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, torna público para conhecimento de todos que estará realizando licitação na 
MODALIDADE: Pregão Presencial. TIPO: Menor Preço por Item. OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de 
combustível com fornecimento na bomba, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social e 
da Criança e do Adolescente, conforme especificações constantes do edital. BASE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/02, 
subsidiariamente pela Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores e as condições do Edital. Recebimento e abertura 
dos envelopes de Proposta e Habilitação: às 11h00min do dia 08 de abril de 2021. Os interessados na aquisição dos 
mesmos deverão recolher o valor de R$ 20,00 (vinte reais) mediante a retirada do DAM, na Sala da CPL, situada na 
Prefeitura Municipal de Tuntum, localizada na Rua Frederico Coelho, n.º 411 – Centro – Tuntum/MA, CEP: 65763-000. 
Para mais esclarecimentos, entrar em contato por meio do seguinte endereço eletrônico: cpltuntum@gmail.com. Tuntum 
– MA, 22 de março de 2021. Sara Ferreira Costa Fleury - Pregoeira.

AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2021 através de SISTEMA DE REGISTRO DE 
PREÇOS. A Prefeitura Municipal de Tuntum – MA, por meio de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, torna 
público para conhecimento de todos que estará realizando Licitação na MODALIDADE: Pregão Presencial. 
TIPO: Menor Preço por Lote. OBJETO: Aquisição de materiais diversos e prestação de serviços metalúrgicos 
para a Secretaria Municipal de Orçamento, Gestão e Despesas. BASE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/02 
subsidiariamente pela Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores e as condições do Edital. 
Recebimento e abertura dos envelopes de Proposta e Habilitação: às 09h00min do dia 09 de abril de 2021. 
O Edital estará à disposição para consulta gratuita no setor de licitação, das 08h às 12h e no site do 
município. Os interessados na aquisição dos editais deverão recolher o valor de R$ 20,00 (vinte reais) 
mediante a retirada do DAM, na sala da CPL, na Prefeitura Municipal de Tuntum, localizada na Rua 
Frederico Coelho, 411 – Centro – Tuntum/MA, CEP: 65763-000. Para mais esclarecimentos, entrar em 
contato por meio do seguinte endereço eletrônico: cpltuntum@gmail.com. Tuntum – MA, 23 de março de 
2021. Sara Ferreira Costa Fleury – Pregoeira. 

AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÂO PRESENCIAL N.º 059/2021 através de SISTEMA DE REGISTRO DE 
PREÇOS. A Prefeitura de Tuntum – MA, através de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, torna público para 
conhecimento de todos que estará realizando Licitação na MODALIDADE: Pregão Presencial. TIPO: Menor 
Preço por Lote. OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de materiais de construção, visando 
atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social e da Criança e do Adolescente. BASE 
LEGAL: Lei Federal nº 10.520/02, subsidiariamente pela Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores e 
as condições do Edital. Recebimento e abertura dos envelopes de Proposta e Habilitação: às 11h00min do 
dia 09 de abril de 2021. O Edital estará à disposição para consulta gratuita no setor de licitação, das 
08h00min às 12h00min e no site do Município. Os interessados na aquisição do mesmo deverão recolher 
o valor de R$ 20,00 (vinte reais) mediante a retirada do DAM, na sala da CPL, na Prefeitura Municipal de 
Tuntum, localizada na Rua Frederico Coelho, Nº 411 – Centro – Tuntum/MA, CEP: 65763-000. Para mais 
esclarecimentos, entrar em contato por meio do seguinte endereço eletrônico: cpltuntum@gmail.com. 
Tuntum – Maranhão, 23 de março de 2021. Sara Ferreira Costa Fleury - Pregoeira.

CPI investiga por que redução 
anunciada pela Petrobras 
não baixou preço ao consumidor

A 
segunda reunião da CPI do Combustível, pre-
sidida pelo deputado Duarte Júnior, discutiu, 
na segunda-feira (22),  a primeira redução no 
preço da gasolina, anunciada pela Petrobras, 

na última sexta (19), que, até o momento, não baixou o 
valor para o consumidor. 

Também foi enviado novo requerimento de informa-
ções, desta vez ao Instituto de Metrologia e Qualidade 
Industrial (Inmeq), para que contribua com as investi-
gações. Além do Inmeq, Petrobras, Cade, Senacon, Mi-
nistério Público, Procon, Defensoria Pública, SSP, Sefaz 
e Delegacia da Receita Federal, bem como revendedoras 
e distribuidores de combustível, são os órgãos que já ha-
viam sido procurados pela Comissão.

 
Pauta para a próxima reunião

Os parlamentares aprovaram, ainda, a realização de 
um seminário técnico, no dia 29 deste mês, a ser minis-
trado de forma remota pelo sócio-fundador e diretor do 
Centro Brasileiro de Infraestrutura (CBIE), Adriano Pires. 
Ele é doutor em Economia Industrial pela Universidade 
Paris XIII, mestre em Planejamento Energético e atua há 
30 anos na área de energia. Entre as questões a serem dis-
cutidas, está a relação do aumento do etanol como con-
sequência do aumento do combustível. 

“Tenho certeza de que os esclarecimentos trazidos pelo 

Adriano vão fazer com que os membros dessa CPI possam 
ter ainda mais rigidez técnica para que nós possamos, na 
leitura dos documentos, fazer a apuração da forma de-
vida em colaboração com a séria e preparada assessoria 
técnica legislativa e impedir tantos aumentos, que têm 
pesado no bolso do consumidor”, disse Duarte.

 
Sessões semanais

De forma unânime, foi decidido que as reuniões terão 
continuidade seguindo os protocolos sanitários, quando 
presencialmente, ou de forma remota, como aconteceu 
nesta segunda sessão com a maioria dos membros, ex-
cetuando os deputados Duarte e Wellington, que estive-
ram na Sala de Comissões da Assembleia Legislativa do 
Maranhão (Alema). 

“Agradeço muito pela sensibilidade dos membros que 
concordaram em manter as atividades das reuniões mes-
mo de forma telepresencial nesse momento”, comple-
mentou o presidente da CPI. 

Participaram da sessão ordinária, agora programada 
para acontecer todas às segundas-feiras, às 16h, a vice-
presidente Ana do Gás, o relator Roberto Costa, além dos 
membros titulares Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Zito Ro-
lim e Wellington do Curso, que já havia participado da 
primeira sessão como convidado e agora integra oficial-
mente a comissão.

Empresa anunciou redução do preço nas refinarias, mas não causou nenhum efeito real no 
preço das bombas no estado do Maranhão
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Desafios e inovações I

É fa to. Os pro fis si o nais que de se jam se di- 
fe ren ci ar pre ci sam ado tar uma cul tu ra de
em pre en de do ris mo e ino va ção nos ne gó ci-
os. Pen san do nis so, o Sesc ofe re ce no mês de
abril as pa les tras “Or ga ni za ção fi nan cei ra e
em pre en de do ris mo” e “De sa fi os en fren ta- 
dos por pe que nos em pre en de do res em bus- 
ca de ino va ções”. As ins cri ções são gra tui tas
e acon te cem no pe río do de 22 a 31 de mar ço
pe la pla ta for ma Go o gle Forms.

Desafios e inovações II

Os in te res sa dos na pa les tra “Or ga ni za ção
fi nan cei ra e em pre en de do ris mo” de vem se
ins cre ver pe lo link https://abre.ai/pa les tra- 
em pre en de do ris mo. A pa les tra acon te ce no
dia 15 de abril, das 18h30 às 19h30, via Mi-
cro soft Te ams. Já a pa les tra “De sa fi os en fren-
ta dos por pe que nos em pre en de do res em
bus ca de ino va ções”, se rá dia 27 de abril, das
18h30 às 19h30. As ins cri ção acon te cem pe lo
link: https://abre.ai/ino va co e son li ne.

A em pre sá ria, ad vo ga da e te ra -
peu ta ocu pa ci o nal Pau la Re na ta
Cos ta (fo to), do Ins ti tu to Can ção de
Cu rar, vai co man dar nes te sá ba do,
27 de mar ço, a par tir das 20h, uma li -
ve be ne fi cen te. A ideia é aju dar fa mí -
li as de bai xa ren da na sus ten ta bi li -
da de e na qua li fi ca ção pro fis si o nal
além de in cen ti var o uso da mú si ca
co mo ins tru men to de cu ra e re a bi li -
ta ção den tro de hos pi tais pú bli cos. A
trans mis são vai acon te cer nas pla ta -
for mas YouTube (Raff a do Pi sei ro),
Ins ta gram (@cançãocurar1) e Fa ce -
bo ok (Raff a do Pi sei ro). Du ran te o
even to se rá re a li za da a co le ta de do -
a ção atra vés de Pix e con ta ban cá ria
da ins ti tui ção.

Ain da por con ta do
Mês In ter na ci o nal da
Mu lher, o de pu ta do es -
ta du al Wen dell La ges
(PMN), pro to co lou um
Pro je to de Lei so li ci -
tan do que mu lhe res ví -
ti mas de vi o lên cia do -
més ti ca, fa mi li ar ou
se xu al, te nham pri o ri -
da de no aten di men to e
emis são de lau dos no
IML. Is so pa ra fa ci li tar
a re a li za ção de exa mes
pe ri ci ais pa ra cons ta -
ta ção de agres sões e
ou tras for mas de vi o -
lên cia fí si ca e se xu al.

