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Petrobras reduz preço  da 
gasolina pela 2ª vez em 6 dias 

98 98232.0262

A Petrobras anunciou mais uma redução nos preços do litro da gasolina e do óleo diesel em suas refinarias. A partir de hoje, quinta-fei-
ra (25), o preço médio do litro da gasolina passará a custar R$ 2,59, uma queda de 4%, ou seja, uma redução de R$ 0,11. Já o litro do diesel 

teve uma redução de 3,8% e passará a custar, a partir de amanhã, R$ 2,75, segundo informações divulgadas pela empresa. 
PÁGINA 9

As sucessivas decisões do Supremo Tribunal Federal que abrem ca-
minho para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva se tornar candi-
dato em 2022, já provocam imenso terremoto político no país em plena 
guerra para conter a onda apavorante do coronavírus.
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ELTHON ARAGÃO 
Historiador e sociólogo 

O Brasil e  a verdade 
nua e crua"
AURELIANO NETO 
Membro da AML e AIL 

Escolhas eleitorais  e a 
decomposição do Brasil

CIDA BARBOSA

Sobre auxílio, lembrem-se: 
haverá eleições em 2022

Jornalista

Veja o que abre
 e fecha no 

semi-lockdown 
que começa 

amanhã

Inscrições para
Concurso Literário 
Maria Firmina dos 

Reis seguem abertas 

PRESSÃO NOS POSTOS 

Governo entrega
 200 mil chips 

de internet para 
alunos e professores

A Secretaria de Estado da Edu-
cação (Seduc) divulgou orienta-
ções à comunidade escolar a res-
peito da entrega e cadastro de 200 
mil chips com pacotes de dados 
de internet, destinados a estu-

dantes e professores da Rede Pú-
blica Estadual de Ensino. 

PÁGINA 10

Disputa pela Legião Urbana chega ao STJ
A disputa judicial entre os ex-integrantes da Legião Urbana, Dado Villa-Lobos e 

Marcelo Bonfá, e o filho e herdeiro de Renato Russo, Giuliano Manfredini, ganhou 
um novo capítulo. Dois processos envolvendo os direitos do nome da banda estão 
tramitando no Superior Tribunal de Justiça (STJ) em Brasília e esperam julgamento.

PÁGINA 12

Fiocruz pede 
toque de recolher 
no Maranhão e em 

mais 23 estados

PÁGINA 12

Presidente do 
Sampaio critica 

ação do Procon-MA 
PÁGINA 11

Prefeitura de São 
Luís vacina idosos  
entre 70 e 72 anos 
contra a Covid-19
A Prefeitura de São Luís está vaci-
nando até o dia 30 deste mês, idosos 
com idades de 70 a 72 anos contra a 
Covid-19. Amanhã (25), serão vaci-
nados os idosos de 72 anos nascidos 
de julho a dezembro. Para isto, é ne-
cessário que o idoso esteja cadastra-
do na plataforma “Vacina São Luís”, 
disponível no site da Prefeitura de 
São Luís (www.saoluis.ma.gov.br).

PÁGINA 8

Estado terá medidas mais res-
tritivas a partir desta sexta-feira, 

26, até domingo, dia 28 de março, 
quando poderão funcionar apenas 

os serviços essenciais. PÁGINA 9

PÁGINA 9

POSTAGEM MISÓGENA

Carlos Lula é reeleito presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde
PÁGINA 3

Duarte Jr.  vai oficiar postos de combustíveis para redução de valor nas bombas
PÁGINA  3
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Utilizando máscara, o presidente relatou ainda a criação de uma coordenação junto aos
governadores com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco

Pro nun ci a men to

Co mo Hai ti e Lí bia

TRÊS PODERES

Bolsonaro anuncia
comitê contra Covid-19

A
pós reu nião com che fes do
Le gis la ti vo e do Ju di ciá rio na
ma nhã des ta quar ta-fei ra
(24/3), no Pa lá cio da Al vo ra- 

da, o pre si den te Jair Bol so na ro anun- 
ci ou a cri a ção de um co mi tê de en- 
fren ta men to à co vid-19. Se gun do o
che fe do Exe cu ti vo, o gru po te rá en- 
con tros se ma nais pa ra acom pa nhar
as ações con tra o ví rus no país. Tam- 
bém foi ins ta la da uma co or de na ção
jun to aos go ver na do res com o pre si- 
den te do Se na do, Ro dri go Pa che co.
Ape sar de ago ra de fen der a va ci na ção,
o man da tá rio vol tou a fa lar em tra ta- 
men to pre co ce. Na ten ta ti va de me- 
lho rar a ima gem, as sim co mo tem fei- 
to nas úl ti mas so le ni da des, fez o uso
de más ca ra.“Fi ze mos uma reu nião
com to dos os li de res da Re pú bli ca.
Uma reu nião bas tan te pro vei to sa.
Mais do que a har mo nia, im pe rou a
so li da ri e da de e a in ten ção de mi ni mi- 
zar mos os efei tos da pan de mia. A vi da
em pri mei ro lu gar. Re sol ve mos, en tre
ou tras coi sas, que se rá cri a do uma co- 
or de na ção jun to aos go ver na do res
com o se nhor pre si den te do Se na do.
Da nos sa par te, um co mi tê que se reu- 
ni rá to da se ma na com au to ri da des
pa ra de ci dir mos ou re di re ci o nar mos
o ru mo do com ba te ao co ro na ví rus. A
una ni mi da de, a in ten ção de ca da vez
mais nós nos de di car mos a va ci na ção
em mas sa no Bra sil”, apon tou.

“Tra ta mos tam bém de pos si bi li da- 
de de tra ta men to pre co ce. Is so fi ca a
car go do mi nis tro da Saú de, que res- 
pei ta o de ver e o di rei to do mé di co do
off la bel tra tar os in fec ta dos. É uma

do en ça co mo to dos sa bem, ain da
des co nhe ci da. Uma no va ce pa ou um
no vo ví rus apa re ceu e nós, ob vi a men- 
te, ca da vez mais nos pre o cu pa mos
em dar o aten di men to ade qua do a es- 
sas pes so as”, com ple tou.

Por fim, Bol so na ro pre gou a união
en tre os po de res no en fren ta men to ao
ví rus. “Não te mos ain da o re mé dio,
mas a nos sa união, o nos so es for ço
en tre os três po de res da Re pú bli ca ao
nos di re ci o nar mos pa ra aqui lo que re- 
al men te in te res sa sem que ha ja qual- 
quer con fli to, qual quer po li ti za ção da
so lu ção do pro ble ma, creio que es se
se ja re al men te o ca mi nho pa ra o Bra- 
sil sair des sa si tu a ção bas tan te com- 
pli ca da que se en con tra”, con cluiu.

O pre si den te da Câ ma ra, Arthur Li- 
ra re al çou a im por tân cia de ‘des po li ti- 
zar’ a pan de mia, que de ve ser tra ta da,
se gun do ele, co mo um pro ble ma na- 
ci o nal. Li ra dis se que to dos de vem ter
um úni co dis cur so, e que vai tra tar, na
reu nião de lí de res des ta quar ta, de
pro pos tas im por tan tes nes te sen ti do.

O pre si den te do STF, Luiz Fux, afir- 
mou que es tu da rá es tra té gi as pa ra
evi tar a ju di ci a li za ção e con se quen te
de mo ra em ca sos re la ci o na dos à pan- 
de mia. “Co mo o Po der Ju di ciá rio é o
úl ti mo player a afe rir a le gi ti mi da de
dos atos que se rão pra ti ca dos, ele não
po de par ti ci par di re ta men te des te co- 
mi tê. En tre tan to, co mo os pro ble mas
da pan de mia exi gem so lu ções rá pi- 
das, nós va mos ve ri fi car es tra té gi as
ca pa zes de evi tar a ju di ci a li za ção, que
é um fa tor de de mo ra na to ma da des- 
sas de ci sões”, re la tou, acres cen tan do

que “des sa reu nião, fi cou cla ro um
binô mio mui to im por tan te: exem plo
e es pe ran ça”.

O en con tro ocor reu um dia após o
Bra sil ba ter o re cor de diá rio de mor tos
no país por con ta da co vid-19, con ta- 
bi li zan do, em 24 ho ras, 3.251 fa ta li da- 
des, to ta li zan do 298.676 per das pe la
do en ça des de o iní cio da pan de mia
no país.

Par ti ci pa ram da con ver sa o vi ce-
pre si den te Ha mil ton Mou rão, os pre- 
si den tes da Câ ma ra, Arthur Li ra (PP-
AL); do Se na do, Ro dri go Pa che co
(DEM-MG); e do Su pre mo Tri bu nal
Fe de ral (STF), Luiz Fux. A reu nião es-
ta va pre vis ta des de a se ma na pas sa da.

Tam bém es ti ve ram pre sen tes os
go ver na do res Ro meu Ze ma Ne to (Mi-
nas Ge rais), Ro nal do Cai a do (Goiás),
Jo sé Re nan Vas con ce los Ca lhei ros Fi- 
lho (Ala go as), Wil son Mi ran da Li ma
(Ama zo nas), Car los Mas sa Ra ti nho
Jú ni or (Pa ra ná), Cláu dio Cas tro (go- 
ver na dor em exer cí cio do Rio de Ja-
nei ro), co ro nel Mar cos Ro cha
(Rondô nia)..

Em mais uma ten ta ti va de mos trar
ações do go ver no di an te do agra va- 
men to da pan de mia, na noi te de ter- 
ça-fei ra (23), Bol so na ro fez um pro- 
nun ci a men to em re de na ci o nal e ga- 
ran tiu que o país te rá mais de 500 mi-
lhões de do ses de va ci nas con tra o no- 
vo co ro na ví rus até o fim do ano. “Va-
mos fa zer de 2021 o ano da va ci na- 
ção.Des de o iní cio da pan de mia”, pro-
me teu.

ORÇAMENTO

Censo pode ser cancelado por corte de verbas

O IBGE ENTROU NA MIRA DA SUPRESSÃO DE VERBAS E ALERTOU PARA OS RISCOS DE UM CORTE DE R$ 1,7 BILHÃO

O Or ça men to de 2021 nem se quer
foi apro va do e o Mi nis té rio da Eco no- 
mia apon tou a ne ces si da de de cor tar
R$ 17,5 bi lhões em des pe sas pa ra
cum prir o te to de gas tos — re gra que
li mi ta o avan ço das des pe sas à in fla- 
ção. Além de ser co gi ta da a re ti ra da de
re cur sos da Pre vi dên cia e do au xí lio-
do en ça pa ra di re ci o nar a ações co mo
obras e ou tros gas tos lo cais, o IB GE
en trou na mi ra da su pres são de ver- 
bas e aler tou pa ra os ris cos de um cor- 
te de R$ 1,7 bi lhão fei to na ver ba do
Cen so De mo grá fi co, a prin ci pal pes- 
qui sa es ta tís ti ca do país. A son da gem,
que es ta va pre vis ta ori gi nal men te pa- 
ra o ano pas sa do, mas foi adi a da de vi- 
do à pan de mia do no vo co ro na ví rus,
vi si ta ria apro xi ma da men te 72 mi- 
lhões de do mi cí li os, em ape nas três
me ses. Mais de 200 mil pes so as tra ba- 
lha ri am na co le ta de in for ma ção e or- 
ga ni za ção de da dos. A no tí cia da re- 
du ção no or ça men to cau sou re vol ta
nos fun ci o ná ri os do ins ti tu to. “O país
ne ces si ta das in for ma ções ge ra das
pe lo Cen so, que são es sen ci ais pa ra
sub si di ar po lí ti cas pú bli cas em di ver- 

sas áre as, es pe ci al men te em um con- 
tex to de pan de mia, em que es ses da- 
dos são es tra té gi cos pa ra o avan ço da
va ci na ção e pa ra o pla ne ja men to de
in fra es tru tu ra em saú de”, afir mou o
IB GE, por meio de no ta.

Em ma ni fes to, ex-pre si den tes do
ins ti tu to pe dem que o Cen so pre vis to
pa ra es te ano se ja man ti do. As si na- 
ram o do cu men to Ed mar Ba cha, Edu- 
ar do Nu nes, Edu ar do Au gus to Gui- 
ma rães, Ed son Nu nes, Eu ri co Bor ba,
Sér gio Bes ser man Vi a na, Si mon
Schwartz man e Sil vio Min ci ot ti. “Ins- 
ta mos aos se nho res se na do res e de- 
pu ta dos, mem bros da Co mis são Mis- 
ta do Or ça men to, que pre ser vem os
re cur sos do Cen so e não dei xem o país
às ce gas”, sa li en ta o ma ni fes to, acres- 
cen tan do que, sem o le van ta men to, o
Bra sil se jun ta rá a Hai ti, Afe ga nis tão,
Con go e Lí bia, que es tão há mais de 11
anos sem in for ma ção es ta tís ti ca ade- 
qua da pa ra apoi ar su as po lí ti cas
econô mi cas e so ci ais. Em ar ti go pu- 

bli ca do no jor nal O Glo bo, a pre si den- 
te do IB GE, Su sa na Cor dei ro Guer ra, e
o di re tor de Pes qui sas, Edu ar do Ri os-
Ne to, de fen de ram a ma nu ten ção do
or ça men to. Eles res sal ta ram que o
cen so é cru ci al não ape nas pa ra o pac-
to fe de ra ti vo, mas tam bém pa ra a ge-
ra ção de da dos que per mi tam so lu ci- 
o nar os de sa fi os do país: “De fen de- 
mos o cum pri men to da nos sa mis são
en quan to ges to res de um ins ti tu to de
es ta tís ti ca, que tem co mo uma das
prin ci pais atri bui ções a re a li za ção do
Cen so De mo grá fi co. Sem o Cen so em
2021, as ações go ver na men tais pós-
pan de mia se rão fra gi li za das pe la au-
sên cia das in for ma ções que ali cer çam
as po lí ti cas pú bli cas com im pac tos no
ter ri tó rio bra si lei ro, par ti cu lar men te
em seus mu ni cí pi os”, ob ser vou o tex-
to. Não é a pri mei ra vez que o Cen so
tem o or ça men to re du zi do. Em 2018,
o pro je to foi or ça do pe lo IB GE em R$
3,4 bi lhões, mas foi di mi nuí do pa ra R$
2,3 bi lhões, em 2019, de vi do às di fi- 
cul da des do go ver no em fe char as
con tas. No fim de 2020, a ver ba foi no- 
va men te re du zi da, pa ra R$ 2 bi lhões.