O se cre tá rio de Es ta do
de Meio Am bi en te (SE -
MA), Di e go Ro lim, re a -
li zou, na tar de des ta
se gun da-fei ra, 22, a
aber tu ra da I Se ma na
Es ta du al da Água no
Ma ra nhão, que se gue
até o dia 26 de mar ço,
por meio do ca nal SE -
MA TV, no YouTube. O
even to gra tui to vi sa
pro mo ver ações de
cons ci en ti za ção vol ta -
das pa ra os re cur sos
hí dri cos e su as po ten -
ci a li da des pa ra o Ma -
ra nhão.

Segurança em alta

A Oi So lu ções, pro ve do ra e in te gra do ra de
ser vi ços de TI da Oi pa ra o mer ca do cor po ra ti vo,
re gis trou cres ci men to de mais de 91,73% na re- 
cei ta de ser vi ços de se gu ran ça ci ber né ti ca no es- 
ta do do Ma ra nhão en tre 2019 e 2020. Os nú me- 
ros re fle tem o mo vi men to das em pre sas pa ra fa- 
zer fren te ao au men to ex pres si vo de ata ques vir- 
tu ais que ocor re em de cor rên cia da ace le ra ção
di gi tal im pul si o na da pe la pan de mia. O au men- 
to da re cei ta nos cli en tes com se de no Ma ra- 
nhão ul tra pas sa a mé dia na ci o nal de cres ci men- 
to que foi pró xi ma dos 60%.

Dia do Lazer

O la zer, uma prá ti ca im por tan te que a po pu- 
la ção vem uti li zan do pa ra en fren tar a si tu a ção
de iso la men to so ci al cau sa da pe la pan de mia,
ga nha rá uma da ta es pe ci al pa ra ser ce le bra do
ao re dor do pla ne ta, a par tir de 2021. Nu ma ini- 
ci a ti va da World Lei su re Or ga ni za ti on (Or ga ni- 
za ção Mun di al de La zer, com co or de na ção do
WL CE/USP (Cen tro de Ex ce lên cia em Es tu dos
do La zer), em par ce ria com o La bo ra tó rio de
Ges tão das Ex pe ri ên ci as de La zer e o Sesc, se rá
cri a do o Dia Mun di al do La zer, que nes ta pri- 
mei ra edi ção se rá co me mo ra do dia 16 de abril.

Sem “Loiras Geladas”

O can tor Pau lo Ri car do, ex vo ca lis ta do RPM,
foi proi bi do pe la juí za Elai ne Fa ria Eva ris to, da
20ª Va ra Cí vel de São Pau lo, de uti li zar a mar ca
RPM e de cla rou que “ne nhum co au tor po de,
sem con sen ti men to dos de mais, pu bli car ou au- 
to ri zar a pu bli ca ção de uma obra”. Além dis so,
de acor do com a de ci são, Pau lo Ri car do não po- 
de mais ex plo rar co mer ci al men te as com po si- 
ções fei tas com Luiz Schi a von, te cla dis ta. Ago ra,
ele é obri ga do a so li ci tar au to ri za ção dos co le- 
gas an tes de uti li zar can ções clás si cas do RPM,
co mo Olhar 43, Lou ras Ge la das e Ra dio Pi ra ta.

Pra curtir

O pro gra ma MP Con -
tex to, em for ma to de
pod cast, se rá lan ça do
nes ta sex ta-fei ra, 26,
no Ins ta gram do Mi -
nis té rio Pú bli co do
Ma ra nhão. 

O pro gra ma, a ser
pu bli ca do quin ze nal -
men te, vai de ba ter
te mas re le van tes pa -
ra a so ci e da de e a
atu a ção dos pro mo -
to res e pro cu ra do res
de jus ti ça, bem co mo
dis cu tir os de sa fi os da
ins ti tui ção.

Cer ti dões, se gun da
via de con tas, car tei ra
de tra ba lho di gi tal e
di ver sos ou tros ser vi -
ços ofe re ci dos pe las
uni da des do VI -
VA/PRO CON con ti -
nu am dis po ní veis de
for ma on-li ne.

Com aten di men tos
pre sen ci ais sus pen -
sos até o dia 28 de
mar ço, em cum pri -
men to a de cre to es -
ta du al en vi gor, o ór -
gão ofe re ce a ci da -
dãos e con su mi do res
a pla ta for ma “Ser vi -
ços On li ne”, dis po ní -
vel em tem po in te -
gral no si te www.pro -
con.ma.gov.br.

A Ep pen dorf, em pre -
sa ale mã de bi o tec -
no lo gia, abriu as ins -
cri ções pa ra a 19ª edi -
ção do “Ep pen dorf &
Sci en ce Pri ze for
Neurobiology”, prê -
mio in ter na ci o nal de
ci ên cia e neu ro bi o lo -
gia.

A pre mi a ção é con ce -
di da anu al men te a
um jo vem ci en tis ta
pe la pes qui sa neu ro -
bi o ló gi ca mais no tá -
vel.

São Luís, quarta-feira, 24 de março de 2021
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A Fiocruz realizou um estudo que aponta a disseminação sem controle das mutações
das variantes do novo coronavírus que circulam no país, incluindo o Maranhão

Pro ces so de evo lu ção

Ris co à imu ni da de

Mo ni to ra men to genô mi co

Mu ta ção con ver gen te

Li nha gem N.9

CORONAVÍRUS

Variante do Maranhão
preocupa cientistas

A
Fi o cruz fez um aler ta so bre a
va ri an te en con tra da no Ma- 
ra nhão. A Fun da ção Oswal do
Cruz – Fi o cruz, re a li zou um

es tu do que apon ta a dis se mi na ção
sem con tro le das mu ta ções das va ri- 
an tes do no vo co ro na ví rus que cir cu- 
lam no país. Os es ta dos on de já fo ram
iden ti fi ca das es sas no vas va ri an tes
são: Ma ra nhão, Ama zo nas, Bahia, Pa- 
ra ná e Rondô nia.

Elas in di cam que es sas no vas ver- 
sões po dem ser ca pa zes de es ca par
par ci al men te à imu ni da de ad qui ri da
por in di ví du os.

O le van ta men to genô mi co iden ti fi- 
cou “mu ta ções pre o cu pan tes” em 11
sequên ci as do ví rus nos cin co es ta- 
dos.

Es sas mu dan ças no ví rus re for çam
que SARS-CoV-2 es tá em um na tu ral
pro ces so de evo lu ção e adap ta ção di- 
an te do ce ná rio de au men to no nú- 
me ro de pes so as com an ti cor pos.

As amos tras ana li sa das fa zem par te
da Re de de Vi gi lân cia Genô mi ca Co- 
vid-19 da Fi o cruz e fo ram co lhi das en- 
tre 12 de mar ço de 2020 e 28 de fe ve- 
rei ro de 2021.

 Ao to do, 31 pes qui sa do res as si nam
o ar ti go. “Iden ti fi ca mos que li nha gens
SARS-CoV-2 cir cu lan do no Bra sil com
mu ta ções pre o cu pan tes no RBD [do- 
mí nio de li ga ção ao re cep tor] ad qui ri- 
ram, de for ma in de pen den te, de le- 
ções con ver gen tes e in ser ções no
NTD [do mí nio do ter mi nal ami no] da
pro teí na S. Es ses acha dos apoi am que
a con tí nua trans mis são ge ne ra li za da
do SARS-CoV-2 no Bra sil es tá ge ran do

no vas li nha gens vi rais que po dem ser
mais re sis ten tes à neu tra li za ção do
que as va ri an tes pa ren tais pre o cu- 
pan tes”, diz o es tu do.

A pu bli ca ção pas sa rá ago ra por um
pro ces so de cer ti fi ca ção e va li da ção
dos pa res, ou se ja, pe la aná li se de ou- 
tros pes qui sa do res da área pa ra con- 
fir ma ção de mé to dos e re sul ta dos.
“Es ses acha dos des ta cam a ne ces si- 
da de ur gen te de abor dar a efi cá cia
das va ci nas SARS-CoV-2 pa ra aque las
va ri an tes emer gen tes do SARS-CoV-2
e o ris co de trans mis são co mu ni tá ria
não con tro la da con tí nua do SARS-
CoV-2 no Bra sil pa ra a ge ra ção de va ri- 
an tes mais trans mis sí veis”, apon tam
os au to res.

A pre o cu pa ção dos ci en tis tas é que
as mu dan ças do ví rus ocor rem jus ta- 
men te em área vi tal pa ra que ele con- 
si ga se fi xar nas cé lu las hu ma nas. “Es- 
sas mu ta ções pre o cu pam por que fo- 
ram em re giões on de nos sos an ti cor- 
pos re co nhe cem e neu tra li zam o ví- 
rus. 

Por is so ti ve mos ur gên cia em com- 
par ti lhar es se ar ti go pa ra o mun do sa- 
ber o que es tá ocor ren do”, ex pli ca o
es tu do da Fi o cruz.

Ao to do, no mun do exis tem em tor- 
no de 840 mil ge no mas ca das tra dos,
sen do mais de 4.500 de les do Bra sil
(um ter ço de les in se ri dos no sis te ma
pe la re de da Fi o cruz). “Uma hi pó te se
é que es sa gran de mu dan ça de pres- 
são de se le ção no ge no ma do ví rus é
im pul si o na da pe lo au men to da imu- 
ni da de da po pu la ção hu ma na ad qui- 
ri da em to do o mun do a par tir da in- 
fec ção na tu ral por SARS-CoV-2. Nos- 
sos re sul ta dos su ge rem que o SARS-

CoV-2 es tá con ti nu a men te se adap-
tan do”, di zem os es pe ci a lis tas.

Se gun do o pes qui sa dor e co or de-
na dor do es tu do, Ga bri el Wal lau, da
Fi o cruz Per nam bu co, o re sul ta do
mos tra o ris co que cor re mos com a al-
ta cir cu la ção do ví rus.