EUA

Biden pede ao Congresso
limite no porte de armas

ESTADOS UNIDOS REGISTROU TIROTEIOS NESSE MÊS

O pre si den te dos Es ta dos Uni dos, Joe Bi den, pe diu
nes ta ter ça-fei ra (23) a proi bi ção dos fu zis de as sal to e
pe diu ao Con gres so pa ra re gu la men tar a pos se de ar mas
após o ti ro teio em Boul der, no es ta do do Co lo ra do.

“Não de ve mos es pe rar nem mais um mi nu to (…). Pe- 
ço aos meus co le gas da Câ ma ra de Re pre sen tan tes e do
Se na do pa ra agir”, dis se o pre si den te, que pas sou vá ri as
dé ca das no Se na do.

“De ve ría mos proi bir os fu zis de

as sal to e os car re ga do res de al ta

ca pa ci da de”, pe diu, lem bran do que

o Con gres so con se guiu su pe rar su as

di vi sões e apro vou o ve to des se ti po

de ar ma por dez anos em 1994.

O pre si den te lem brou que era o en tão pre si den te da
Co mis são Ju di ciá ria quan do es sa re for ma foi apro va da.
“Foi a lei que du rou mais tem po. E re du ziu es ses mas sa- 
cres em mas sa. De ve ría mos fa zer is so de no vo”.

Um ho mem de 21 anos foi acu sa do nes ta ter ça-fei ra
de as sas si na to no ti ro teio que ma tou 10 pes so as em
Boul der, o se gun do ti ro teio em mas sa nos Es ta dos Uni- 
dos em uma se ma na e que au men tou a pres são por mai- 
or con tro le so bre a pos se de ar mas.

COVAXIN

Anvisa analisa liberação
de vacina indiana

MINISTÉRIO DA SAÚDE QUER COMPRAR 20 MILHÕES DE DOSES

A Agên cia Na ci o nal de Vi gi lân cia Sa ni tá ria ( An vi sa)
vai ana li sar um pe di do de au to ri za ção pa ra que o Bra sil
im por te  20 mi lhões de do ses da va ci na Co va xin/
BBV152, fa bri ca da na Ín dia, on de o imu ni zan te tem au- 
to ri za ção pa ra uso emer gen ci al. A so li ci ta ção foi fei ta na
úl ti ma se gun da-fei ra (22) pe lo Mi nis té rio da Saú de.

“Na aná li se da do cu men ta ção, a An vi sa ve ri fi cou a
au sên cia de do cu men tos re que ri dos pe la re so lu ção, os
quais fo ram so li ci ta dos ao Mi nis té rio da Saú de na mes- 
ma da ta do re ce bi men to do plei to pe la Agên cia. No en- 
tan to, mes mo após res pos ta do Mi nis té rio, ain da res tam
pen den tes, além de es cla re ci men tos pon tu ais, a apre- 
sen ta ção de do cu men tos ne ces sá ri os à aná li se pe la An- 
vi sa”, in for mou a agên cia lem bran do que o pra zo de
aná li se fi ca sus pen so até o en vio das in for ma ções so li ci- 
ta das.

Na lis ta de pen dên ci as es tão o re la tó rio téc ni co da
ava li a ção da va ci na emi ti do ou pu bli ca do pe la au to ri da- 
de sa ni tá ria in di a na, cer ti fi ca dos de li be ra ção dos lo tes a
se rem im por ta dos, além de li cen ci a men to de im por ta- 
ção.

Se gun do a An vi sa, o pe di do se rá ana li sa do de acor do
com a Re so lu ção da Di re to ria Co le gi a da da An vi sa
476/2021, que es ta be le ce os pro ce di men tos e re qui si tos
pa ra sub mis são de pe di dos de au to ri za ção ex cep ci o nal
e tem po rá ria pa ra im por ta ção e dis tri bui ção de me di ca- 
men tos e va ci nas con tra a co vid-19.

A nor ma es ta be le ce que o re la tó rio téc ni co de ava li a- 
ção da va ci na de ve ser ca paz de com pro var que o pro du- 
to aten de aos pa drões de qua li da de, de efi cá cia e de se- 
gu ran ça es ta be le ci dos pe la Or ga ni za ção Mun di al da
Saú de, pe lo Co mi tê Ges tor do Con se lho In ter na ci o nal
de Har mo ni za ção de Re qui si tos Téc ni cos pa ra Re gis tro
de Me di ca men tos de Uso Hu ma no e pe lo Es que ma de
Co o pe ra ção em Ins pe ção Far ma cêu ti ca,  o que tam bém
não foi apre sen ta do até o mo men to.

São Luís, quinta-feira, 25 de março de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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CPI do Com bus tí vel

CORONAVÍRUS

Carlos Lula é reeleito
presidente do Conass
E

m elei ção por acla ma ção, o 
se cre tá rio de Saú de do Ma ra- 
nhão, Car los Lu la, foi re con- 
du zi do ao car go de pre si den te 

do Con se lho Na ci o nal de Se cre tá ri os 
de Saú de (Co nass), nes ta quar ta-fei ra 
(24), em Bra sí lia. Du ran te a As sem- 
bleia, os se cre tá ri os des ta ca ram a atu- 
a ção do re pre sen tan te do Ma ra nhão 
no en fren ta men to à pan de mia da Co- 
vid-19.

A re e lei ção de Car los Lu la acon te ce 
em um mo men to crí ti co pa ra o Sis te- 
ma Úni co da Saú de (SUS) em ra zão da 
emer gên cia de saú de pú bli ca pro vo- 
ca da pe lo no vo co ro na ví rus e su as va- 
ri an tes. “Nin guém es pe ra va ter a ca- 
mi nha da que ti ve mos. O tur bi lhão de 
de sa fi os que atra ves sa mos, nos apro- 
xi mou. O Co nass to ma par te de nos- 
sas vi das, de nos so dia a dia, de nos so 
tra ba lho. O Co nass é fei to por to dos os 
se cre tá ri os, to das as se cre tá ri as e a 
aju da de vo cês, de for ma in can sá vel, é 
o que per mi te a gen te a ca mi nhar”, 
agra de ceu.

Du ran te a As sem bleia, o se cre tá rio 
de Saú de do To can tins, Ed gar Tol li ni, 
des ta cou a uni da de do Co nass a par tir 
da con du ção do se cre tá rio do Ma ra- 
nhão. “Nós sa be mos pa ra aon de va- 
mos e o nos so ca mi nho é a união. Es tá 
com pro va da nes ta acla ma ção, não 
ha via o que dis cu tir. É acla ma ção. É 
una ni mi da de”, res sal tou Ed gar Tol li- 
ni.

A reu nião tam bém de fi niu os cin co 
vi ce-pre si den tes pa ra a ges tão 
2021/2022. Os elei tos são: An dré Lon- 
go (SES/PE) pa ra a Re gião Nor des te; 
Ju an Men des (SES/AP) pa ra a Re gião 
Nor te; Ne sio Jú ni or (SES/ES) pa ra a 
Re gião Cen tro Oes te; Is ma el Ale xan- 
dri no (SES/GO) pa ra a Re gião Su des-

OS SECRETÁRIOS DESTACARAM A ATUAÇÃO DE CARLOS LULA NO COMBATE À COVID-19

te; e, Be to Pre to (SES/PR) pa ra a Re- 
gião Sul. A no va di re to ria to ma pos se 
no mês de abril.

Pa ra o go ver na dor do Ma ra nhão, 
Flá vio Di no, o Es ta do tem fei to um gi- 
gan tes co tra ba lho de am pli a ção de 
lei tos, ga ran tin do as sis tên cia hos pi ta- 
lar à po pu la ção. “Pa ra be ni zo o se cre- 
tá rio de saú de do Ma ra nhão, Car los 
Lu la, pe la re e lei ção co mo pre si den te 
do CO NASS, ór gão que vem fa zen do 
um gran de tra ba lho em de fe sa da vi da 
e da saú de da po pu la ção”, dis se o go- 
ver na dor Flá vio Di no por meio de su- 
as re des so ci ais.

E, com ple tou: “de fen de mos as me- 
di das pre ven ti vas, acre di ta mos na ci- 
ên cia, na ori en ta ção dos pro fis si o nais 

pa ra que a nos sa po pu la ção pos sa ter 
aces so aos ser vi ços de saú de. To do es- 
se tra ba lho é co or de na do pe lo se cre- 
tá rio do Ma ra nhão, Car los Lu la, que 
des de o ano pas sa do pre si de es te 
Con se lho. Ti ve mos a ale gria de sa ber 
que ele foi re e lei to, co mo um re co- 
nhe ci men to de que ele tem to das as 
con di ções de re pre sen tar os se cre tá ri- 
os de saú de de to do o Bra sil, exa ta-
men te por que es tá res pal da do por es- 
ta prá ti ca con cre ta em nos so es ta do 
em que te mos a me nor ta xa de le ta li-
da de por co ro na ví rus do Bra sil”, pon-
tu ou o go ver na dor ao afir mar que o 
se cre tá rio Car los Lu la con ti nu a rá sen- 
do uma voz cor re ta, sé ria, pon de ra da 
e res pon sá vel pa ra que o Bra sil der ro-
te o co ro na ví rus.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Duarte vai oficiar postos para reduzirem preço 

A CPI DO COMBUSTÍVEL, PRESIDIDA PELO DEPUTADO DUARTE (REPUBLICANOS), DISCUTIU SOBRE A REDUÇÃO NO PREÇO DA GASOLINA

Após o no vo anún cio de re du ção
dos com bus tí veis pe la Pe tro bras, o
de pu ta do es ta du al Du ar te (Re pu bli- 
ca nos) in for mou, por meio de re de so- 
ci al, que irá ofi ci ar os do nos dos pos- 
tos pa ra que re du zam ou apre sen tem
jus ti fi ca ti vas pa ra os va lo res pra ti ca- 
dos aos con su mi do res.

“Em 5 di as, a Pe tro bras re du ziu o
va lor to tal de R$ 0,25 da ga so li na nas
re fi na ri as. Mas, até o mo men to, ne- 
nhu ma re du ção che gou às bom bas”,
ga ran te o par la men tar.

So men te no ano de 2021, a Pe tro- 
bras anun ci ou 8 re a jus tes, sen do 6 au- 
men tos no va lor da ga so li na, e du as
re du ções nos úl ti mos cin co di as, e,
pe la pri mei ra vez, pa ra o va lor do di e- 
sel. A re du ção de R$ 0,11 no va lor de

am bos anun ci a da ho je (24) pas sa rá a
va ler a par tir des ta quin ta-fei ra (25).

 

A co mis são ja es tá in ves ti gan do
por que re du ção anun ci a da pe la Pe- 
tro bras não bai xou pre ço pa ra o con- 
su mi dor

Na se gun da-fei ra (22),  a CPI do
Com bus tí vel pre si di da pe lo de pu ta do
Du ar te (Re pu bli ca nos) dis cu tiu so bre
a  re du ção no pre ço da ga so li na,
anun ci a da pe la Pe tro bras que, até o
mo men to, não bai xou o va lor pa ra o
con su mi dor.

Fo ram en vi a dos  re que ri men to de
in for ma ções, des ta vez ao In meq, pa- 
ra que con tri bua com as in ves ti ga- 
ções. Além do In meq, Pe tro bras, Ca- 

de, Se na con, Mi nis té rio Pú bli co, Pro- 
con, De fen so ria Pú bli ca, SSP, Se faz e
De le ga cia da Re cei ta Fe de ral, bem co-
mo re ven de do ras e dis tri bui do res de
com bus tí vel são os ór gãos que já ha vi-
am si do pro cu ra dos pe la Co mis são.

AGEN DA: No dia 29 de mar ço acon-
te ce rá o um se mi ná rio téc ni co mi nis- 
tra do de for ma re mo ta pe lo só cio-
fun da dor e di re tor do Cen tro Bra si lei-
ro de In fra es tru tu ra (CBIE), Adri a no
Pi res. Ele é dou tor em Eco no mia In- 
dus tri al pe la Uni ver si da de Pa ris XI II,
mes tre em Pla ne ja men to Ener gé ti co e
atua há 30 anos na área de ener gia.
En tre as ques tões a se rem dis cu ti das
es tá a re la ção do au men to do eta nol
co mo con sequên cia do au men to do
com bus tí vel.

1

2

3

Ar ti ma nha (1)

Ar ti ma nha (2)

Que da in vi sí vel

“De ci são equi vo ca da, ge ra des cré di to e
pre ci sa ser re vis ta”.