Wal lau afir mou ain da que não há
co mo sa ber se is so te rá im pac to no
cur so da epi de mia no Bra sil, já que
são ne ces sá ri os es tu dos mais de ta lha- 
dos pa ra sa ber se es sas mu ta ções vão
se tor nar re pre sen ta ti vas, co mo ocor- 
reu com as va ri an tes P.1, de ori gem no
Ama zo nas, e en con tra da no Ma ra- 
nhão, e P.2, que foi ori gi na da no Rio de
Ja nei ro. 

“O que sa be mos é que são mu dan-
ças no ma te ri al que se li ga ao an ti cor-
po e que o ví rus po de es ca par. Mas só
es tu dos mais de ta lha dos po dem di zer
is so. O que te mos são in di ca ções de
que ele po de vir a es ca par dos an ti cor- 
pos —mas nós não es ta mos tes tan do
to dos, só al guns an ti cor pos. Nos sa
res pos ta imu no ló gi ca é com pos ta por
vá ri os an ti cor pos que po dem nos pro- 
te ger”, diz.

Pa ra o pes qui sa dor, o re sul ta do só
re for ça a ne ces si da de de aper tar o iso- 
la men to so ci al até ter mos uma va ci-
na ção em mas sa no país. “Exis tem al- 
guns tra ba lhos em que al gu mas mu- 
ta ções até con se guem es ca par de ou- 
tros an ti cor pos. Mas os efei tos da va- 
ci na são efe ti vos pa ra evi tar ver sões
mais gra ves da do en ça, pro te gen do
as sim as pes so as mais de bi li ta das.
Com is so a gen te não vai ter so bre car-
ga no sis te ma de saú de”, diz.

Novas alterações em linhagens do SARS-CoV-2
Pes qui sa do res da Fun da ção Oswal- 

do Cruz (Fi o cruz) e ins ti tui ções par- 
cei ras de tec ta ram no vas va ri a ções ge- 
né ti cas em amos tras do SARS-CoV-2
co le ta das no Bra sil. Se gun do a Fi o- 
cruz, fo ram en con tra dos, em 11 se- 
quen ci a men tos ge né ti cos, al te ra ções
im por tan tes na pro teí na spi ke (S),
que é um dos prin ci pais al vos dos an- 
ti cor pos pro du zi dos pe lo cor po hu- 
ma no pa ra com ba ter o ví rus.

Os ci en tis tas fa zem par te da Re de
Genô mi ca Fi o cruz, que reú ne di ver- 
sos gru pos de pes qui sa do país na vi- 
gi lân cia genô mi ca do ví rus. En tre ou- 
tros mo ti vos, es se tra ba lho é im por- 
tan te pa ra acom pa nhar as mu ta ções
do co ro na ví rus, ori en tan do as po lí ti- 
cas pú bli cas no com ba te à cri se sa ni- 
tá ria.

As 11 al te ra ções en con tra das ain da
não são re cor ren tes o su fi ci en te pa ra
ca rac te ri zar uma no va li nha gem, de
acor do com a Fi o cruz. Ape sar dis so, as
amos tras que apre sen ta ram es sas
mu dan ças fo ram co le ta das em se te
es ta dos bra si lei ros: Ma ra nhão, Ama- 
zo nas, Bahia, Pa ra ná, Rondô nia, Mi- 
nas Ge rais e Ala go as.

O co ro na ví rus co me çou a cir cu lar
no Bra sil em 2020 com as li nha gens
B.1.1.28 e B.1.1.33, e, a par tir de las, já
fo ram ca rac te ri za das mu ta ções que
de ram ori gem às li nha gens P.1, P.2 e,
mais re cen te men te, N.9. Ape sar de di- 
fe ren tes ge ne ti ca men te, as três va ri- 
an tes têm em co mum a mu ta ção co- 
nhe ci da co mo E484K, que já foi as so- 
ci a da à eva são do sis te ma imu ne em
pes qui sas en vol ven do ou tras va ri an- 
tes, co mo a bri tâ ni ca e a sul-afri ca na.

As al te ra ções en con tra das nas 11
amos tras ci ta das in clu em in di ví du os
das li nha gens P.1, P.2, B.1.1.28 e
B.1.1.33. As mu dan ças de tec ta das
ago ra se de ram tan to por per da de
ma te ri al ge né ti co co mo por in ser ção
de ami noá ci dos na es tru tu ra NTD
que for ma par te da pro teí na S, a es tru- 
tu ra que o ví rus usa pa ra in va dir as cé- 
lu las do cor po hu ma no. Pos si vel men- 
te, tais mu dan ças tam bém po dem

aju dar o ví rus a es ca par do sis te ma
imu no ló gi co, o que ain da pre ci sa ser
com pro va do por pes qui sas com ple- 
men ta res.

Em en tre vis ta à Agên cia Fi o cruz, a
che fe do La bo ra tó rio de Ví rus Res pi- 
ra tó ri os e do Sa ram po do Ins ti tu to
Oswal do Cruz (IOC/Fi o cruz), a pes- 
qui sa do ra Ma ril da Si quei ra, con si de- 
ra que a des co ber ta é pre co ce e re for- 
ça a im por tân cia das ações de vi gi lân- 
cia genô mi ca.

A vi ro lo gis ta Pa o la Cris ti na Re sen- 
de, que tam bém in te gra o la bo ra tó rio,
con cor da com o re for ço da vi gi lân cia
e ava lia que o im pac to da des co ber ta
ain da pre ci sa ser di men si o na do: “Va le
res sal tar que as no vas mu ta ções fo- 
ram, até o mo men to, de tec ta das em
bai xa frequên cia, ape sar de en con tra- 
das em di fe ren tes es ta dos. Ain da pre- 
ci sa mos di men si o nar o im pac to des te
acha do e, sem dú vi das, am pli ar ca da
vez mais o mo ni to ra men to genô mi- 
co.”.

Os ci en tis tas ob ser vam que as al te- 
ra ções en con tra das po dem es tar as- 
so ci a das a uma evo lu ção con ver gen te
do ví rus, já que as 11 amos tras são de
di fe ren tes li nha gens, e as mu ta ções se
as se me lham a des co ber tas fei tas em
ou tros paí ses, co mo o Rei no Uni do e a
Áfri ca do Sul. Nes se úl ti mo país, in clu- 
si ve, a mu ta ção da va ri an te en con tra- 
da se guiu o mes mo per cur so das va ri- 

an tes bra si lei ras, apre sen tan do pri- 
mei ro a mu ta ção E484K, en tre ou tras
mu dan ças, co mo nas va ri an tes P.1,
P.2, e, de pois, a per da de ma te ri al ge-
né ti co no do mí nio NTD en con tra da
em par te das amos tras ob ser va das no
es tu do.

O tra ba lho foi li de ra do pe los La bo- 
ra tó ri os de Ví rus Res pi ra tó rio e do Sa- 
ram po e de Aids e Imu no lo gia Mo le-
cu lar do IOC/Fi o cruz, pe lo Ins ti tu to
Gon ça lo Mo niz (Fi o cruz-Bahia), pe lo
Ins ti tu to Leô ni das e Ma ria De a ne (Fi- 
o cruz-Amazô nia), pe lo Ins ti tu to Ag- 
geu Ma ga lha es (Fi o cruz-Per nam bu- 
co) e pe la Uni ver si da de Fe de ral do Es- 
pí ri to San to (Ufes). Tam bém par ti ci- 
pa ram a Fun da ção de Vi gi lân cia em
Saú de do Ama zo nas e La bo ra tó ri os
Cen trais de Saú de Pú bli ca do Ama zo- 
nas, Ma ra nhão, Ala go as, Mi nas Ge-
rais, Pa ra ná e Bahia.

A Fi o cruz deu ain da mais de ta lhes
so bre a ca rac te ri za ção da li nha gem
N.9, cu ja ori gem es ti ma da se deu em
agos to de 2020. O lo cal mais pro vá vel
em que a mu ta ção te ria ocor ri do é São
Pau lo, mas os pes qui sa do res não des- 
car tam a pos si bi li da de de a li nha gem
ter nas ci do na Bahia ou Ma ra nhão.

A Re de Genô mi ca en con trou es sa
va ri an te do SARS-CoV-2 em 35 amos- 
tras co le ta das em dez es ta dos di fe ren- 
tes: São Pau lo, San ta Ca ta ri na, Ama-
zo nas, Pa rá, Bahia, Ma ra nhão, Pa raí-
ba, Per nam bu co, Pi auí e Ser gi pe.

PA TRÍ CIA CU NHA

Trin ta óbi tos re gis tra dos

CO VID-19

Lei tos de UTI de vem
che gar a mais de
800 no es ta do

Atu al men te o es ta do do Ma ra nhão, tem 539 lei tos de
UTI ex clu si vos pa ra Co vid-19, sen do 251 na ca pi tal e 288
no in te ri or, se gun do o Pai nel Co vid-19 da Se cre ta ria de
Es ta do da Saú de. Na úl ti ma sex ta-fei ra o Mi nis té rio da
Saú de as si nou au to ri za ção de 279 lei tos de UTI adul ta
pa ra aten di men to ex clu si vo aos pa ci en tes gra ves com
co vid-19, em ca rá ter ex cep ci o nal e tem po rá rio, no Ma- 
ra nhão. As sim, o es ta do pas sa rá a con tar com 818 lei tos
de UTI. Os lei tos clí ni cos ex clu si vos pa ra Co vid são 439
na ca pi tal, e 688 nos mu ni cí pi os.