Ba ba çu na Co vid (1)

Ba ba çu na Co vid (2)

Lu la ru mo ao cen tro
As su ces si vas de ci sões do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral que

abrem ca mi nho pa ra o ex-pre si den te Luiz Iná cio Lu la da Sil va se
tor nar can di da to em 2022, já pro vo cam imen so ter re mo to po lí ti- 
co no país em ple na guer ra pa ra con ter a on da apa vo ran te do co- 
ro na ví rus. Se Lu la con se guir in va dir as fron tei ras do cen trão, in do
até ao flan co da di rei ta, po de nem pre ci sar tan to da ala es quer da
que se pos to no con fron to com Jair Bol so na ro. O ex pe ri en te Fer- 
nan do Hen ri que Car do so já deu até a se nha do en re do. O PSDB
tem mais a ver com o PT do que com o ex tre mis mo que ba te pon to
no go ver no bol so na ris ta.

FHC já re faz um ajus te no seu dis cur so, de pois da vol ta por ci- 
ma do ex-pre si den te Luiz Iná cio Lu la da Sil va à ce na po lí ti ca. Ao
jor nal O Es ta do de S. Pau lo, FHC dis se du vi dar que Lu la quei ra as- 
su mir a pos tu ra de es quer dis ta re vo lu ci o ná rio. “Aí ele per de. Bol- 
so na ro vai fi car on de es tá. Lu la é es per to, vai pa ra o cen tro. Vai
agra dar to do mun do. Lu la vai ser cons truí do por Bol so na ro co mo
o pe ri go do co mu nis mo, mas ele não tem na da a ver com is so.
Nun ca te ve. Não creio que as pes so as vão op tar en tre es quer da e
di rei ta no sen ti do ide o ló gi co”, ana li sou o ex-pre si den te tu ca no.

Lu la, na re a li da de sem pre foi de cen tro. E pa ra exor ci zar os te- 
mo res da eli te quan to à sua can di da tu ra em 2002, ele pu xou pa ra
si o em pre sá rio Jo sé Alen car, com o qual foi pa ra a re e lei ção em
2006. Com es se trân si to pe lo cen tro, Lu la sou be aco mo dar os in te- 
res ses do ca pi tal e do tra ba lho, na so ci e da de bra si lei ra. E dos mi li- 
ta res. Com is so, ne nhum em pre sá rio fu giu do Bra sil com me do do
su pos to “co mu nis mo”, apre go a do pe la eli te pau lis ta. Foi uma tá- 
ti ca bem pa re ci da com o ado ta do em 2014, pe lo seu fi el ali a do no
Ma ra nhão, Flá vio Di no, do PC doB. Co lo cou o mé di co Car los
Bran dão, do PSDB, e o man te ve em 2018, sem pre o tra tan do com
fi dal guia e res pei to.

No en tan to, após as qua tro der ro tas elei to rais, du as pa ra Lu la e
pa ra Dil ma, o PSDB pas sou a as so ci ar o PT a um ra di ca lis mo de
es quer da, que nun ca foi as su mi do por Lu la. Em 2018, FHC che- 
gou a es ti mu lar a te o ria dos dois ex tre mos, pa ra jus ti fi car o vo to
nu lo no se gun do tur no de 2018, en tre o fas cis mo de Jair Bol so na ro
e o so ci al de mo cra ta Fer nan do Had dad. Já Bol so na ro, se gue a cru- 
za da odi o sa con tra os go ver na do res que não se sub me te ram às
su as or dens pe lo uso da clo ro qui na, con tra o dis tan ci a men to so- 
ci al, o uso de más ca ra e não se guir à ci ên cia co mo re gra no tra ta- 
men to da Co vid-19.

En quan to a cri se do co ro na ví rus re cru des ce de for ma de vas ta- 
do ra no país to do, no Ma ra nhão os ins ti tu tos de pes qui sa par tem
pa ra a ve lha es tra té gia de re a li zar con sul tas, com o ob je ti vo de vi- 
ta mi nar cer tos no mes que se quer en tra rão na dis pu ta do go ver no
em 2022.

O jo go é co nhe ci do, mas nem sem pre pro duz re sul ta do ló gi co.
Nas elei ções de 2020, já com pes qui sas “con tro la das” pe la Jus ti ça
Elei to ral, os er ros, no en tan to, sal ta ram à vis ta até do mais lei go
em po lí ti co. Ago ra, elas es tão de vol ta sem ne nhu ma au to crí ti ca
so bre 2020.

A Pe tro brás anun ci ou uma re du ção de R$ 0,11 nos pre ços do li- 
tro da ga so li na e do di e sel nas re fi na ri as. Pre ço mé dio da ga so li na
pas sa rá a R$ 2,59, uma que da de 4%, e o di e sel R$ 2,75, re tra ção de
3,8%. Em São Luís, nin guém viu a tal que da na bom ba.

 

Do pre si den te do Con se lho Na ci o nal dos Se cre tá ri os de Saú de,
Car los Lu la, so bre as mu dan ças de cri té ri os pe lo Mi nis té rio da Saú- 
de na afe ri ção do nú me ro de mor tos de Co vid-19, que der ru bou os
de São Pau lo.

 
Pe lo Twit ter, o go ver na dor Flá vio Di no pa ra be ni zou, on- 

tem, o se cre tá rio Car los Lu la, pe la re e lei ção co mo pre- 
si den te do Con se lho Na ci o nal de Se cre tá ri os de Saú de,

“ór gão que vem fa zen do um gran de tra ba lho em de fe sa
da vi da e da saú de da po pu la ção”.

 
O Ín di ce de Con fi an ça do Co mér cio, da Fun da ção Ge- 

tú lio Var gas (FGV), des pen cou 18,5 pon tos de fe ve rei- 
ro pa ra mar ço. In di ca dor che gou a 72,5 pon tos, em

uma es ca la de ze ro a 200, o me nor pa ta mar des de maio
do ano pas sa do.

 
Gru po de 16 go ver na do res lan ça ram on tem car ta aos

se na do res e de pu ta dos fe de rais pe din do me lhor re fle- 
xão so bre o Au xí lio Emer gen ci al, co bran do “na ci o na li- 

da de em va lo res mais con di zen tes com as ne ces si da- 
des ur gen tes do po vo bra si lei ro”.

Em en tre vis ta ao pro gra ma Me sa Re don da (rá dio de Ca xi as), o
se na dor Ro ber to Ro cha te ria di to que a Fun da ção Oswal do Cruz
es tá ana li san do um me di ca men to à ba se de ba ba çu, que tem cu- 
ra do pes so as con ta mi na das pe la Co vid no in te ri or do Ma ra nhão.

Ro ber to Ro cha não no mi nou o in ven tor, ape nas dis se ser “um
ma ra nhen se ilu mi na do por Deus; por que Deus, não es co lhe os
ilu mi na dos, ele ilu mi na os es co lhi dos”. O ad vo ga do Pau lo Ma ri- 
nho, do no do pro gra ma e da rá dio, des co nhe ce a re ve la ção, pois a
en tre vis ta não foi fei ta por ele, que se re cu pe ra da Co vid.

São Luís, quinta-feira, 25 de março de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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CI DA BAR BO SA
Jor na lis ta

ELTHON ARA GÃO
His to ri a do e so ció lo go

Lembrem-se: há eleições em 2022

Eles fa zem jo go de

pa la vras, usam

ex pres sões im pac tan tes,

pre gam ur gên cia, mas,

en quan to fin gem

em pa tia, há pes so as

pas san do fo me. E o

au xí lio emer gen ci al não

che ga. 

Pas sa ram-se três me ses, evo luin do
a pas sos len tís si mos uma de ci são so- 
bre a re to ma da do so cor ro aos mais
vul ne rá veis. E só vão co me çar a pa gar

no mês que vem. ‘Ah, mas abril es tá
pró xi mo’. Só que a fo me não es pe ra. E
os vul ne rá veis es tão à de ri va des de o
fim da pri mei ra ro da da do au xí lio.

De mo ra ram tan to em apro var a re- 
to ma da do be ne fí cio que pa re cia es tar
em dis cus são um va lor dig no às fa mí- 
li as ne ces si ta das. Qual na da. São par- 
cos R$ 250, em mé dia, num país com
al ta na in fla ção. 

A quan tia pa ga me nos de um ter ço
da des pe sa com ali men ta ção bá si ca,
co mo mos trou re por ta gem do Es ta- 
dão na se ma na pas sa da. Sem con tar
que o nú me ro de aten di dos caiu de 68
mi lhões pa ra 45,6 mi lhões e que não
ha ve rá no vo ca das tro pa ra quem fi- 
cou fo ra do pro gra ma em 2020.

E o que dis se ram as au to ri da des so- 
bre a quan tia? “É pou co, né? Mas é o
que a na ção po de dar”; “são va lo res
me no res dos que fo ram pa gos no ano
pas sa do, mas a po lí ti ca so ci al e a área
econô mi ca são du as fa ces da mes ma
mo e da, en tão, is so foi o pos sí vel de ser

vi a bi li za do”. Ale gam não ter fon te pa- 
ra fi nan ci ar vo lu me mai or. Um país
que gas ta R$ 1,5 tri lhão por ano não
tem on de cor tar des pe sas! En tão, os
fa min tos que se vi rem.

O Con gres so po de au men tar o va- 
lor do au xí lio, e há par la men ta res fo- 
ca dos nis so — é bom re gis trar. Eles
não pre ci sam nem ter co ra ção pa ra se
co mo ver com a pe nú ria das fa mí li as,
bas ta cum pri rem o de ver que as su mi- 
ram ao se rem elei tos, de tra ba lhar pe-
lo po vo. 

Mas uma cor ren te gran de e po de-
ro sa no Par la men to, ins ti ga da pe lo
go ver no, quer im pe dir mu dan ças na
me di da pro vi só ria que de fi niu o re- 
tor no do be ne fí cio com va lo res in su fi-
ci en tes pa ra a sub sis tên cia dos ne ces- 
si ta dos. 

Fi que mos aten tos ao no me de ca da
um de les, no Le gis la ti vo e no Exe cu ti- 
vo, por que, no ano que vem, há elei- 
ções mar ca das. Es pe ro que os que ho- 
je so frem de bar ri ga va zia lem brem-se
dos cí ni cos que pe di rão vo to em 2022.

A decomposição do Brasil

Nas úl ti mas se ma nas,

te mos vis to ca da vez

mais o uso da pa la vra

co lap so pra de fi nir a

si tu a ção do Bra sil.

Ca da vez mais lo cais sem lei tos de
UTI pa ra pa ci en tes com co vid, bem co- 
mo a di mi nui ção gri tan te de lei tos de
qual quer na tu re za. Sus pen são de ci rur- 
gi as ele ti vas, fal ta de equi pa men tos bá- 
si cos de saú de, so bre car ga de tra ba lho
nos pro fis si o nais de saú de, dé fi cit de
cai xões e lo cais em ce mi té ri os. Is so
mes mo: em mui tos lo cais fal tam cai- 
xões pa ra pes so as se rem en ter ra das. A
mai o ria des ses pon tos já se ria su fi ci en- 
te pa ra des ta car meu ar gu men to prin ci- 
pal nes te ar ti go: não es ta mos em co lap- 
so.

Es ta mos em de com po si ção. Sim, em
de com po si ção, e no sen ti do que vo cê
es tá pen san do. O Bra sil, en quan to país,
mor reu. Mui tos já ou vi ram aque le cli- 
chê que nos so país é uma na ção jo vem
se com pa ra do com ou tras, prin ci pal- 
men te da Eu ro pa e da Ásia. Par tin do
des se prin cí pio, o país nas ceu com sé ri- 
os pro ble mas con gê ni tos. Não vou en- 
trar em pon tos es pe cí fi cos de nos sa his- 
tó ria pa ra não alon gar o tex to, mas sai- 
ba mos que nos sos pro ble mas atu ais
não sur gi ram em 2013 com as ma ni fes- 
ta ções con tra o au men to da pas sa gem
em São Pau lo ou em even tos con tra a
pre si den te Dil ma, que cul mi nou em seu
im pe a ch ment.

Fo can do nos pon tos es can ca ra dos
pe la pan de mia, te mos co mo al guns
(ên fa se no al guns) de les a cri se sa ni tá- 

ria, a fal ta de es tru tu ra edu ca ci o nal, a
po bre za en dê mi ca e o egoís mo das eli- 
tes. Va mos a ca da um dos ci ta dos. Se nós
pes qui sar mos so bre o sis te ma de saú de
de paí ses que in ves tem nis so de for ma
co le ti va, co mo a In gla ter ra, per ce be mos
que nem eles ti ve ram ca pa ci da de de
tra tar de for ma nor mal seus do en tes.
Tra ga is so pa ra o Bra sil. Ve ja ao seu re- 
dor e elen que cin co pos tos de saú de
e/ou hos pi tais pú bli cos de ex ce len te
qua li da de e fa lhe mi se ra vel men te. A fal- 
ta de lei tos, equi pa men tos, oxi gê nio, era
ques tão de tem po. So bre nos sa es tru tu- 
ra edu ca ci o nal, nun ca se viu tan tas no- 
tí ci as de alu nos sem con di ções de es tu- 
dar. Ve mos dia após dia a ri dí cu la ro- 
man ti za ção de es tu dan tes que pre ci- 
sam su bir em ár vo res pa ra te rem aces so
a um pre cá rio si nal de in ter net pa ra su- 
as au las EaD. No Bra sil, es sa mo da li da- 
de de en si no sem pre foi a me ni na dos
olhos dos do nos de es co las par ti cu la res
e fa cul da de pri va das, pois di mi nui gri- 
tan te men te os cus tos e ele va os lu cros. A
pan de mia ace le rou o pro ces so de di gi- 
ta li za ção do en si no.