 Se gun do o Mi nis té rio da Saú de, a me di da é mais uma
ação de apoio aos es ta dos e mu ni cí pi os pa ra en fren ta- 
men to à pan de mia. As au to ri za ções são pa ra o re for ço
da es tru tu ra hos pi ta lar em 12 mu ni cí pi os do es ta do,
con for me Por ta ria nº 499/2021. O va lor do re pas se men- 
sal se rá de R$ 13,3 mi lhões re tro a ti vo à com pe tên cia de
mar ço de 2021.

Pa ra o Ma ra nhão, fo ram au to ri za dos lei tos pa ra as ci- 
da des de Pi nhei ro (6), Bal sas (12), Ba ca bal (6), Ca xi as
(6), Co ro a tá (12), Gra jaú (10), Im pe ra triz (40), La go da
Pe dra (4), San ta Inês (10), San ta Lu zia do Pa ruá (8), Ti- 
mon (10).

Pa ra a ca pi tal, fo ram au to ri za dos 155 lei tos pa ra as
uni da des de saú de: Hos pi tal Ge né sio Rê go (8), Uni da de
Mis ta do Be qui mão (10), Hos pi tal Car los Ma ci ei ra (76),
Hos pi tal Uni ver si tá rio Pre si den te Du tra (20), Hos pi tal
de Clí ni cas In te gra das (41).

De acor do com a por ta ria do Mi nis té rio da Saú de, “fi- 
cou es ta be le ci do re cur so fi nan cei ro do Blo co de Ma nu- 
ten ção das Ações e Ser vi ços Pú bli cos de Saú de – Gru po
Co ro na ví rus (CO VID 19), a ser dis po ni bi li za do aos es ta- 
dos e mu ni cí pi os, em par ce las men sais, no mon tan te de
R$ 61.440.000,00 (ses sen ta e um mi lhões, qua tro cen tos
e qua ren ta mil re ais) ”. Pa ra o Ma ra nhão o mon tan te é de
R$13.392mi pa ra cus teio men sal.

A au to ri za ção de lei tos de UTI co vid-19 ocor re sob de- 
man da dos es ta dos, que têm au to no mia pa ra dis po ni bi- 
li zar e fi nan ci ar quan tos lei tos fo rem ne ces sá ri os. O pe- 
di do de au to ri za ção pa ra o cus teio dos lei tos co vid-19 é
fei to pe las se cre ta ri as es ta du ais e mu ni ci pais de saú de,
que ga ran tem a es tru tu ra ne ces sá ria pa ra o fun ci o na- 
men to des sas uni da des.

Nes ta se ma na o se cre tá rio de Es ta do da Saú de Car los
Lu la vi si tou as obras de am pli a ção de lei tos na Ma ter ni- 
da de de Al ta Com ple xi da de do Ma ra nhão (MAC MA). Se- 
rão en tre gues 31 no vos lei tos, en tre en fer ma ria, ob ser- 
va ção e lei tos pré-par to, par to e pós-par to (PPP), to dos
des ti na dos ao tra ta men to de ges tan tes com sín dro mes
gri pais e ca sos de Co vid-19. A pre vi são é de que a pri- 
mei ra eta pa do es pa ço se ja en tre gue nos pró xi mos di as. 
Dos 31 no vos lei tos, 22 se rão de en fer ma ria, 4 de PPP e 5
de ob ser va ção.

A obra, que es tá sen do re a li za da pe la Se cre ta ria de Es- 
ta do da In fra es tru tu ra (Sin fra), tam bém pre vê a en tre ga
de 10 no vos lei tos de UTI Ma ter na e 28 de en fer ma ria. A
ex pec ta ti va é que tu do se ja fi na li za do em bre ve. Com
en tre ga to tal do es pa ço, se rão 59 no vos lei tos de en fer- 
ma ria e 10 lei tos de UTI Ma ter na na uni da de.

Na úl ti ma se gun da-fei ra a ta xa de ocu pa ção dos lei tos
de UIT ex clu si vos pa ra Co vid na Re gião Me tro po li ta na
che gou a 95,22%. A ta xa de lei tos clí ni cos fi cou em
96,75%. No in te ri or a ta xa es ta va em 84,38% de UTI; e
69,46% de lei tos clí ni cos.

O Ma ra nhão, de acor do com o bo le tim do dia 22, ti- 
nha 234.635 ca sos con fir ma dos, com 215.142 re cu pe ra- 
dos e 5.720 vi das per di das pa ra a Co vid-19. Dos ca sos
con fir ma dos, a mai o ria, 39.938 ca sos, fo ram com pes so- 
as na fai xa etá ria de 30 a 39 anos. Já os óbi tos por fai xa
etá ria são a mai o ria com mais de 70 anos, 3.141.

Qua se 400 no vos ca sos fo ram re gis tra dos, sen do 126
na Gran de Ilha, 16 em Im pe ra triz e 350 nas de mais re- 
giões. 30 óbi tos fo ram re gis tra dos nas ci da des de: Pre si- 
den te Sarney (1), Tu ri lân dia (1), Vi a na (1), Es trei to (1),
Iga ra pé Gran de (1), Tas so Fra go so (1), San to Ama ro do
Ma ra nhão (1), Cam pes tre do Ma ra nhão (1), Im pe ra triz
(1), Por to Fran co (1), Par na ra ma (1), Pe dro do Ro sá rio
(1), Al ta mi ra do Ma ra nhão (1), Açai lân dia (1), Ca ru ta pe- 
ra (1), Zé Do ca (1), No va Olin da do Ma ra nhão (2), Co dó
(2), Ti mon (2), São Jo sé de Ri ba mar(2), Vi to ri no Frei re
(2), Ita pe cu ru (2) e São Luís (2). Oi to óbi tos fo ram re gis- 
tra dos nas úl ti mas 24 ho ras. Os de mais fo ram re gis tra- 
dos em di as e/ou se ma nas an te ri o res, e aguar da vam re- 
sul ta do do exa me la bo ra to ri al pa ra Co vid-19.

São Luís, quarta-feira, 24 de março de 2021
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Ra pi dão Cohab-Coha trac

Ro tas do Ra pi dão 

• Ida: Ter mi na Cohab-Coha trac, Ter -
mi nal Coha ma-Vi nhais, Ave ni da Da -
ni el de La Tou che, Via Ex pres sa, Ave ni -

da Car los Cu nha, Pon te Ban dei ra Tri -
bu zi, Ave ni da Bei ra-Mar, Ter mi nal de
In te gra ção Praia Gran de
• Vol ta: Ave ni da Bei ra-Mar, Ave ni da
Car los Cu nha, Via Ex pres sa, Da ni el de
La Tou che, Ter mi nal de In te gra ção
Coha ma-Vi nhais, Ter mi nal de In te -
gra ção Cohab-Coha trac

• Ida: Da ni el de La Tou che, Ave ni da
dos Ho lan de ses, Ave ni da Cas te lo
Bran co-Ter mi nal Praia Gran de
• Vol ta: Rua das Ca ja zei ras, Cam boa,
Pon te Ban dei ra Tri buz zi, Ave ni da Car -
los Cu nha, Ave ni da dos Ho lan de ses,
Ave ni da Da ni el de La Tou che

• Ida: Ave ni da Jerô ni mo de Al bu quer -
que, Ter mi nal da Cohab, Ave ni da Jerô -
ni mo de Al bu quer que Ter mi nal da
Coha ma, Ave ni da Jerô ni mo de Al bu -
quer que, Ave ni da Co la res Mo rei ra,
Ave ni da Cas te lo Bran co, Ter mi nal da
Praia Gran de
• Vol ta: Ave ni da dos Fran ce ses, Ro do -
viá ria, Ave ni da Gua ja ja ras, Ter mi nal
do São Cris tó vão

• Ida: BR 135, Ave ni da dos Fran ce ses,
Mon te Cas te lo, Pra ça De o do ro, Ter mi -
nal Praia Gran de
• Vol ta: Ave ni da dos Afri ca nos, Fran -
ce ses, BR 135, Ter mi nal do Dis tri to

Cri té ri os

COHAB-COHATRAC

Rapidão São Luís
ganha mais uma linha
L

an ça do há du as se ma nas pe lo
pre fei to Edu ar do Brai de, o ser- 
vi ço de trans por te co le ti vo
‘Ra pi dão São Luís’ ga nhou

mais uma li nha. Des ta vez pa ra o Ter- 
mi nal de In te gra ção Cohab-Coha trac.
Com a am pli a ção, a Pre fei tu ra con clui
o pro je to de im plan ta ção do ser vi ço,
in ter li gan do to dos os cin co ter mi nais
da ci da de.

A ini ci a ti va já be ne fi cia mi lha res de
pas sa gei ros di a ri a men te, pro por ci o- 
nan do me nor tem po de des lo ca men- 
to nas vi a gens, além da re du ção do
nú me ro de pas sa gei ros e seu tem po
de per ma nên cia nos ter mi nais. Pa ra
se ter ideia do ga nho de tem po, uma
vi a gem en tre os ter mi nais Dis tri to In- 
dus tri al e Praia Gran de te ve um ga nho
mé dio en tre 15 e 20 mi nu tos pe lo no- 
vo ser vi ço, em re la ção a uma li nha
nor mal. “Ini ci a mos o ser vi ço pe las li- 
nhas dos ter mi nais Dis tri to In dus tri al,
Coha ma-Vi nhais, São Cris tó vão e Ter- 
mi nal Praia Gran de. Ago ra, com o ter- 
mi nal Cohab-Coha trac, am pli a mos o
be ne fí cio pa ra os pas sa gei ros des sa
re gião, ga ran tin do mais agi li da de,
bus can do sem pre a qua li da de no ser- 
vi ço do trans por te pú bli co”, dis se o
pre fei to Edu ar do Brai de.

A li nha Ra pi dão Ter mi nal de In te- 
gra ção Cohab-Coha trac co me çou a
ope rar ho je. A pri mei ra vi a gem te ve
iní cio às 6h10. Em com pa ra ção a uma
li nha con ven ci o nal que faz o per cur so
en tre o Cohab-Coha trac e Praia Gran- 
de, a re du ção no tem po de des lo ca- 
men to foi de 45 mi nu tos. A li nha cir- 
cu la rá ini ci al men te nos ho rá ri os de
pi co, mas os ho rá ri os po dem ser re a- 
jus ta dos ou am pli a dos de acor do com
a de man da dos usuá ri os.

As sim co mo as de mais li nhas já
ope ran tes, ela con ta rá com dois veí- 
cu los ar ti cu la dos e re a li za rá oi to vi a- 
gens por dia. Atu al men te, as li nhas já
ope ran tes trans por tam, em mé dia,

100 pas sa gei ros por vi a gem nos ho rá- 
ri os de pi co.

Na pri mei ra se ma na do ser vi ço fo- 
ram trans por ta dos, em mé dia, três
mil pas sa gei ros. Com a no va li nha
Cohab-Coha trac e con for me a po pu- 
la ção for se ha bi tu an do com o ser vi ço
a ten dên cia é que es te nú me ro se ja
ain da mai or nas pró xi mas se ma nas.

O gran de di fe ren ci al do ser vi ço é
que ele trans por ta um gran de nú me ro
de usuá ri os nos ho rá ri os de pi co aos
seus po los de de man das, com pou cos
pon tos de pa ra das e com tem po de
per cur so me nor com re la ção aos ser- 
vi ços das li nhas con ven ci o nais. O Ra- 
pi dão São Luís vai de ter mi nal pa ra
ter mi nal, em no vas ro tas, di mi nuin do
em até a me ta de do tem po pa ra se
des lo car pe la ci da de. “O pro je to Ra pi- 
dão veio pa ra tra zer co mo di da de, se- 
gu ran ça e ra pi dez aos usuá ri os do
trans por te co le ti vo no seu des lo ca- 
men to diá rio pa ra o tra ba lho, mé di co,
es co las e fa cul da de, além do seu re- 
tor no pa ra ca sa. Com is so, evi ta mos
que o ci da dão pas se mais tem po no
trân si to, che gan do mais ce do em sua
ca sa. Is so re pre sen ta mais qua li da de
de vi da”, dis se o ges tor da Se cre ta ria
de Trân si to e Trans por te, Cláu dio Ri- 
bei ro

O Ra pi dão São Luís man tém o be- 
ne fí cio do Bi lhe te Úni co en tre as li- 
nhas nos ho rá ri os de cir cu la ção diá ria
– de se gun da à sex ta. Is so sig ni fi ca di- 
zer que o pas sa gei ro que usar Bi lhe te
Úni co em uma li nha con ven ci o nal e
pe gar o Ra pi dão não te rá al te ra ção no
seu tem po de uso do be ne fí cio. O
mes mo va le pa ra quem faz o trans- 
bor do das li nhas do ‘Ra pi dão São Luís’
e vai usar uma li nha con ven ci o nal.

Li nha Ter mi nal Cohab-Coha- 
trac/Ter mi nal Praia Gran de

Li nha Ter mi nal Coha ma/Ter mi- 
nal Praia Gran de

Li nha Ter mi nal São Cris tó- 
vão/Ter mi nal Praia Gran de

Li nha Ter mi nal Dis tri to In dus tri- 
al/Ter mi nal Praia Gran de

COVID-19

Seletivo para reforçar vacinação no Maranhão

SERÃO 598 PROFISSIONAIS CONTRATADOS, ENTRE TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, DIGITADORES E SUPERVISORES

O Go ver no do Es ta do es tá com as
ins cri ções aber tas pa ra o se le ti vo que
irá con tra tar qua se 600 pro fis si o nais
que irão au xi li ar os mu ni cí pi os na va- 
ci na ção. Os pro fis si o nais atu a rão na
For ça Es ta du al de Saú de do Ma ra- 
nhão (Fes ma) e a ini ci a ti va do po der
pú bli co es ta du al vi sa pro mo ver mai or
agi li da de na apli ca ção das va ci nas,
con si de ran do o au men to no vo lu me
de do ses re ce bi das. O edi tal do se le ti- 
vo es tá dis po ní vel no si te da SES,
em www.sau de.ma.gov.br.

O se cre tá rio de Es ta do da Saú de,
Car los Lu la, des ta ca que a pro pos ta é
au xi li ar os mu ni cí pi os, res pon sá veis
pe la imu ni za ção. “To do es for ço con- 
jun to nes te mo men to po de sig ni fi car
vi das sal vas. Quan to mais rá pi do o

tra ba lho de imu ni za ção, mais pes so as
es ta rão pro te gi das con tra con sequên- 
ci as gra ves da Co vid-19. Acre di ta mos
que a es tra té gia de ofe re cer es se au xí- 
lio aos mu ni cí pi os po de ge rar re sul ta- 
dos po si ti vos na lu ta con tra a pan de- 
mia no es ta do”, res sal ta o se cre tá rio.

Se rão 598 pro fis si o nais con tra ta- 
dos, en tre téc ni cos de en fer ma gem,
di gi ta do res e su per vi so res. A con tra- 
ta ção se da rá por meio de Aná li se Cur- 
ri cu lar e te rá du ra ção de três me ses.
Os can di da tos de vem se ins cre ver en- 
tre os di as 23 e 26 de mar ço. É im por- 
tan te lem brar que, o can di da to só po- 
de rá fa zer a ins cri ção pa ra atu ar no
mu ni cí pio em que re si de.

Os pro fis si o nais atu a rão, es pe ci al- 
men te, em 191 mu ni cí pi os do Ma ra- 

nhão, que con tam com me nos de 50
mil ha bi tan tes. O re sul ta do do se le ti-
vo es tá pre vis to pa ra 27 de mar ço. As
ca pa ci ta ções dos se le ci o na dos acon- 
te cem en tre os di as 31 de mar ço e 03
de abril e o iní cio dos tra ba lhos es tá
pre vis to pa ra o dia 5 de abril.

De acor do com o edi tal, os can di-
da tos, em con for mi da de com sua es- 
pe ci a li da de, se rão pon tu a dos de acor-
do com aná li se de sua ti tu la ção bem
co mo sua ex pe ri ên cia pro fis si o nal
con for me a in clu são dos da dos efe tu- 
a dos pe lo can di da to na fi cha de ins- 
cri ção. Os cri té ri os de se le ção pa ra as
con tra ta ções se rão ex pe ri ên cia pro- 
fis si o nal e tí tu los aca dê mi cos.

Co mo de nun ci ar

PASSAGENS AÉREAS

Remarcações podem
ser feitas sem multa

OS CONSUMIDORES PODEM DENUNCIAR NO PROCON-MA

Os ma ra nhen ses po dem can ce lar vo os sem ser mul- 
ta dos du ran te a pan de mia, de acor do com o aler ta do
Ins ti tu to de Pro mo ção e De fe sa do Ci da dão e Con su mi- 
dor do Ma ra nhão (Pro con-MA).

Es te aler ta ocor reu do ins ti tu to, de pois de re ce ber al- 
gu mas de nún ci as con tra em pre sas que se re cu sa ram a
aten der os pe di dos de can ce la men to dos con su mi do- 
res, o que aca bou oca si o nan do na co bran ça de ta xas pa- 
ra a re mar ca ção das pas sa gens.

En tre tan to de acor do com o Pron con-MA, es se ti po
de prá ti ca se tor na ile gal, pois se gun do a Lei N°
14.034/2020, ela as se gu ra que as pas sa gens aé re as com- 
pra das du ran te a pan de mia, pos sam per mi tir o can ce la- 
men to do voo ca so pre ci se, des ta for ma, o con su mi dor
po de so li ci tar o re em bol so ou o so li ci tar o cré di to.

Ca so a op ção do cré di to se ja so li ci ta da, o cli en te te rá
co mo re mar car a sua pas sa gem pa ra da ta que de se jar,
não sen do co bran do mul ta ou por cen ta gem ex tra. O va- 
lor con ce di do no for ma to cré di to de ve ser dis po ni bi li za- 
do no to tal de se te di as pa ra que a pes soa pos sa uti li zar,
em seu no me pró prio ou de ter cei ro, du ran te o pra zo de
até 18 me ses.

Os con su mi do res que ob ti ve rem es te ou ou tros di rei- 
tos in va li da dos po dem fa zer su as re cla ma ções ao ór gão
por meio do si te www.pro con.ma.gov.br ou apli ca ti vo
Pro con-MA.

TIMON

Presa suspeita da
morte de adolescentes

VÍTIMAS CAVARAM PRÓPRIA COVA ONDE FORAM ENTERRADAS

A Po lí cia Ci vil do Ma ra nhão pren deu em fla gran te,
em Ti mon, uma mu lher, co nhe ci da co mo “Loi ra”, sus- 
pei ta de par ti ci par da exe cu ção de du as ado les cen tes
que fo ram obri ga das a ca var a pró pria co va no úl ti mo
do min go (21).

A De le ga cia de Ho mi cí di os re ve lou que as mor tes es- 
tão re la ci o na das com o cha ma do ‘Tri bu nal do Cri me’,
que ge ral men te re a li za exe cu ções re la ci o na das a or ga- 
ni za ções cri mi no sas.