Acer ca da po bre za e do egoís mo das
eli tes, é per cep tí vel um au men to cla- 
mo ro so do nú me ro de pes so as nas ru as
pe din do di nhei ro, co mi da, em pre go. As
re des so ci ais es tão en tu pi das de pe di- 
dos de com par ti lha men to de pes so as
que pre ci sam de al go. Os pro gra mas so- 
ci ais dos go ver nos do PT aju da ram de
for ma ca bal a di mi nuir es se pro ble ma,
po rém, ve mos a vol ta dis so de ma nei ra
mui to for te. E is so tem re la ção di re ta
com nos sa eli te, prin ci pal men te a
econô mi ca. Exis tem vá ri as for mas de
me lhor dis tri buir nos sas ri que zas, po- 
rém, aque les que man dam no Bra sil re- 
lu tam for te men te pa ra que is so ocor ra.
Pre fe rem ver o país en trar em co lap so
(em de com po si ção) a di vi dir o que têm.
Um bom exem plo dis so foi a gre ve de
res tau ran te que ha ve ria es sa se ma na
em São Luís.

Há me ses es cre vi que o com bo pan- 
de mia da Co vid-19 mais Jair Bol so na ro

se ria de mais pa ra o Bra sil. E, in fe liz- 
men te, se con fir mou. Ima gi ne mos que
al guém com uma boa ca pa ci da de de
go ver nar ti ves se ga nho a elei ção de
2018. O Bra sil se ria for te men te atin gi do
pe la Co vid-19, te ría mos ba si ca men te os
mes mos pro ble mas na pri mei ra on da,
mas es sa se gun da não se ria tão agres si- 
va, uma vez que Bol so na ro fez de tu do,
ab so lu ta men te tu do, pa ra não fa zer na- 
da no com ba te ao co ro na ví rus. A is so
cha ma mos ne cro po lí ti ca, ou se ja, a po- 
lí ti ca da mor te. E o pre ço es tá sen do
mui to mai or do que o país po de pa gar.
Sa be quan do par ce la mos a dí vi da do
car tão de cré di to pa ra os pró xi mos me- 
ses? O Bra sil não tem es sa op ção. Co mo
pa gar es sa con ta? Im pos sí vel. Nos so
país te ve o pi or pre si den te pos sí vel no
Pa lá cio do Pla nal to no pi or mo men to
pos sí vel da his tó ria da hu ma ni da de.
Ten tan do ser um pou co oti mis ta, ima gi- 
ne mos que al gum can di da to de es quer- 
da, pro gres sis ta, ven ça a elei ção de
2022. Quan do vo cê acha que o Bra sil
sen ti rá os pri mei ros si nais de re cu pe ra- 
ção? Eu ga ran to que o no vo pre si den te
pre ci sa rá dos qua tro pri mei ros anos
ape nas pa ra des fa zer uma par te do es- 
tra go dei xa do pe lo an te ces sor. E mais
qua tro pa ra apli car al gu mas po lí ti cas
pú bli cas que atin jam a par te da so ci e-
da de que mais pre ci sa. Ago ra va mos pa- 
ra a re a li da de: ho je, a chan ce de Bol so- 
na ro se re e le ger é enor me. A opo si ção
bra si lei ra sim ples men te não con se gue
di a lo gar. Pa re cem que es tão nu ma tor re
de Ba bel pre sos ca da um em seu mun di-
nho. As sim, com o “mi to” na pre si dên- 
cia até 2026, o cor po do Bra sil fi ca rá jo- 
ga do aos abu tres. Pe ço que os lei to res
oti mis tas me per do em, mas eu não con-
si go ver saí da, me lho ri as, até pe lo me- 
nos me a dos dos anos 30. Sim, da qui
mais ou me nos quin ze anos. Ire mos
con ti nu ar de fi nhan do em nos sos pro- 
ble mas so ci ais, po ten ci a li za dos por boa
par te dos nos sos po lí ti cos por dé ca das,
a não ser que apa re ça a deu sa Ate na por
aqui e res sus ci te o país igual ela fa zia
com os ca va lei ros de bron ze ao fim da
ca da ba ta lha.

AU RE LI A NO NE TO
Mem bro da AML e AIL au ri ne to@hor mail.com

A ver da de nua e crua

Con tam uma in te res san te e di dá ti ca pa rá bo la so bre a ver da de
e a men ti ra, tra du zin do, em si, uma li ção mo ral pa ra as pes so as
que tem uma cons tan te pre o cu pa ção exis ten ci al de pau tar sua
con du ta de acor do com os exi gen tes di ta mes mo rais. Trans cre vo a
pa rá bo la, de au tor anô ni mo:

“No fi nal do sé cu lo XIX, no ano de 1896, foi con ta da uma pa rá- 
bo la ju dai ca re fe ren te à ver da de e men ti ra. Des de en tão a ex pres- 
são a VER DA DE NUA E CRUA nas ceu de acor do com es ta pa rá bo- 
la: “Em um be lo dia a VER DA DE e a MEN TI RA se en con tra ram, as- 
sim dis se a MEN TI RA pa ra a VER DA DE:

— Ho je es tá um dia lin do e ma ra vi lho so. Não es tá?

A VER DA DE deu um sus pi ro e olhou pa ra o céu e te ve de con- 
cor dar, pois o dia es ta va re al men te ma ra vi lho so. Com is to, co me- 
ça ram a pas se ar e ca mi nhar jun tas por um bom tem po até que
elas che ga ram per to de um be lo po ço de água.

A MEN TI RA ex pe ri men tou a água e dis se pa ra a VER DA DE:

— A água es tá óti ma, que tal to mar mos um ba nho.A VER DA DE
fi cou um pou co des con fi a da, mas re sol veu tes tar a água e des co- 
briu que re al men te a água es ta va mui ta, mas mui ta con vi da ti va,
des ta for ma, elas se des pi ram e co me ça ram a to mar um be lo ba- 
nho. De re pen te, sor ra tei ra men te, a MEN TI RA saiu da água, ves- 
tiu as rou pas da VER DA DE e saiu cor ren do.

A VER DA DE quan do per ce beu, saiu do po ço fu ri o sa e cor reu
ten tan do en con trar a MEN TI RA pa ra pe gar as su as rou pas de vol- 
ta. E as sim saiu nua cor ren do pe las ru as, e a VER DA DE ia abrin do
ca mi nho en tre as pes so as que des vi a vam com olha res de des pre- 
zo, rai va e com ver go nha. A po bre VER DA DE, de pois de mui to cor- 
rer e pro cu rar em vão as su as rou pas, vol tou pa ra o po ço, nua e re- 
cu sou-se a ves tir-se com a rou pa da MEN TI RA, sen do as sim, por
não en ver go nhar-se a VER DA DE saiu nua a ca mi nhar pe las ru as e
vi las e, é por is to que, des de en tão, aos olhos de mui ta gen te é mui- 
to mais fá cil acei tar a MEN TI RA ves ti da com as rou pas da VER DA- 
DE, do que acei tar, sim ples men te, a VER DA DE que es tá to tal men- 
te NUA E CRUA.

MO RAL DA HIS TÓ RIA
Des de que a VER DA DE saiu do po ço e an dou nua aos olhos das

pes so as, fi cou mais fá cil acei tar a MEN TI RA com as rou pas da
VER DA DE, do que acei tar a VER DA DE NUA E CRUA.”

Lem brei-me des sa pa rá bo la, na noi te des ta ter ça-fei ra, dia 23
de mar ço, após ou vir, um tan to en ver go nha do e com um es gar de
ri so con ti do, o pro nun ci a men to do ca pi tão do Pla nal to, que re ce- 
beu, pe lo vo to po pu lar, o ti tu lo mag no de pre si den te da Re pú bli ca
do Bra sil, quan do o “equi vo ca do” pre si den te da re pú bli ca dos
dois mi nis tros da saú de (ago ra só um, que não se sa be se é, ou se
se rá ou não se rá, já que o pró prio de cla rou que é ape nas um exe- 
cu tou de or dem das po lí ti cas go ver na men tais) fez vá ri as afir ma- 
ções hi la ri an tes, co mo: “Em ne nhum mo men to o go ver no dei xou
de to mar me di das im por tan tes tan to pa ra com ba ter o co ro na ví- 
rus quan to pa ra com ba ter o ca os na eco no mia, que po de ria ge rar
de sem pre go e fo me.” 

“So mos in can sá veis na lu ta con tra o co ro na ví rus. Es sa é a mis- 
são e va mos cum pri-la.” E ou tras san di ces que não con di zem com
a ver da de nua e crua.

Du as ma ni fes ta ções são mais que su fi ci en tes pa ra de mons trar,
de for ma inequí vo ca, que o ca pi tão do Pla nal to apro pri ou-se in- 
de vi da men te da rou pa da ver da de pa ra de tur par os fa tos, até por- 
que é no tó rio o seu ne ga ci o nis mo quan to ao ví rus e os efei tos ca- 
tas tró fi cos da pan de mia, bem co mo a sua ab so lu ta inér cia. 

O pri mei ro po si ci o na men to crí ti co é do ju ris ta Luís Fran cis co
Car va lho Fi lho, na sua co lu na na Fo lha de SP, de 20/3/2021, ao es- 
cre ver o tex to O Du plo. Pri mei ra men te, afir ma: “A exis tên cia tem- 
po rá ria de dois mi nis tros da Saú de é um ca pí tu lo cô mi co da tra gé- 
dia hu ma ni tá ria.” 

E no fi nal: “Nun ca um go ver nan te do Bra sil foi tão acin to sa- 
men te imo ral, ri dí cu lo e pe ri go so.” O se gun do po si ci o na men to é
do in fec to lo gis ta, pro fes sor sê ni or Mar cos Bou lo: “A gen te brin ca
de Deus. Es se aqui tem al gu ma chan ce, va mos co lo car na UTI; es- 
se não tem, dei xa fo ra da UTI.” 

Trá gi co, não? Ain da as sim, a men ti ra, es per ta men te, co mo é
seu per fil, ves ti da com a rou par da ver da de, sai por aí pro pa lan do
su as ver sões en ga na do ras e mui tos, por se rem in cau tos ou por
for ça da ig no rân cia, pre fe rem a co mo di da de da cren ça, em bo ra
as as ser ti vas se jam ab sur das. 

E a ver da de, vi li pen di a da, cor re pe lo Bra sil, nua e crua, ba ten- 
do às por tas fe cha das da ig no rân cia e dos ba ju la do res da men ti ra.

São Luís, quinta-feira, 25 de março de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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Efei to de uma dro ga?

Do ce, mas nem tan to!

• Da nos ao fí ga do, que ar ma ze na gli co se (um ti po de
açú car) e que, em ex ces so, se trans for ma em gor du ra
• Da nos ao pân cre as, res pon sá vel pe la li be ra ção da in -
su li na (que au xi lia na en tra da de gli co se nas cé lu las)
• Au men to do apa re ci men to de cá ri es
• Ex ces so de pe so, que po de evo luir pa ra obe si da de,
pres são al ta, di a be tes e ou tras do en ças crô ni cas

Maus há bi tos ali men ta res

Mas ca vo, co co e de me ra ra

Mel ou me la do?

O que pro vo ca a abs ti nên cia do açú car*
• Insô nia
• Agi ta ção
• Al te ra ções de hu mor
• Com pul sões

PREDISPOSIÇÃO

Os problemas do
vício em açúcar

O
ví cio que pos sa ter no con su mo do açú car po- 
de não ser ape nas por es co lha, mas pe la car ga
ge né ti ca. Is so mes mo. Ape sar de os fa to res ex- 
ter nos in flu en ci a rem na for ma co mo ca da um

se ali men ta, al guns com po nen tes ge né ti cos de sem pe- 
nham pa pel im por tan te nes sa es co lha, in clu si ve o de in- 
flu en ci ar na quan ti da de de açú ca res que ca da um con- 
so me.

Já exis tem até tes tes ge né ti cos ca pa zes de ana li sar es- 
se ge ne es pe cí fi co e me dir a pre dis po si ção de ca da in di- 
ví duo em con su mir mais ou me nos açú car no dia a dia.
O que de fi ni ria por que al gu mas pes so as ten dem a co- 
mer mais ali men tos com açú car do que ou tras, cla ro,
sem des con si de rar fa to res psi co ló gi cos, que tam bém
são re le van tes.

O mé di co acon se lha dor ge né ti co Ri car do di Laz za ro
Fi lho, só cio-fun da dor da Ge ne ra, la bo ra tó rio bra si lei ro
es pe ci a li za do em genô mi ca pes so al, que faz tes tes de
an ces tra li da de, saú de e bem-es tar vol ta dos a uma me- 
lhor qua li da de de vi da, ex pli ca que exis tem tes tes ge né- 
ti cos que po dem ana li sar a pro pen são de in ges tão de
açú car de ca da in di ví duo.