As du as ví ti mas fo ram vis tas pe la úl ti ma vez na noi te
de sá ba do (20). Os as sas si nos fo to gra fa ram e fil ma ra
Ma ria Edu ar da e Joyce El len ain da vi vas, sen do obri ga- 
das a ca va rem a pró pria co va.

Os mi li ta res do Cor po de Bom bei ros e da Po lí cia Mi li- 
tar de Ti mon lo ca li za ram a co va ra sa na tar de do do min- 
go.

O pai de Joyce dis se que foi avi sa do da mor te da fi lha
atra vés de men sa gem de What sApp, en vi a da do ce lu lar
da pró pria jo vem, pe los as sas si nos. A jo vem, que mo ra- 
va no bair ro Ri so le ta Ne ves, em Te re si na-PI, es ta va de sa- 
pa re ci da des de a tar de do úl ti mo sá ba do (20).

Sa ben do que sua fi lha ha via saí do de ca sa afir man do
que se en con tra ria com uma ami ga em Ti mon, o pai da
ado les cen te re sol veu pro cu rar a Po lí cia Ci vil de Ti mon
pa ra re gis trar o de sa pa re ci men to da ado les cen te.

O apos ta dor tam bém po de ad qui rir co tas de bo lões
or ga ni za dos pe las lo té ri cas. Bas ta so li ci tar ao aten den te
a quan ti da de de co tas que de se ja e guar dar o re ci bo pa ra
con fe rir a apos ta no dia do sor teio. Nes se ca so, po de rá
ser co bra da uma ta ri fa de ser vi ço adi ci o nal de até 35%
do va lor da co ta, a cri té rio da lo té ri ca.

São Luís, quarta-feira, 24 de março de 2021
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Federação Maranhense de Futebol atende determinação do Governo do Estado, que
permite funcionamento apenas de serviços essenciais nos dias 27 e 28 deste mês

CAMPEONATO MARANHENSE

FMF suspende jogos
do fim de semana
NERES PINTO

A
s me di das res tri ti vas pa ra 
con ter o avan ço do co ro na ví- 
rus, anun ci a das pe lo go ver no 
es ta du al,  afe ta ram a pro gra- 

ma ção de jo gos do Cam pe o na to  Ma- 
ra nhen se de Fu te bol Pro fis si o nal, Sé- 
rie A.  Mo ti vo: a sus pen são das ati vi- 
da des não es sen ci ais no sá ba do (27) e 
do min go (28), de ter mi na das pe lo Go- 
ver no do Es ta do no úl ti mo fim de se- 
ma na. As sim sen do, de pois de uma 
con sul ta à Con fe de ra ção Bra si lei ra de 
Fu te bol (CBF),  vi san do adap tar a pro- 
gra ma ção do Es ta du al com a Co pa do 
Nor des te, a Fe de ra ção Ma ra nhen se 
de Fu te bol (FMF) de ci diu al te rar as 
da tas de al guns jo gos que es ta vam 
mar ca dos pa ra o pró xi mo fim de se- 
ma na .

A par ti da en tre Mo to Club e Ba ca- 
bal, an te ri or men te pro gra ma da pa ra 
o pró xi mo sá ba do, foi trans fe ri da pa ra 
se gun da-fei ra (29) às 15h30, no mes- 
mo lo cal, Es tá dio Mu ni ci pal Nho zi- 
nho San tos. Com is so, ou tras al te ra- 
ções fo ram ne ces sá ri as. O jo go en tre 
Ju ven tu de e Ba ca bal, que es ta va mar- 
ca do pa ra  o do min go se guin te (4/4) 
se rá dis pu ta do na ter ça-fei ra, dia 6, no 
Es tá dio Pi nhei rão, em São Ma teus. O 
con fron to en tre Ia pe e Ba ca bal, pre- 
vis to pa ra 29 des te mês (se gun da-fei- 
ra) foi trans fe ri do pa ra dia 31 (quar ta-
fei ra) no Es tá dio Nho zi nho San tos, às 
15h30.

A CBF tam bém trans fe riu do pró xi- 
mo sá ba do (27), a par ti da en tre Sam- 
paio Cor rêa e Sal guei ro, que vai ser 
dis pu ta da no dia 29, se gun da-fei ra, às

Ilu mi na ção

A PARTIDA ENTRE MOTO CLUB E BACABAL FOI TRANSFERIDA PARA O DIA 29

21h30, no Es tá dio Cas te lão, em São 
Luís. Des ta for ma, o jo go  Mo to x Sam- 
paio Cor rêa até en tão mar ca do pa ra o 
Cas te lão, dia 31, tam bém mu da de da- 
ta. 

A en ti da de aten deu ao pe di do do 
Mo to Club que, co mo man dan te, quer 
jo gar no  Nho zi nho San tos, às 15h30, 
com da ta ain da a ser con fir ma da pe la 
FMF. As me di das res tri ti vas do go ver- 
no do Es ta do fo ram anun ci a das na úl- 
ti ma sex ta-fei ra (19) pe la ma nhã, mas 
só en tra ram em vi gor na se gun da (22), 
quan do en tão, ofi ci al men te, a fe de ra- 
ção fi cou ci en te.  A en ti da de ma ra- 
nhen se fez ou tras al te ra ções por que o 
Sam paio Cor rêa es tá par ti ci pan do da 
Co pa do Nor des te e ti nha um jo go 
mar ca do pa ra a ca pi tal ma ra nhen se 
no fim de se ma na.

A mar ca ção do Su per clás si co pa ra 
o pe río do da tar de, no Nho zi nho San- 
tos, de ve-se a um pro ble ma de ilu mi- 
na ção que sur giu há du as se ma nas 
du ran te uma noi te chu vo sa e não per- 
mi tiu a pro gra ma ção da par ti da do 
Es ta du al, en tre Mo to e Ia pe, vá li da pe- 
la ter cei ra ro da da, dia 1º de mar ço.

Na que la opor tu ni da de, a ad mi nis-
tra ção  da pra ça de es por tes jus ti fi cou 
as ques tões téc ni cas e pro me teu to-
das as pro vi dên ci as. Por en quan to, a 
re cu pe ra ção das lu mi ná ri as quei ma- 
das não es ta ria con cluí da.

Mas, os mo ten ses pre fe rem jo gar à 
tar de no lo cal on de pe di ram que fos- 
sem re a li za dos to dos os seus jo gos no 
Es ta du al.

CARIOCA

Fla não terá  Ceni em
clássico com o Botafogo

FLAMENGO VAI COM MAURÍCIO SOUZA À BEIRA DO CAMPO

O Fla men go es tá pron to pa ra o clás si co con tra o Bo ta- 
fo go de ho je, quar ta-fei ra, pe la quin ta ro da da do Cam- 
pe o na to Ca ri o ca. Fi cou de fi ni do que o gru po se rá o
mes mo que foi re la ci o na do na úl ti ma par ti da, na vi tó ria
por 4 a 1 so bre o Re sen de; e que Mau ri cio Sou za se rá o
trei na dor.

Por en quan to, a ga ro ta da ru bro-ne gra que ini ci ou a
dis pu ta do es ta du al por tan to tem ape nas os re for ços do
go lei ro Hu go Sou za; dos za guei ros Leo Pe rei ra e Bru no
Vi a na; dos la te rais Matheu zi nho e Re nê; dos vo lan tes
Hu go Mou ra, Pe pê e Go mes; e dos ata can tes Mi cha el,
Vi ti nho e Pe dro.

Tam bém fi cou de ci di do que Mau ri cio Sou za se rá o
trei na dor no clás si co. Em bo ra Ro gé rio Ce ni já te nha re- 
tor na do de fé ri as, o ti me se gui rá sob o co man do do téc- 
ni co do sub-20 ao me nos por mais uma ro da da. Com
três vi tó ri as em qua tro jo gos, o Fla men go é o vi ce-lí der
do Cam pe o na to Ca ri o ca, com no ve pon tos.

A ten dên cia é de que Mau ri ci nho re pi ta a es ca la ção
da úl ti ma ro da da, ou se ja, o Fla men go de ve ir a cam po
no clás si co com Hu go; Matheu zi nho, Bru no Vi a na, Léo
Pe rei ra e Re nê; Hu go Mou ra, Go mes e Pe pê; Mi cha el, Vi- 
ti nho e Pe dro.

Bo ta fo go e Fla men go se en fren tam nes ta quar ta-fei- 
ra, às 21h35 (de Bra sí lia), no Es tá dio Nil ton San tos.

PERTO DA CLASSIFICAÇÃO

Papão segue líder e invicto no Estadual

O MOTO CLUB VEM DE QUATRO VITÓRIAS CONSECUTIVAS NO CAMPEONATO MARANHENSE

A vi tó ria di an te do Ba ca bal (4 a 2), na tar- 
de do úl ti mo do min go, na ci da de de Tun- 
tum, dei xou um sal do bas tan te po si ti vo pa- 
ra o Mo to Club nes ta pri mei ra fa se do Cam- 
pe o na to Ma ra nhen se. O Pa pão, além de
vol tar à li de ran ça iso la da da com pe ti ção,
com 100% de apro vei ta men to, es tá  ga ran- 
ti do na se mi fi nal.

O re gu la men to do Es ta du al diz que “na
pri mei ra fa se, as equi pes se en fren ta rão em
con fron tos so men te de ida. Os dois pri mei- 
ros co lo ca dos avan çam di re ta men te pa ra
as se mi fi nais e aguar dam os ven ce do res
dos con fron tos en tre as equi pes que ter mi- 
na rem en tre a ter cei ra e a sex ta po si ções.
Os qua tro ti mes dis pu ta rão as du as úl ti mas
va gas nas se mi fi nais. As du as equi pes que
ti ve rem a me nor pon tu a ção se rão re bai xa- 
das”.

Na clas si fi ca ção ge ral, o Mo to tem 12
pon tos em  qua tro jo gos dis pu ta dos, sal do
po si ti vo de se te gols mar ca dos, se gui do pe- 
lo Sam paio Cor rêa que tem 10, e sal do de
dez po si ti vos.  Na sequên cia, apa re cem o

Pi nhei ro com 8; 4º Ju ven tu de Sa mas com 7;
em 5° Ia pe 5; no 6º São Jo sé 4 pon tos; 7º Ba- 
ca bal 3, e em úl ti mo o Im pe ra triz com ape- 
nas um pon to.

Ao mes mo tem po em que o Mo to co me- 
mo ra, o Im pe ra triz se gue nu ma si tu a ção
mais de li ca da. O Ca va lo de Aço tem ape nas
mais dois jo gos a dis pu tar (seis pon tos) e
bri ga pa ra não ser uma das du as equi pes
re bai xa das pa ra a se gun da di vi são. Os dois
mai o res con cor ren tes são Ba ca bal (3) e São
Jo sé (4).

O Ia pe tam bém po de ser ul tra pas sa do,
des de que não ven ça su as pró xi mas par ti- 
das. Nes ta quar ta-fei ra, o ti me co man da do
por Zé Au gus to en fren ta rá o São Jo sé, no
Nho zi nho San tos. O Pei xe Pe dra, se gun do a
ta be la da FMF, tam bém jo ga rá na pró xi ma
se ma na con tra o Mo to Club.

O Sam paio Cor rêa tem o me lhor ata que
(10 gols) e a de fe sa mais va za da é a do Ba- 
ca bal, com 13 gols. Li de ran do a ar ti lha ria
es tão Du du (Sam paio), Gus ta vo (Ia pe) e
Fe li pe Cruz (Mo to) com 3 gols ca da. (N.P)

Sam paio faz no va pos ta gem

Clu be de ve ser no ti fi ca do

REDES SOCIAIS

Postagem do Sampaio gera críticas
Uma pro pa gan da de um mo tel de São

Luís, que é par cei ro do Sam paio Cor rêa,
es tá “cau san do” nas re des so ci ais. Uma
pos ta gem do clu be, on tem, ter ça-fei ra,
pe gou mui to mal e ge rou crí ti cas a agre- 
mi a ção.

Na pu bli ca ção, há uma fo to de uma
mu lher de biquí ni, com a ca mi sa do clu- 
be, sen do atre la da a um mo tel de São Luís,
um dos pa tro ci na do res do Tri co lor. A pos- 
ta gem ge rou re vol ta por gran de par te dos
tor ce do res nas re des so ci ais. Pa ra co men- 
tar so bre a re per cus são ne ga ti va. O clu be
se pro nun ci ou atra vés de uma no ta. Con- 
fi ra! 

Tra ta-se de uma pe ça pu bli ci tá ria de
um pa tro ci na dor do clu be, con fec ci o na da
pe la equi pe de mar ke ting do par cei ro. Na
opor tu ni da de, o Sam paio Cor rêa ra ti fi ca
seu res pei to por to da tor ci da fe mi ni na que
faz par te do nos so imen so uni ver so Tri co- 
lor, afir man do nun ca ter ti do a in ten ção
de ofen der nem de pre ci ar a ima gem da
mu lher. 

Ve jam al gu mas pos ta gens de tor ce do- 
res:

Jo nas Ma ga lhães
@jo nas mag co e lho
Que ver go nha! Evo lu em… já es ta mos em
2021.
Tra tar mu lher co mo ob je to des sa for ma é
um re tro ces so.

prin ce sa ju ju ba
@zza dre na
ca ra? que pro pa gan fa in fe liz. tor ce do ra
não tem um mi nu to de paz.

la ri
@by_lari
avi san do que es ta mos em 2021 e ob je ti fi- 
car cor pos fe mi ni nos além de ca fo na, es tá
to tal men te des cre di bi li zan do as mu lhe res.
Pés si mo!!!

Ju li
@ju li a na pi nhods
Co mo se já não bas tas se a chu va de co men- 
tá ri os ma chis tas, é ób vio que ho mens jus- 
ti fi ca ri am a pu bli ca ção tra zen do a “li ber- 
da de” da mu lher. Ri dí cu lo.

Uma pro pa gan da des sas não PO DE co- 
mum, ain da mais no meio do fu te bol que é

tão ma chis ta. Bo la fo ra de mais, mar ke- 
ting.

Al gum tem po de pois, a as ses so ria do
clu be usou as re des so ci ais mais uma vez,
mas fez uma ou tra pos ta gem.

A pre si den te do Pro con/MA, Ka ren
Bar ros, pu bli cou nas su as re des so ci ais
que iria no ti fi car o clu be por con ta da pos- 
ta gem.

São Luís, quarta-feira, 24 de março de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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Tanto o filme solo da heroína Viúva Negra, quanto o live action da vilã Cruella De Vil,
estreiam simultaneamente nos cinemas e na plataforma de streaming Disney Plus

DATAS

Lançamentos da
Disney são adiados

Va lo res

Viú va Ne gra

A
pe sar de ter anun ci a do al gu- 
mas ve zes que não lan ça ria o 
fil me so lo da Viú va Ne gra no 
stre a ming, a Disney mu dou a 

es tra té gia. O pri mei ro fil me da Mar vel 
des de 2019 se gui rá o for ma to si mul tâ- 
neo de lan ça men to: es ta rá nos ci ne- 
mas e na pla ta for ma Disney Plus em 9 
de ju lho. Um pou co an tes, em 28 de 
maio, o mes mo ocor re rá com o lan ça- 
men to de Cru el la, li ve ac ti on de 101 
Dál ma tas, fo ca do na cons tru ção da 
vi lã. No en tan to, a in for ma ção é vá li da 
pa ra o ter ri tó rio es ta du ni den se. Ain da 
não há con fir ma ção de co mo se rá no 
Bra sil.

Se guin do o mo de lo ado ta do com a 
ani ma ção Raya e o úl ti mo dra gão, lan- 
ça da em mar ço des te ano, a Disney 
abri rá a op ção Pre mi er Ac cess pa ra 
aces sar as pro du ções. Is so sig ni fi ca 
que os as si nan tes te rão que pa gar um 
va lor ex tra, de US$ 30 (apro xi ma da- 
men te R$ 70), pa ra as sis ti rem às es- 
trei as, an tes de las en tra rem ofi ci al- 
men te no ca tá lo go, após um pe río do 
de tem po.

Scar lett Johans son re tor na pa ra o 
pri mei ro fil me so lo da he roí na Viú va 
Ne gra, per so na gem que in ter pre ta 
des de 2012 na fran quia de fil mes Os 
vin ga do res. Es te é ape nas o se gun do 
fil me da fran quia pro ta go ni za do ex- 
clu si va men te por uma mu lher, sen do 
o pri mei ro Ca pi tã Mar vel (2019). O 
en re do ofe re ce o re en con tro de Na- 
tasha Ro ma noff, com o pas sa do na 
Rús sia. Com con fli tos en tre o pre sen-

Cru el la

VIÚVA NEGRA FOI ADIADO DE MAIO PARA JULHO E SERÁ LANÇADO NO DISNEY+

te he roi co e o pas sa do de as sas si na tos 
e es pi o na gem pro fis si o nal, a pro ta go- 
nis ta te rá a aju da de an ti gos co nhe ci- 
dos pa ra de ter uma no va ame a ça e as- 
sun tos mal re sol vi dos da an ti ga ocu- 
pa ção. O lon ga tam bém mar ca o iní- 
cio de uma no va fa se no Uni ver so Ci- 
ne ma to grá fi co da Mar vel que vi ve as 
con sequên ci as do fi nal de Vin ga do- 
res: Ul ti ma to.

In ter pre ta da pe la ven ce do ra do Os- 
car Em ma Sto ne (La la land, A men ti- 
ra), e com pro du ção exe cu ti va de 
Glenn Clo se (que eter ni zou o pa pel 
em 1996), o fil me ex plo ra as ori gens e 
a cons tru ção de umas das mai o res vi- 
lãs da cul tu ra pop, Cru el la De Vil. O 

en re do, am bi en ta do no cen tro do mo-
vi men to punk rock dos anos 1970, 
mos tra rá uma jo vem Es tel la, no me de 
ba tis mo da vi lã, vi ven do nas ru as de 
Lon dres e an dan do acom pa nha da de 
ar ru a cei ros. A di re ção é de Craig Gil- 
les pie (Eu, Tonya) e o ro tei ro de Tony 
Mc Na ma ra (A fa vo ri ta).

Pre ce den do o lan ça men to do lon-
ga-me tra gem, a au to ra Mau re en 
John son apre sen ta rá ao pú bli co em 
abril, o li vro Hel lo, cru el he art, que 
tam bém con ta o la do des co nhe ci do 
da his tó ria de Cru el la/Es tel la, aos 16 
anos, mas se rá am bi en ta do na Swin- 
ging Lon don (ter mo usa do pa ra en fa- 
ti zar gran de mo vi men ta ção cul tu ral 
de Lon dres, na épo ca) dos anos 196

Leia a ín te gra da no ta da Glo bo

PANDEMIA

Globo suspende gravação
de novelas até abril

O MOTIVO DE MAIS ESSA PAUSA É O AVANÇO DO CORONAVÍRUS

Por meio de no ta, a Glo bo co mu ni cou que as gra va- 
ções de no ve las e sé ri es no Rio de Ja nei ro e em São Pau lo
es tão sus pen sas pe lo me nos até 4 de abril. O mo ti vo de
mais es sa pau sa é o avan ço do co ro na ví rus nos dois es- 
ta dos.