Um de les ana li sa mar ca do res ge né ti cos li ga dos à pro- 
teí na trans por ta do ra GLUT2, que é ca paz de con du zir a
gli co se por meio das cé lu las sem a ne ces si da de de me di- 
a ção da in su li na e tem gran de im por tân cia na de tec ção
dos ní veis de gli co se lo go após a in ges tão de ali men tos.
Es sa pro teí na é en con tra da prin ci pal men te no pân cre- 
as, fí ga do, in tes ti no e cé re bro e es tá re la ci o na da à sen si- 
bi li da de in di vi du al à gli co se e ao con su mo de açú ca res.

Ri car do di Laz za ro Fi lho en fa ti za que “no tes te da Ge- 
ne ra   (https://des cu bra.ge ne ra.com.br/ca rac te ris ti- 
ca/ge ne ra-nu tri/in ges tao-de-acu ca res) são ava li a das as
va ri an tes que co di fi cam es sa pro teí na e que de ter mi- 
nam uma mai or ou me nor sen si bi li da de à gli co se e um
con se quen te con su mo mais ele va do de açú ca res. Es ses
tes tes ain da são no vos no Bra sil, en con tra dos ape nas
em em pre sas par ti cu la res. “In fe liz men te, não são ofe re- 
ci dos no Sis te ma Úni co da Saú de (SUS). Mas sim, se fos- 
se um tes te in clu so nos check-ups de to dos, com cer te za
aju da ria mui to no de sen vol vi men to de do en ças co mo a
di a be tes e a obe si da de.”

O acon se lha dor ge né ti co es cla re ce que em bo ra os
açú ca res se jam nu tri en tes de ex tre ma im por tân cia pa ra
o or ga nis mo, a in ges tão ex ces si va es tá as so ci a da ao au- 
men to da pre va lên cia do di a be tes e da obe si da de. O
açú car é uma óti ma fon te de ener gia, no sen ti do de efi- 
ci ên cia ener gé ti ca e não de saú de pro pri a men te. Em ca- 
sos de de si dra ta ção, hi po gli ce mia ou an tes de fa zer ati- 
vi da des fí si cas in ten sas, é im por tan te o con su mo mo de- 
ra do de açú car, por exem plo. “Em uma di e ta sau dá vel,
ele po de ser con su mi do em bai xas quan ti da des, al guns
es tu dos su ge rem até 30 gra mas por dia. Im por tan te res- 
sal tar que al guns ali men tos con si de ra dos sau dá veis, co- 
mo fru tas, têm açú car, e não de vem dei xar de ser con su- 
mi dos por is so.”

Ri car do di Laz za ro Fi lho aler ta que, ho je, mais da me- 
ta de dos bra si lei ros es tá aci ma do pe so e exis tem 16 mi- 
lhões de di a bé ti cos no país. “O ele va do con su mo de açú- 
car no Bra sil é, com cer te za, um dos prin ci pais fa to res
pa ra es ses nú me ros, mas não é o úni co vi lão. O ex ces so
de ali men tos in dus tri a li za dos, com al to va lor ca ló ri co e
ri co em gor du ras sa tu ra das, con tri bui. Uma das al ter na- 
ti vas é re du zir o açú car gra du al men te. O pa la dar hu ma- 
no se adap ta ao con su mo exa ge ra do e, con for me se re- 
duz o uso, o pa la dar irá se acos tu mar a ali men tos me nos
açu ca ra dos. Tro car o açú car re fi na do por ali men tos do- 
ces na tu ral men te, co mo fru tas e mel, é uma saí da. Por
úl ti mo, o uso mo de ra do de ado çan tes po de ser um ali a- 
do pa ra a re du ção do açú car, prin ci pal men te em be bi- 
das amar gas co mo o ca fé. No en tan to, não é re co men da- 
do exa ge rar.”

Ri car do di Laz za ro Fi lho aler ta que, por mais que, em
ge ral, o açú car não cau se da nos co mo as dro gas de abu- 
so, do pon to fi si o ló gi co, os me ca nis mos de de pen dên cia

são se me lhan tes. En vol vem vi as neu ro nais re la ci o na das
ao pra zer e à sa tis fa ção. Além dis so, sin to mas tí pi cos de
dro gas de abu so, co mo com pul são, to le rân cia e abs ti- 
nên cia, fo ram ob ser va dos em ani mais com “ví cio em
açú car”.

“Do pon to de vis ta ge né ti co, de ve ha ver va ri an tes no
DNA tan to em vi as bi o ló gi cas se me lhan tes quan to em
vi as di fe ren tes re la ci o na das à pre dis po si ção de dis tin tas
dro gas e ao açú car. É re co men da da a aju da de um pro- 
fis si o nal (nu tri ci o nis ta ou mé di co nu tró lo go), ca so uma
pes soa es te ja con su min do mui to açú car (mais de 30g
por dia) e não con si ga re du zir por si só, ten tan do mu dar
os pró pri os há bi tos e sua di e ta.”

Ris cos do con su mo des con tro la do de açú car

Ao lon go dos anos, ca da ho ra um ali men to é apon ta- 
do por es pe ci a lis tas ou co mo o vi lão ou mo ci nho da vez.
Ca fé, ovo, e, cla ro, o açú car. O que po de con fun dir a po- 
pu la ção e di fi cul tar uma acei ta ção quan do hou ver re al- 
men te ris cos. A nu tri ci o nis ta Pa trí cia Du ar te, es pe ci a lis- 
ta em obe si da de e ema gre ci men to, ex pli ca que di re tri- 
zes dos úl ti mos 30 anos in di ca vam que a gor du ra era o
fa tor de ris co na ali men ta ção pa ra cau sar obe si da de, di- 
a be tes e do en ças crô ni cas. “Mas, ti rar ou di mi nuir es se
nu tri en te da di e ta não mos trou ser efi caz, já que a obe si- 
da de au men tou jun ta men te com as do en ças crô ni cas.
Por is so, as aten ções se vol ta ram pa ra o açú car e os car- 
boi dra tos. Os ín di ces in di ca ram que o açú car não é a
prin ci pal cau sa da obe si da de ou do so bre pe so, e sim um
fa tor que se so ma aos maus há bi tos de ali men ta ção. Do- 
en ças co mo obe si da de e di a be tes po dem ter di ver sas
cau sas, sen do que ne nhu ma de las é o con su mo iso la do
do açú car. O açú car po de ser in cluí do em uma di e ta sau- 
dá vel, já que ex cluí-lo, mais do que uma sim ples bus ca
pe la ali men ta ção sau dá vel, po de de sen ca de ar com pul- 
sões e fa to res psi co ló gi cos ne ga ti vos.”

Con for me Pa trí cia Du ar te, com di e tas res tri ti vas e da
mo da es que cem-se do pra zer em co mer e não faz re e du- 
ca ção ali men tar. “Não é re co men dá vel o con su mo ex- 
ces si vo e nem a re ti ra da de um de ter mi na do nu tri en te
quan do o in di ví duo é sau dá vel. Exis tem ca sos ex tre mos
de co mor bi da des, que de vem ser ana li sa dos. O açú car e
os ali men tos de ín di ce gli cê mi co al to, co mo al gu mas
fru tas, re fri ge ran tes, su cos e ali men tos in dus tri a li za dos
ri cos nes se nu tri en te, de vem ser con su mi dos com mo- 
de ra ção e ori en ta ção in di vi du a li za das. Is so por que, em
ex ces so, o pân cre as ten de a pro du zir mais in su li na pa ra
nor ma li zar as ta xas, mas de pois ele co me ça a não dar
con ta de tan ta de man da. As con sequên ci as são di a be- 
tes, pro ble mas neu ro ló gi cos, car di o vas cu la res, re nais e
ou tros.”

Pa trí cia Du ar te des ta ca que a Or ga ni za ção Mun di al
da Saú de (OMS) é en fá ti ca em do cu men to di vul ga do no
iní cio de mar ço: che gar a me nos de 5% de açú ca res li- 
vres na in ges tão ca ló ri ca diá ria se ria o ide al, o que in clui
a adi ção de açú car re fi na do, re fri ge ran tes, su cos de cai- 
xi nha, do ces e ou tros pro du tos in dus tri a li za dos, se ja pe- 
lo fa bri can te, co zi nhei ro ou vo cê mes mo. O con su mo
se ria de cer ca de 25g em uma di e ta de 2 mil ca lo ri as, ou
se ja, o equi va len te a uma co lher e meia de so pa ni ve la da
de açú car.

Di an te de tan tas op ções vi sí veis e ca mu fla das, é na tu- 
ral o sur gi men to de dú vi das, por exem plo, en tre o con- 
su mo do açú car de me ra ra e mas ca vo alar de a do co mo
mais sau dá veis. Pa trí cia Du ar te ex pli ca que eles pas sam

por pro ces so de pro du ção se me lhan te. O di fe ren ci al é
que o de me ra ra é le ve men te re fi na do, no en tan to, não
re ce be ne nhum adi ti vo quí mi co. Tam bém con ser va to- 
das as pro pri e da des nu tri ci o nais, si mi la res às do mas ca- 
vo, e não al te ra o sa bor dos ali men tos.

O mas ca vo é mais sau dá vel por con ter mais nu tri en- 
tes, mas, as sim co mo o bran co, au men ta a gli ce mia e fa- 
vo re ce o ga nho de pe so. Pas sa por um le ve pro ces so de
re fi na men to, po rém, não re ce be ne nhum adi ti vo quí mi- 
co, pre ser van do me lhor seus nu tri en tes.

Ago ra, a nu tri ci o nis ta avi sa que é o açú car de co co
que tem o me nor ín di ce gli cê mi co, re du zin do os pi cos
de gli co se. Se gun do ela, ele tem sa bor le ve e é pro du zi do
a par tir do fluí do das flo res da pal ma do co co. Não pas sa
por pro ces so de re fi na men to e adi ção de con ser van tes
quí mi cos, tem al to va lor nu tri ci o nal e é fon te de fer ro e
po tás sio, além das vi ta mi nas B1, B2, B3 e B6. Seu ín di ce
gli cê mi co é bai xo, por tan to, li be ra ener gia len ta men te,
sem pro du zir al tos pi cos de in su li na, que são pre ju di ci- 
ais à saú de.

Mas há quem não con si ga se li vrar do açú car, se ja re- 
du zir ou subs ti tuí-lo no con su mo no dia a dia. É co mo
um ví cio. “Por cau sar de pen dên cia, a re ti ra da abrup ta
de açú car e do do ce não é re co men dá vel por que cau sa
al guns sin to mas de abs ti nên cia. O ide al se ria or ga ni zar
um car dá pio com a quan ti da de e o ho rá rio em que se ria
per mi ti do al gum do ce. Is so é in di vi du al, de pen de dos
exa mes, do pe so, do ob je ti vo, das ati vi da des de sen vol vi- 
das por ca da um. Mu dar há bi tos é a me lhor op ção. Ou- 
tra di ca é fa zer re fei ções que o dei xem mais sa ci a do, ri ca
em fi bras e em mi cro nu tri en tes im por tan tes pa ra a ma- 
nu ten ção do hu mor, de uma boa noi te de so no, que lhe
dei xe dis pos to pa ra en ca rar um dia de tra ba lho, pa ra fa- 
zer ati vi da de fí si ca. E não se es que ça de uma boa hi dra- 
ta ção.”

Pa trí cia Du ar te aler ta que re e du car o pa la dar é im- 
por tan te pa ra não sen tir a abs ti nên cia do açú car e, prin- 
ci pal men te, pa ra sa ber es co lher os me lho res ali men tos,
in clu si ve, se for um do ce. Ou tra di ca da nu tri ci o nis ta na
mu dan ça de há bi to é, em de ter mi na dos mo men tos e re- 
cei tas, es co lher en tre o mel e o me la do. Mas qual se ria a
op ção mais sau dá vel?

Pa trí cia Du ar te ex pli ca: “Pro du to da ca na-de-açú car,
o me la do é um xa ro pe de sa ca ro se pro du zi do a par tir da
eva po ra ção do cal do de ca na ou du ran te a pro du ção da
ra pa du ra, é ri co em fer ro. E o mel, for ne ci do pe las abe- 
lhas é cons ti tuí do pre do mi nan te men te de fru to se e gli- 
co se. Am bos têm água e mi ne rais, co mo o zin co. Quan to
a ca lo ri as, de pen de rá do fa bri can te. O que os di fe ren ci- 
am nu tri ci o nal men te é o ín di ce gli cê mi co bem mais
bai xo, me ta bo li za dos de for ma mais len ta pe lo or ga nis- 
mo, sem ele var brus ca men te os ní veis de gli co se no san- 
gue, co mo o açú car re fi na do.”

Pa trí cia Du ar te ex pli ca que o mel é um com po nen te
ca ló ri co. Uma co lher de so pa tem cer ca de 60 ca lo ri as,
va lor ca ló ri co pró xi mo ao en con tra do na mes ma me di- 
da de açú car re fi na do. Em bo ra se ja uma al ter na ti va sau- 
dá vel, de ve ser con su mi do de for ma equi li bra da.

“Uma co lher de so pa de 20g de me la do che ga a ter 92
ca lo ri as; uma co lher mé dia, o equi va len te a 72 ca lo ri as.
De pen den do da con sis tên cia, se rá mais ca ló ri co ou não.
Cor tar a adi ção de açú car re fi na do nos ali men tos é o pri- 
mei ro pas so. Mui tas pes so as uti li zam ou tras op ções, co- 
mo açú car or gâ ni co, mas ca vo, cris tal, light e mel, mas
eles são ape nas me nos ruins e seu con su mo de ve ser
mo de ra do, e de pen den do do pa ci en te, de ve ser evi ta do.
O uso de ado çan tes po de ser uma al ter na ti va, mas co mo
es tu dos so bre es se as sun to ain da são in con clu si vos, o
me lhor é con su mi-los com mo de ra ção.”