Atu al men te, a Glo bo exi be a re pri se de A vi da da gen te
(18h), a ín te gra de Sal ve-se quem pu der (19h) e a se gun- 
da par te de Amor de mãe (21h). Va le lem brar que tan to
Sal ve-se quem pu der co mo Amor de mãe já fo ram to tal- 
men te gra va das. Es tão sen do gra va das Nos tem pos do
im pe ra dor, pa ra o lu gar de A vi da da gen te; Quan to mais
vi da me lhor, pa ra subs ti tuir Sal ve-se quem pu der; e Um
lu gar ao sol, pre vis ta pa ra ir ao após a re pri se de Im pé rio,
no ve la que su ce de Amor de mãe.

Se gun do a no ta da Glo bo, “as no vas

me di das não im pac tam na

pro gra ma ção”.

“Em de cor rên cia do agra va men to da cri se pan dê mi- 
ca e das me di das res tri ti vas es ta be le ci das pe las au to ri- 
da des lo cais, a Glo bo se an te ci pou e de fi niu que, a par tir
de ho je , dia 23 de mar ço, as gra va ções das obras de dra- 
ma tur gia se rão in ter rom pi das. Sé ri es e no ve las só de ve- 
rão vol tar a gra var no dia 4 de abril, ao fi nal do pra zo de- 
cre ta do pe las Pre fei tu ras do Rio de Ja nei ro e São Pau lo.
As no vas me di das não im pac tam na pro gra ma ção da TV
Glo bo.”

Con fi ra a pro gra ma ção com ple ta:

FORA DE ÉPOCA

CarnaGeek começa neste fim de semana

FESTIVAL DOS NERDS OCORRE GRATUITAMENTE E ONLINE A PARTIR DESTE SÁBADO

O Car na Ge ek 2021: di ver são an tes da ex- 
tin ção! apre sen ta em sua se gun da edi ção
um even to in tei ra men te on-li ne e gra tui to
em 27, 28 de mar ço e 3 de abril. A ini ci a ti va
pro me te di ver são pa ra os fãs de cul tu ra
pop com ba te-pa pos, pai néis, apre sen ta- 
ções cul tu rais e mui ta mú si ca — tu do so- 
bre o uni ver so ge ek e nerd, co mo qua dri- 
nhos, ci ne ma, sé ri es, eS ports e di ver si da- 
de.

O Car na Ge ek se rá re a li za do em ci ma de
um trio elé tri co, que es ta rá es ta ci o na do em
um lo cal pri va do, com to dos os par ti ci pan- 
tes se rão tes ta dos. A ideia dos or ga ni za do- 
res é ino var e pro por ci o nar tra ba lho pa ra
os pro fis si o nais de car na val que es tão sem
tra ba lho por con ta da pan de mia. A trans- 
mis são se rá pa ra to do o país por es te link.

27 de mar ço (sá ba do):
12h: Pe tar Ne to, apre sen ta dor e nar ra dor

de eS ports, co man da o pai nel Cul tu ra Nerd
nos Di as Atu ais, com Fa bio Hur ta do, do
Nerd Bre ak; Matheus Fer rei ra, do Ge ek Pu- 
bli ci tá rio, e o pro du tor de even tos Mar ce lo
“Vin ga ard”, pa ra ba ter um pa po so bre os
es te reó ti pos que os nerds já que bra ram e
tu do o que con quis ta ram até ho je.

15h: Ba ta lha de Qua dri nhos com DJ to- 
ma con ta da pro gra ma ção, com a drag que- 
en, atriz e apre sen ta do ra Ja de Oda ra e a DJ
CranMarry co man dan do o som, en quan to
Ra fa el An dre at ta, do Ge eq com Q, e os qua- 

dri nis tas Luiz San so ne e Le an dro Si quei ra
con ver sam so bre o pro ces so cri a ti vo de cri- 
ar e de se nhar, en quan to in te ra gem com o
pú bli co on-li ne. No fi nal, o mai or gru po k-
pop co ver da Amé ri ca La ti na, B2 Dan ce
Group, faz uma apre sen ta ção pa ra en cer- 
rar o dia.

28 de mar ço (do min go):
12h: Pe tar Ne to co man da o Power Ga-

mes: a Cul tu ra de Jo gos, um ba te-pa po es- 
pe ci al so bre o mer ca do atu al de ga mes e
eS ports com a mai or host de es por tes ele- 
trô ni cos da Amé ri ca La ti na, Nyvi Es tephan,
e a stre a mer e cosplayer Ga bri e la Zam bro- 
zus ki. No fi nal da li ve, a ban da de k-pop
for ma da só por me ni nas, Eve, faz uma
apre sen ta ção ao vi vo.

18h: Ja de Oda ra e a ban da NerdS to nes,
pi o nei ra em co vers de te mas do uni ver so
Ge ek, agi tam o pú bli co com uma apre sen- 
ta ção ao vi vo das mú si cas mais nerds do
pla ne ta.

3 de abril (sá ba do):
12h: O ga mer e stre a mer Ga bri el “Ma- 

cha di nho”, Mar cel Na da le, do Ca nal Gay
Nerd, e a cosplayer Yuki LeFay, ba tem um
pa po com Pe tar Ne to na li ve Di ver si da de
Cul tu ral no Meio Nerd.

15h: Com apre sen ta ção da Ja de Oda ra e
a DJ CranMarry co man dan do as pick-ups,
o Des fi le Cosplayer re ce be La ri An jos, Ma- 
ri a na Ja de, Rafaely Yummyn, Thamyres
Aze ve do e Wayne Men des e seus cosplays
es pe ci ais.

O que diz Pau lo Ri car do

TRETA

Paulo Ricardo é proibido de cantar RPM

FATO OCORREU APÓS DEMAIS INTEGRANTES DO RPM ABRIREM UM PROCESSO CONTRA O CANTOR

A Jus ti ça de São Pau lo proi biu o can tor
Pau lo Ri car do, ex-vo ca lis ta do RPM, de
uti li zar a mar ca do gru po ou co mer ci a li- 
zar as prin ci pais mú si cas da ban da. A de- 
ci são vem após os de mais in te gran tes do
RPM, Luis Schi a von, Fer nan do De lu qui e
Pau lo “P.A.” Pag ni, abri rem um pro ces so
con tra o can tor, em 2017.

Os mem bros acu sam Pau lo Ri car do de
des le al da de e má-fé após o can tor ter des- 
cum pri do um acor do ver bal fei to por to- 
dos os in te gran tes. Após con cor da rem em
re gis trar a ban da no Ins ti tu to Na ci o nal de
Pro pri e da de In dus tri al sob o no me dos
qua tro mú si cos, o vo ca lis ta aca bou re gis- 
tran do o RPM co mo úni co pro pri e tá rio. A
si tu a ção só foi des co ber ta pe los de mais
ar tis tas no mes mo ano em que abri ram o
pro ces so. A ideia da ação é in va li dar o re- 
gis tro fei to por Ri car do já que, em 2007, a
ban da as si nou um con tra to em que to dos
os mem bros se com pro me te ram a não se
be ne fi ci ar da mar ca RPM in di vi du al men- 
te. A prin cí pio, a juí za res pon sá vel pe lo
ca so, Elai ne Fa ria Eva ris to, con ce deu de- 
ci são fa vo rá vel ao gru po e con de nou o vo- 
ca lis ta. Com a con de na ção, Pau lo Ri car do
de ve rá pa gar R$ 112 mil, mais ju ros e cor- 
re ções, em in de ni za ção aos mem bros da
ban da. En tre tan to, o can tor ain da re cor- 
re rá da de ci são.

Além da mul ta, Ri car do só po de rá apre- 
sen tar as fai xas do RPM com uma au to ri- 
za ção ex pres sa pe lo te cla dis ta e co-au tor
Schi a von. Em 2017, o vo ca lis ta dei xou o
gru po de fi ni ti va men te, após idas e vin das,
e foi subs ti tuí do pe lo bai xis ta Dioy Pal lo- 
ne.

Se gun do a de fe sa do can tor no pro ces- 
so, Pau lo Ri car do ne ga ter des cum pri do o
acor do e diz que a mar ca RPM es ta va re- 
gis tra da no no me de le des de 2013. A de fe- 
sa tam bém ale ga que a ban da foi cri a da
sob li de ran ça do can tor e que os co le gas
eram mú si cos acom pa nhan tes.

“Uma re a li da de é ine gá vel: o que con fe- 
riu pro je ção à ban da no âm bi to na ci o nal e
que tor nou co nhe ci das as mú si cas fo ram
a voz e a per so na li da de do Pau lo Ri car do”,
afir mou a de fe sa do vo ca lis ta.

Já os de mais in te gran tes da ban da ar- 
gu men tam que o can tor nun ca te ve gran- 
de pres tí gio na car rei ra so lo. “Pau lo Ri car- 
do é um ar tis ta que não con se gue se sus- 
ten tar com aqui lo que pro du ziu in di vi du- 
al men te, mas ape nas en cos ta do nas cri a- 
ções de Luiz Schi a von, Fer nan do De lu qui
e Pau lo Pag ni”, afir ma ram os mú si cos no
pro ces so.”Su as mú si cas-so lo não fi ze ram
e não fa zem su ces so”, com ple ta ram.

São Luís, quarta-feira, 24 de março de 2021
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