São Luís, quinta-feira, 25 de março de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAP, através de sua Comissão Setorial de 

Licitação – CSLIC, torna público aos interessados que realizará a licitação em epígrafe NO DIA 15 DE 
ABRIL DE 2021, ÀS 10H, pelo site eletrônico www.comprasnet.gov.br, cujo objeto trata da contratação 

de empresa especializada na prestação de serviços gráficos de impressão e design. O edital e seus 

anexos estão à disposição dos interessados nos sites https://www.gov.br/compras/pt-br e 

http://seap.ma.gov.br/pregoes-online/, podendo, em caso de problemas nos sites acima, ser adquirido 

gratuitamente na CSLIC/SEAP, através dos e-mails: cslicseap@gmail.com ou cslic@seap.ma.gov.br, 

durante os dias úteis, das 8h às 12h e das 14h às 18h.

São Luís/MA, 24 de março de 2021

MARIA HILDETE DE JESUS SEIXAS
Membro Permanente da CSLIC/SEAP

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO – CSLIC
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 27/2021-CSLIC/SEAP
PROCESSO Nº 178581/2020

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAP, através de sua Comissão Setorial de 

Licitação – CSLIC, torna público aos interessados que o Pregão Eletrônico nº 17/2021-CSLIC/SEAP 

(aquisição de bebedouros), com data de abertura dos envelopes marcada para o dia 26/03/2021, às 

10h, fica novamente ADIADO, agora, para o dia 30/03/2021, às 10h, tendo em vista a antecipação de 

feriado, nos termos da Medida Provisória nº 343/2021. Quaisquer informações poderão ser obtidas 

através dos e-mails institucionais (cslicseap@gmail.com ou cslic@seap.ma.gov.br) ou se fazendo 

presente nesta Comissão.

São Luís/MA, 22 de março de 2021

ANTONIO FELIPE GOMES DUARTE DE FARIAS
Presidente da CSLIC/SEAP

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO – CSLIC
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 17/2021-CSLIC/SEAP
PROCESSO Nº 188651/2020-SEAP

O PREGOEIRO DA SEGOV/MA torna público que será realizada às 15h (horário local), do dia 26 de abril 

de 2021, no auditório do Edifício João Goulart, Centro, São Luís – MA, CEP: 65065-545, licitação na 

modalidade CONCORRÊNCIA, do tipo MENOR PREÇO, no regime de EMPREITADA POR PREÇO 
GLOBAL, para Registro de Preços para contratação eventual e futura de empresa especializada na 
área de engenharia civil, para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de 
logradouros públicos, com o fornecimento de todos os materiais, equipamentos e mão de obra, 

aplicando a Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas pertinentes à espécie. O Edital e seus anexos 

estão à disposição para consulta nos dias de expediente das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, na 

Comissão Setorial de Licitação da Secretaria de Estado de Governo, estabelecida no Edifício João 

Goulart, 9º andar, Centro, São Luís – MA, CEP: 65065-545, onde poderá ser retirado gratuitamente 

através da apresentação de um pen drive ou através do site: http:// www.segov.ma.gov.br.

São Luís/MA, 22 de março de 2021

Daniel Maia de Mendonça
Presidente e Pregoeiro da CSL/SEGOV/MA

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 10/2021-CSL/SEGOV-MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0516/2021

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

CÂMARA MUNICIPAL  DE ALTO ALEGRE DO MARANHÃO
Alto Alegre do Maranhão – Ma
E-mail: camaraaltoalegrema@gmail.com
Avenida Rodoviária SN
CNPJ – 02.232.044/0001-72

AVISO DE LICITAÇÃO.
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021

A Câmara Municipal de Alto Alegre do Maranhão – MA, por meio da Comissão Permanente de Licitação, 
torna público aos interessados que, com base na Lei nº 8666/93 e suas alterações posteriores, fará 
realizar às 09:00 (nove horas) do dia 15 de abril de 2021, licitação na modalidade Tomada de Preços nº 
001/2021, do tipo menor preço, tendo por objeto a contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços especializados na área de Consultoria Administrativa e Legislativa, de interesse da 
Câmara Municipal de Alto Alegre do Maranhão- MA. A presente licitação será realizada na sala da 
Comissão Permanente de Licitação, situada na Av. Rodoviária, s/n, Centro, CEP. 65.413-000, Alto Alegre 
do Maranhão e será presidida pela Presidente da CPL. O edital e seus anexos estão a disposição dos 
interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00(oito horas) às 12:00(doze horas), 
bem como no site www.cmaltoalegredomaranhao.ma.gov.br e no e-mail camaraaltoalegredomara-
nhao@gmail.com, onde poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente. Esclarecimentos adicionais, 
no mesmo endereço.

Alto Alegre do Maranhão - MA, em 22 de março de 2021.
Edna de Oliveira Gomes 

Presidente da CPL
Portaria n°.007/2021

CÂMARA MUNICIPAL  DE ALTO ALEGRE DO MARANHÃO
Alto Alegre do Maranhão – Ma
E-mail: camaraaltoalegrema@gmail.com
Avenida Rodoviária SN
CNPJ – 02.232.044/0001-72

AVISO DE LICITAÇÃO.
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2021

A Câmara Municipal de Alto Alegre do Maranhão – MA, por meio da Comissão Permanente de Licitação, 
torna público aos interessados que, com base na Lei nº 8666/93 e suas alterações posteriores, fará 
realizar às 14:00 (catorze horas) do dia 15 de abril de 2021, licitação na modalidade Tomada de Preços nº 
002/2021, do tipo menor preço, tendo por objeto a contratação de empresa para prestar serviços de 
assessoria na comunicação, divulgação dos atos, organização e cobertura de eventos realizados pelo 
poder legislativo, de interesse da Câmara Municipal de Alto Alegre do Maranhão- MA. A presente 
licitação será realizada na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Av. Rodoviária, s/n, 
Centro, CEP. 65.413-000, Alto Alegre do Maranhão e será presidida pela Presidente da CPL. O edital e seus 
anexos estão a disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00 (oito 
horas) às 12:00 (doze horas), bem como no site www.cmaltoalegredomaranhao.ma.gov.br, e no e-mail 
camaraaltoalegredomaranhao@gmail.com, onde poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente. 
Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço.

Alto Alegre do Maranhão - MA, em 22 de março de 2021.
Edna de Oliveira Gomes 

Presidente da CPL
Portaria n°.007/2021

CÂMARA MUNICIPAL DE BACABEIRA
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ.: 01.611.394/0001-87

AVISO DE LICITAÇÃO. A CÂMARA MUNICIPAL DE BACABEIRA-MA, através da Comissão 
Permanente de Licitação, torna público, que realizará licitação, na modalidade Tomada 
de Preços nº 01/2021. OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços técnicos contínuos de Assessoria em Comunicação para atender as demandas 
de interesse da Câmara Municipal de Bacabeira/MA. DATA DA SESSÃO: 14/04/2021, às 
09hs00min (nove horas). LOCAL: Prédio da Câmara Municipal de Bacabeira/MA. 
LEGALIDADE: Lei nº 8.666/93, Lei Complementar 123/2006 e respectivas alterações. O 
Edital e seus Anexos estão à disposição dos interessados, no local mencionado acima, de 
2ª a 6ª feira, 08hs00min às 12hs00min na CPL, onde poderá ser adquirido mediante o 
pagamento no valor de R$ 20,00, através de DAM (Documento de Arrecadação 
Municipal), podendo ser obtido ainda no SACOP, página eletrônica do TCE/MA. Bacabei-
ra/MA, 22 de março de 2021. Leandro Batista Bandeira – Presidente da CPL.

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

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021 - 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 004/2021. TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO 
POR LOTE sob a forma de execução indireta, no regime de empreitada por PREÇO UNITÁRIO e Julgamento do 
tipo Menor Preço por Lote. OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de 
reformas de escolas municipais no Município de Benedito Leite – MA conforme projeto básico, com 
abertura para 12 de abril de 2021, às 14h300min (quatorze horas e trinta minutos), 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.comEncaminhe-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
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ
COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO
Praça Dr. José Sarney, 159 – Centro – Coroatá – MA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021. A Prefeitura Municipal de Coroatá/MA, 
através de seu pregoeiro, designado pela Portaria nº 001/2021, torna público para conhecimento dos 
interessados, que fará realizar, sob a égide da Lei nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 040/2020, Lei 
Complementar 123/2006, Lei nº 10.024/2019, Decreto Federal 3.555/2002, e da Lei nº 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, licitação na modalidade PREGÃO na forma ELETRÔNICA do tipo MENOR PREÇO 
por ITEM, cujo objeto é Contratação De Empresa Para o Fornecimento De Exames Laboratoriais Para a 
Secretaria de Saúde do Município De Coroatá-Ma, ano 2021. A realização do certame está prevista para o 
dia 07 de Abril de 2021, às 08h00min - horário de Brasília. O edital e seus anexos encontram-se 
disponíveis no prédio onde funciona a Comissão Central de Licitação, no horário de 08:00 às 12:00, onde 
poderão ser consultados gratuitamente ou adquiridos mediante o recolhimento da importância de R$ 
50,00 (cinquenta reais) feito, exclusivamente, através de documento de arrecadação municipal (DAM) ou 
gratuitamente através de download nos seguintes sites: http://transparencia.coroata.ma.gov.br/aces-
soInformacao/licitacao/tce; http://site.tce.ma.gov.br/index.php/mural-de-licitacoes-2 e www.portalde-
compraspublicas.com.br. Coroatá/MA, 22/03/2021, Valquíria de Sousa Costa Carneiro, Secretaria 
Municipal de Saúde.

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

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2021. A Prefeitura Municipal de Coroatá/MA, 
através de seu pregoeiro, designado pela Portaria nº 001/2021, torna público para conhecimento dos 
interessados, que fará realizar, sob a égide da Lei nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 040/2020, Lei 
Complementar 123/2006, Lei nº 10.024/2019, Decreto Federal 3.555/2002, e da Lei nº 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, licitação na modalidade PREGÃO na forma PRESENCIAL do tipo MENOR PREÇO 
por ITEM, cujo objeto é Contratação de Empresa Para o Fornecimento de Urnas Mortuárias que serão 
doadas às Famílias Carentes do Munícipio de Coroatá/MA, Ano 2021. A realização do certame está 
prevista para o dia 07 de Abril de 2021, às 10h00min - horário de Brasília. O edital e seus anexos 
encontram-se disponíveis no prédio onde funciona a Comissão Central de Licitação, no horário de 08:00 
às 12:00, onde poderão ser consultados gratuitamente ou adquiridos mediante o recolhimento da 
importância de R$ 50,00 (cinquenta reais) feito, exclusivamente, através de documento de arrecadação 
municipal (DAM) ou gratuitamente através de download nos seguintes sites: http://transparencia.coro-
ata.ma.gov.br/acessoInformacao/licitacao/tce; http://site.tce.ma.gov.br/index.php/mural-de-licitacoes-
-2. Coroatá/MA, 22/03/2021, Daniel Sousa da Silva, Secretário Municipal de Assistência Social.

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

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2021. A Prefeitura Municipal de Coroatá/MA, 
através de seu pregoeiro, designado pela Portaria nº 001/2021, torna público para conhecimento dos 
interessados, que fará realizar, sob a égide da Lei nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 040/2020, Lei 
Complementar 123/2006, Lei nº 10.024/2019, Decreto Federal 3.555/2002, e da Lei nº 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, licitação na modalidade PREGÃO na forma PRESENCIAL do tipo MENOR PREÇO 
por ITEM, cujo objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios Perecíveis e Não Perecíveis para atender as 
demandas de Diversas Secretarias do Município de Coroatá/MA, Ano 2021. A realização do certame está 
prevista para o dia 09 de Abril de 2021, às 08h00min - horário de Brasília. O edital e seus anexos 
encontram-se disponíveis no prédio onde funciona a Comissão Central de Licitação, no horário de 08:00 
às 12:00, onde poderão ser consultados gratuitamente ou adquiridos mediante o recolhimento da 
importância de R$ 50,00 (cinquenta reais) feito, exclusivamente, através de documento de arrecadação 
municipal (DAM) ou gratuitamente através de download nos seguintes sites: http://transparencia.coro-
ata.ma.gov.br/acessoInformacao/licitacao/tce; http://site.tce.ma.gov.br/index.php/mural-de-licitacoes-
-2. Coroatá/MA, 22/03/2021, Francisco Carvalho Brandão, Secretário municipal de governo.

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

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2021. A Prefeitura Municipal de Coroatá/MA, 
através de seu pregoeiro torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar, sob a égide 
da lei n 10.520/02 e subsidiariamente as disposições da lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, 
Licitação na modalidade Pregão na sua forma PRESENCIAL, do tipo menor preço por ITEM, cujo objeto: 
Contratação de Pessoa Jurídica ou Física para prestação de serviço de locação de veículos para atender as 
demandas do Transporte Escolar na Zona Rural do Município de Coroatá/MA, Ano 2021. Data da Abertura: 
dia 09 de Abril de 2021, às 14:00 hs, na Sala de reunião da Comissão Central de Licitação, situada na Praça 
José Sarney, 159, Centro de Coroatá/ MA, sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal. O 
edital e seus anexos encontram-se disponíveis no prédio onde funciona a Comissão Central de Licitação, 
no horário de 08:00 às 12:00, onde poderão ser consultados gratuitamente ou adquiridos mediante o 
recolhimento da importância de R$ 50,00 (cinquenta reais) feito, exclusivamente, através de documento 
de arrecadação municipal (DAM) ou gratuitamente através de download nos seguintes sites: http://trans-
parencia.coroata.ma.gov.br/acessoInformacao/licitacao/tce; http://site.tce.ma.gov.br/index.php/mural-
-de-licitacoes-2.  Coroatá/MA, 22/03/2021. Eldo de Melo Viana, Secretario Municipal de Educação.

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

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2021. A Prefeitura Municipal de Coroatá/MA, 
através de seu pregoeiro, designado pela Portaria nº 001/2021, torna público para conhecimento dos 
interessados, que fará realizar, sob a égide da Lei nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 040/2020, Lei 
Complementar 123/2006, Lei nº 10.024/2019, Decreto Federal 3.555/2002, e da Lei nº 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, licitação na modalidade PREGÃO na forma PRESENCIAL do tipo MENOR PREÇO por 
ITEM, cujo objeto é Contratação de empresa especializada em serviço de transporte escolar, para 
atendimento aos alunos das escolas da educação básica da rede municipal de ensino-Zona Rural e 
Urbana do Município de Coroatá/MA, Ano 2021. A realização do certame está prevista para o dia 12 de 
Abril de 2021, às 08h00min - horário de Brasília. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no 
prédio onde funciona a Comissão Central de Licitação, no horário de 08:00 às 12:00, onde poderão ser 
consultados gratuitamente ou adquiridos mediante o recolhimento da importância de R$ 50,00 
(cinquenta reais) feito, exclusivamente, através de documento de arrecadação municipal (DAM) ou 
gratuitamente através de download nos seguintes sites: http://transparencia.coroata.ma.gov.br/aces-
soInformacao/licitacao/tce; http://site.tce.ma.gov.br/index.php/mural-de-licitacoes-2. Coroatá/MA, 
22/03/2021. Eldo de Melo Viana, Secretario Municipal de Educação.

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

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2021. A Prefeitura Municipal de Coroatá/MA, 
através de seu pregoeiro, designado pela Portaria nº 001/2021, torna público para conhecimento dos 
interessados, que fará realizar, sob a égide da Lei nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 040/2020, Lei 
Complementar 123/2006, Lei nº 10.024/2019, Decreto Federal 3.555/2002, e da Lei nº 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, licitação na modalidade PREGÃO na forma PRESENCIAL do tipo MENOR PREÇO 
por ITEM, cujo objeto é Contratação de empresa para aquisição de material de expediente, das diversas 
secretarias do Município de Coroatá/MA, Ano 2021. A realização do certame está prevista para o dia 12 
de Abril de 2021, às 14h00min - horário de Brasília. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no 
prédio onde funciona a Comissão Central de Licitação, no horário de 08:00 às 12:00, onde poderão ser 
consultados gratuitamente ou adquiridos mediante o recolhimento da importância de R$ 50,00 
(cinquenta reais) feito, exclusivamente, através de documento de arrecadação municipal (DAM) ou 
gratuitamente através de download nos seguintes sites: http://transparencia.coroata.ma.gov.br/aces-
soInformacao/licitacao/tce; http://site.tce.ma.gov.br/index.php/mural-de-licitacoes-2.Coroatá/MA, 
22/03/2021, Francisco Carvalho Brandão, Secretário municipal de governo.

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

Aviso de licitação TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021. A Comissão Permanente de Licitação 
da Prefeitura Municipal de Coroatá/ MA, torna público para conhecimento dos interessados, 
que fará realizar Licitação na modalidade Tomada de Preços sob o nº 004/2021, regime de 
execução tipo menor preço por Lote, no dia 13 de abril de 2021, às 14:00 horas, na Sala de 
reunião da Comissão Permanente de Licitação, situada na Praça José Sarney, nº 159, no 
Centro de Coroatá/MA, tendo por objeto Contratação de empresa especializada em serviço 
de recuperação de vias urbanas do Município de Coroatá/MA, Ano 2021.Base Legal: 8.666/93 
e alterações. Edital/anexo poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos mediante 
recolhimento da importância de R$ 50,00 (cinquenta reais), através do Documento de 
Arrecadação Municipal – DAM. Coroatá/MA, 22/03/2021, Francisco Carvalho Brandão, 
Secretário municipal de governo.

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

Aviso de licitação TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2021. A Comissão Permanente de Licitação 
da Prefeitura Municipal de Coroatá/ MA, torna público para conhecimento dos interessados, 
que fará realizar Licitação na modalidade Tomada de Preços sob o nº. 005/2021, regime de 
execução tipo menor preço por Lote, no dia 14 de abril de 2021, às 08:00 horas, na Sala de 
reunião da Comissão Permanente de Licitação, situada na Praça José Sarney, nº 159, no 
Centro de Coroatá/MA, tendo por objeto Contratação De Empresa Especializada em reforma 
e manutenção predial da administração do município de Coroatá-Ma, Ano 2021.Base Legal: 
8.666/93 e alterações. Edital/anexo poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos 
mediante recolhimento da importância de R$ 50,00 (cinquenta reais), através do Documento 
de Arrecadação Municipal – DAM. Coroatá/MA, 22/03/2021, Francisco Carvalho Brandão, 
Secretário municipal de governo.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO 

ESTADO DO MARANHÃO – CREA/MA
Rua 28 de Julho, 214, Reviver, Centro – CEP: 65010-680

www.creama.org.br – telefone (98) 2106 8300   
CNPJ: 06062038/0001-75 

ESCLARECIMENTO
CONCORRÊNCIA Nº 001/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 2632802/2021

A PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DO CREA/MA, no uso de 
suas atribuições legais, designada pela Portaria nº18/2021/PRESI de 12 de janeiro de 2021, 
torna público o presente ESCLARECIMENTO referente ao Edital de Concorrência em 
epígrafe, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para a elaboração de 
Projetos Executivos de Arquitetura e Engenharia para a construção da sede do CREA, em 
São Luís-MA.

1) As empresas que não forem optantes do regime tributário Simples Nacional, deverão 
utilizar a planilha de composição de BDI abaixo:

São Luís – MA, 17 de março de 2021.
Nathália Santos Pereira

Presidente da Comissão Permanente de Licitações do CREA/MA

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO 

ESTADO DO MARANHÃO – CREA/MA
Rua 28 de Julho, 214, Reviver, Centro – CEP: 65010-680

www.creama.org.br – telefone (98) 2106 8300   
CNPJ: 06062038/0001-75 

ESCLARECIMENTO
CONCORRÊNCIA Nº 001/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 2632802/2021

A PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DO CREA/-
MA, no uso de suas atribuições legais, designada pela Portaria 
nº18/2021/PRESI de 12 de janeiro de 2021, torna público o presente ESCLA-
RECIMENTO referente ao Edital de Concorrência em epígrafe, cujo objeto é 
a contratação de empresa especializada para a elaboração de Projetos 
Executivos de Arquitetura e Engenharia para a construção da sede do 
CREA, em São Luís-MA.

1) O Edital referente a Concorrência em epígrafe poderá ser obtido VIA 
INTERNET ou nas dependências do CREA/MA junto a Comissão Permanen-
te de Licitação, em meio digital, devendo o interessado disponibilizar, para 
obtenção da cópia dos arquivos do Edital, CD-ROM ou PEN DRIVE.

2) Os licitantes deverão preencher o recibo de retirada do edital constante 
do preâmbulo do instrumento convocatório e remeter ao setor de 
Licitações, via e-mail: nathaliasantos@creama.org.br ou cpl-crea@crea-
ma.org.br. A não remessa do recibo exime o CREA/MA da responsabilida-
de de comunicação de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas 
no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicio-
nais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação.

São Luís – MA, 17 de março de 2021.
Nathália Santos Pereira

Presidente da Comissão Permanente de Licitações do CREA/MA

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 010/2021. REGISTRO DE PREÇOS. O MUNICIPIO DE LAGOA 
GRANDE DO MARANHÃO, Estado do Maranhão, através da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal 
de Saúde, torna público que fará licitação na modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços. BASE 
LEGAL: Lei nº 10.520, de 17.07.2002, à Lei Complementar n° 123, de 14.12.2006, e alterações, ao Decreto 
10.024/2019, de 10.09.2019, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21.06.1993. OBJETO: Seleção 
de proposta mais vantajosa para registro de preços objetivando eventual e futura aquisição de material 
odontológico, de forma parcelada, através do Fundo Municipal de Saúde do município de Lagoa Grande do 
Maranhão (MA). ABERTURA: 15 de abril de 2021 às 14:20 horas. INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos 
encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão Permanente de Licitação, na Av. 1º de 
maio, SN – Centro – Lagoa Grande do Maranhão/MA, horário de 08:00 às 12:00 horas, no endereço 
eletrônico  www.portaldecompraspublicas.com.br . por e-mail cpl@lagoagrande.ma.gov.br ou na página 
www.lagoagrandedomaranhao.ma.gov.br. Lagoa Grande do Maranhão (MA), 23 de março de 2021. 
Marianna Dias Sousa. Secretária Municipal de Saúde. CPF nº 051.309.913-11. Portaria nº 015/2021-PMLG-GP

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 006/2021. REGISTRO DE PREÇOS. O MUNICIPIO DE LAGOA 
GRANDE DO MARANHÃO, Estado do Maranhão, através da Coordenação Municipal de Administração e 
Finanças, torna público que fará licitação na modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços. BASE 
LEGAL: Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 10.024/2019 e pela Lei nº 8.666/93 e alterações. OBJETO: Seleção de 
proposta visando o REGISTRO DE PREÇOS para futura, eventual e parcelada aquisição de material de 
limpeza e higiene, para atender as necessidades do município de Lagoa Grande do Maranhão (MA). 
ABERTURA: 13 de abril de 2021 às 08:20 horas. INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos encontram-se à 
disposição dos interessados na sala da Comissão Permanente de Licitação, na Av. 1º de maio, SN – Centro – 
Lagoa Grande do Maranhão/MA, horário de 08:00 às 12:00 horas, no endereço eletrônico  www.portalde-
compraspublicas.com.br . por e-mail cpl@lagoagrande.ma.gov.br ou na página www.lagoagrandedomara-
nhao.ma.gov.br.  Lagoa Grande do Maranhão (MA), 23 de março de 2021. ANTÔNIO KLEBER CARDOSO DA 
SILVA. Coordenação Municipal de Administração e Finanças. CPF nº 783.101.993-68. Portaria nº 014/2021-
-PMLG-GP

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 007/2021. REGISTRO DE PREÇOS. O MUNICIPIO DE LAGOA 
GRANDE DO MARANHÃO, Estado do Maranhão, através da Coordenação Municipal de Administração e 
Finanças, torna público que fará licitação na modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços. BASE 
LEGAL: Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 10.024/2019 e pela Lei nº 8.666/93 e alterações. OBJETO: Seleção de 
proposta visando o REGISTRO DE PREÇOS para eventual, futura aquisição de material do tipo utensílios de 
copa e cozinha, de forma parcelada, para atender as necessidades, do município de Lagoa Grande do 
Maranhão (MA). ABERTURA: 13 de abril de 2021 às 14:20 horas. INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos 
encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão Permanente de Licitação, na Av. 1º de 
maio, SN – Centro – Lagoa Grande do Maranhão/MA, horário de 08:00 às 12:00 horas, no endereço 
eletrônico  www.portaldecompraspublicas.com.br . por e-mail cpl@lagoagrande.ma.gov.br ou na página 
www.lagoagrandedomaranhao.ma.gov.br. Lagoa Grande do Maranhão (MA), 23 de março de 2021. 
ANTÔNIO KLEBER CARDOSO DA SILVA. Coordenação Municipal de Administração e Finanças. CPF nº 
783.101.993-68. Portaria nº 014/2021-PMLG-GP.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 008/2021. REGISTRO DE PREÇOS. O MUNICIPIO DE LAGOA 
GRANDE DO MARANHÃO, Estado do Maranhão, através da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal 
de Saúde, torna público que fará licitação na modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços. BASE 
LEGAL: Lei nº 10.520, de 17.07.2002, à Lei Complementar n° 123, de 14.12.2006, e alterações, ao Decreto 
10.024/2019, de 10.09.2019, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21.06.1993. OBJETO: Seleção 
de proposta mais vantajosa para registro de preços objetivando eventual e futura aquisição de material de 
consumo hospitalar, de forma parcelada, através do Fundo Municipal de Saúde do município de Lagoa 
Grande do Maranhão (MA). ABERTURA: 14 de abril de 2021 às 08:20 horas. INFORMAÇÕES: O Edital e seus 
anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão Permanente de Licitação, na Av. 1º 
de maio, SN – Centro – Lagoa Grande do Maranhão/MA, horário de 08:00 às 12:00 horas, no endereço 
eletrônico  www.portaldecompraspublicas.com.br . por e-mail cpl@lagoagrande.ma.gov.br ou na página 
www.lagoagrandedomaranhao.ma.gov.br. Lagoa Grande do Maranhão (MA), 23 de março de 2021. 
Marianna Dias Sousa. Secretária Municipal de Saúde. CPF nº 051.309.913-11. Portaria nº 015/2021-PMLG-GP

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 009/2021. REGISTRO DE PREÇOS. O MUNICIPIO DE LAGOA 
GRANDE DO MARANHÃO, Estado do Maranhão, através da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal 
de Saúde, torna público que fará licitação na modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços. BASE 
LEGAL: Lei nº 10.520, de 17.07.2002, à Lei Complementar n° 123, de 14.12.2006, e alterações, ao Decreto 
10.024/2019, de 10.09.2019, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21.06.1993. OBJETO: Seleção 
de proposta mais vantajosa para registro de preços objetivando eventual e futura aquisição de medicamen-
to de uso hospitalar, de forma parcelada, através do Fundo Municipal de Saúde do município de Lagoa 
Grande do Maranhão (MA). ABERTURA: 15 de abril de 2021 às 08:20 horas. INFORMAÇÕES: O Edital e seus 
anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão Permanente de Licitação, na Av. 1º 
de maio, SN – Centro – Lagoa Grande do Maranhão/MA, horário de 08:00 às 12:00 horas, no endereço 
eletrônico  www.portaldecompraspublicas.com.br . por e-mail cpl@lagoagrande.ma.gov.br ou na página 
www.lagoagrandedomaranhao.ma.gov.br. Lagoa Grande do Maranhão (MA), 23 de março de 2021. 
Marianna Dias Sousa. Secretária Municipal de Saúde. CPF nº 051.309.913-11. Portaria nº 015/2021-PMLG-GP.

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº. 004/2021. O Município de Lagoa Grande do 
Maranhão através da Secretaria Municipal de Transporte e Obras, torna público que, realizará 
licitação na modalidade Tomada de Preços. BASE LEGAL: Lei nº 8.666/93 e alterações. OBJETO: 
Contratação de empresa especializada para coleta, transporte e destinação final dos resíduos 
sólidos urbanos (RSU) e Limpeza Pública no Município de Lagoa Grande do Maranhão - MA. 
ABERTURA:  16 de abril às 08:30h. INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos encontram-se à 
disposição dos interessados na sala da Comissão Permanente de Licitação, na Av. 1º de maio, 
SN – Centro – Lagoa Grande do Maranhão/MA, horário de 08:00 às 12:00 horas, no endereço 
eletrônico por e-mail cpl@lagoagrande.ma.gov.br ou na página www.lagoagrandedomara-
nhao.ma.gov.br. Lagoa Grande do Maranhão (MA), 23 de março de 2021. Kleber Gonçalves. 
Secretária Municipal de Transporte e Obras. CPF nº 47636688387. Portaria nº 017/2021 – 
PMLG-GP.

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº. 005/2021. Município de Lagoa Grande do 
Maranhão através da Secretaria Municipal de Transporte e Obras, torna público que, realizará 
licitação na modalidade Tomada de Preços. BASE LEGAL: Lei nº 8.666/93 e alterações. OBJETO: 
Contratação de empresa especializada para os serviços de reparo e manutenção do Parque de 
Iluminação Pública do Município de Lagoa Grande do Maranhão - MA. ABERTURA:  19 de abril 
às 14:20h. INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados 
na sala da Comissão Permanente de Licitação, na Av. 1º de maio, SN – Centro – Lagoa Grande 
do Maranhão/MA, horário de 08:00 às 12:00 horas, no endereço eletrônico por e-mail 
cpl@lagoagrande.ma.gov.br ou na página www.lagoagrandedomaranhao.ma.gov.br. Lagoa 
Grande do Maranhão (MA), 23 de março de 2021. Kleber Gonçalves. Secretária Municipal de 
Transporte e Obras. CPF nº 47636688387. Portaria nº 017/2021 – PMLG-GP.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
PRESTAÇÃO DE CONTAS

O Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas e Logística 
do Estado do Maranhão - SETCEMA, conforme disposições 
estatutárias, convoca seus associados para Assembleia Geral 
Ordinária a realizar-se no dia 30 de março de 2021, na sede da 
entidade, localizada na Estrada de Ribamar, 1785 Sala 01 Km 
02 – Planalto Anil, São Luís - MA, às 14 horas em primeira 
convocação, e às 14h30, em segunda convocação, com 
qualquer número de presentes, para debate e deliberação 
sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 1 – Prestação de contas do 
exercício de 2020; 2 – Previsão orçamentária para o exercício 
2021; 3 – Assuntos Correlatos. Em decorrência da pandemia da 
covid-19, fica facultado aos associados participarem via vídeo 
conferência através do link: https://meet.google.com/mjw-
-oidn-ene
São Luís, 25 de março de 2021. Antônio Marcos Oliveira - 

Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUFILÂNDIA
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP N.º 008/2021 A Prefeitura Municipal 
de Tufilândia/MA CNPJ: 01.612.631.0001-24, torna público para conhecimento dos 
interessados que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial SRP n.º 
008/2021, sob  forma de Registro de Preço, processo cujo objeto é contratação de 
empresa especializada para fornecimento de Urnas Funerárias no município de 
Tufilândia – MA, na forma da Lei nº 10.520/02, no decreto nº 3.555/00, lei complemen-
tar 123/06, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem as disposições da Lei nº 
8.666/93, com alterações posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à 
espécie, a realizar-se no dia 07/03/2021 às 09h:00 horas. LOCAL DE REALIZAÇÃO: Rua 
do Comércio nº 191 Centro Tufilândia MA, onde poderão consultar o edital e seus 
anexos gratuitamente, em horário comercial das 08:00h às 13:00h ou poderão adquirir 
mediante recolhimento de taxa no valor de R$ 100,00 (cem reais).  Tufilândia/MA, 23 
de março de 2021. JHEYMISON CARLOS DOS SANTOS PEREIRA Secretário Municipal de 
Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUFILÂNDIA
AVISO DE LICITAÇÃO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP N.º 009/2021 A Prefeitura 
Municipal de Tufilândia/MA CNPJ: 01.612.631.0001-24, torna público para conheci-
mento dos interessados que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial SRP 
n.º 009/2021, sob  forma de Registro de Preço, processo cujo objeto é contratação de 
empresa especializada para fornecimento de Utensílios de Cozinha em geral no 
município de Tufilândia – MA, na forma da Lei nº 10.520/02, no decreto nº 3.555/00, lei 
complementar 123/06, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem as 
disposições da Lei nº 8.666/93, com alterações posteriores, e demais normas 
regulamentares aplicáveis à espécie, a realizar-se no dia 07/03/2021 às 11h:00 horas. 
LOCAL DE REALIZAÇÃO: Rua do Comércio nº 191 Centro Tufilândia MA, onde poderão 
consultar o edital e seus anexos gratuitamente, em horário comercial das 08:00h às 
13:00h ou poderão adquirir mediante recolhimento de taxa no valor de R$ 100,00 
(cem reais).  Tufilândia/MA, 23 de março de 2021. JHEYMISON CARLOS DOS SANTOS 
PEREIRA Secretário Municipal de Administração.

AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2021. A Prefeitura Municipal de Tuntum - 
Maranhão, 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 prestação de serviços de instalação e manutenção 
preventiva, com reposição de aparelhos de ar condicionado dos estabelecimentos da Secretaria 
Municipal de Educação. 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 12 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 mesmos 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 – MA, 24 de março de 2021. Sara 
Ferreira Costa Fleury – Pregoeira. 

AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2021. A Prefeitura Municipal de Tuntum – 
MA, por meio de seu Pregoeira e Equipe de Apoio, torna público para conhecimento de todos, que 
estará realizando Licitação na MODALIDADE: Pregão Presencial. TIPO: Menor Preço Global. OBJETO: 
Contratação de empresa para prestação de serviços de Assessoria e Consultoria Contábil para a 
Prefeitura Municipal de Tuntum/MA. 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 12 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, 24 de março de 
2021. Sara Ferreira Costa Fleury – Pregoeira.

Grupo Unihosp
Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados 

em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (valores expressos milhares de reais – R$).

Balanço patrimonial combinado

Em 31 de dezembro de 2020
(Em milhares de reais)

Balanço patrimonial combinado

Em 31 de dezembro de 2020 
(Em milhares de reais)

Ativo 2020 2019

Circulante

Caixa e equivalentes de caixa 29.773 21.111

Aplicações financeiras vinculadas 21.220 20.846 

Contas a receber 6.386 12.290

Estoque 701 571

Impostos a recuperar 393 33

Adiantamentos diversos 52 496

Outros ativos 14 69

Total do ativo circulante 58.539               55.416

Não circulante

Impostos diferidos 4.833 2.562

Depósitos judiciais 3.961 4.495

Direito de uso 1.191 1.129

Imobilizado 11.199 11.566

Intangível 11 18

Total do ativo não circulante 21.195               19.770

Total do ativo 79.734 75.186

Balanço patrimonial combinado 

Em 31 de dezembro de 2020  
(Em milhares de reais)

Passivo e acervo líquido 2020 2019

Circulante
Fornecedores 1.336 2.126
Arrendamentos 485 406
Provisões técnicas planos de saúde (ANS) 32.545 26.764

Empréstimos e financiamentos 688 770
Obrigações sociais e trabalhistas 1.264 1.155
Obrigações tributárias 3.231 1.362
Parcelamento de impostos 189 166
Adiantamento de clientes 627 549

Outras obrigações 432 356

Total do passivo circulante 40.797 33.654

Não circulante
Arrendamentos 812 797

Provisões técnicas planos de saúde (ANS) 177 484

Empréstimos e financiamentos 720 98

Parcelamento de impostos 1.333 1.499
Provisão para riscos cíveis, fiscais e trabalhistas 13.710 8.057

Outras obrigações - 5

Total do passivo não circulante 16.752                             10.940

Acervo líquido 22.185 30.592

Total do passivo e acervo líquido 79.734              75.186 

Demonstração combinada do resultado

Exercício findo em 31 de dezembro de 2020 
(Em milhares de reais)

2020 2019

Receita líquida 167.350           156.927 
Custo dos serviços prestados (103.399)         (103.839)
Lucro bruto 63.951        53.088 

Receitas (despesas) operacionais:
Despesas gerais e administrativas (45.724) (36.382)
Outras receitas operacionais, líquidas - 584

Resultado operacional antes do resultado financeiro e impostos 18.227 17.290

Despesas financeiras (711) (441)
Receitas financeiras 2.279 3.160
Resultado financeiro, líquido 1.568 2.719

Resultado antes do imposto de renda e de contribuição social 19.795 20.009

Imposto de renda e contribuição social – corrente (8.663) (6.837)
Imposto de renda e contribuição social – diferido 2.271 2.562

Lucro líquido do exercício 13.403 15.734
 

Demonstração combinada do resultado abrangente

Exercício findo em 31 de dezembro de 2020 
(Em milhares de reais)

2020 2019

Lucro líquido do exercício 13.403 15.734

Outros resultados abrangentes - -

Total do resultado abrangente do exercício 13.403 15.734

Demonstração combinada das mutações do acervo líquido

Exercício findo em 31 de dezembro de 2020  
(Em milhares de reais)

Total do acervo líquido

Saldo em 01 de janeiro de 2019 17.211

Lucro líquido do exercício 15.734
Distribuição de dividendos (2.353)

 
Saldo em 31 de dezembro de 2019 30.592

Lucro líquido do exercício 13.403
Distribuição de dividendos (35.660)
Redução de capital – devolução imobilizado (9.097)
Redução de capital – devolução caixa (4.853)
Aumento de capital 27.800

Saldo em 31 de dezembro de 2020 
22.185

Demonstração combinada dos fluxos de caixa – método indireto

Exercício findo em 31 de dezembro de 2020 
(Em milhares de reais)

2020 2019

Fluxo de caixa das atividades operacionais

Lucro líquido antes do imposto de renda e contribuição social 19.795             20.009

 

Ajustes por: 

Depreciação e amortização 182              527 

Baixas imobilizado 1.131 40

Juros apropriados sobre empréstimos 43 167               

Juros sobre parcelamentos de impostos 370 371

Juros apropriados sobre arrendamentos 143              127 

Amortização sobre arrendamentos 497              387 

Provisão para riscos cíveis, fiscais e trabalhistas 5.653 3.235

Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados – PEONA  199 2.402

Provisão para perda de crédito esperada 4.597 5.863

32.610 33.128

Variações em:

Contas a receber 1.307 (5.390)
Estoque (130) 198

Impostos a recuperar (360) 506 

Outros ativos 499    (14)
Depósitos judiciais 534  (1.663) 
Fornecedores (790) 509

Adiantamento de clientes 78 236

Provisões técnicas planos de saúde (ANS) 5.275 (290)
Provisão para riscos cíveis, fiscais e trabalhistas – Pagamento - (551)
Obrigações sociais e trabalhistas 109 98 

Obrigações tributárias 1.706 (1.586)
Outros 71 (139)
Pagamento de parcelamentos de impostos (507) (444)
Impostos pagos sobre o lucro (8.500) (4.418)
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionais 31.902 20.180

Fluxo de caixa das atividades de Investimentos

Aquisição de Imobilizado (10.036) (4.482)
Aplicações financeiras vinculadas (374) (3.537)
Fluxo de caixa utilizado nas atividades de investimento (10.410) (8.019)

Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Redução de capital (4.853) -

Aumento de capital 27.800 -

Juros pagos (31) (246)

Pagamentos de arrendamento (608) (440)
Novos empréstimos 683 834

Pagamento de empréstimos (161) (964)
Dividendos pagos (35.660) (2.353)

Fluxo de caixa utilizado nas atividades de financiamentos (12.830) (3.169)

Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa 8.662 8.992 

Caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício 21.111 12.119 

No final do exercício 29.773 21.111 

Prefeitura de São 

Luís vacina idosos 

com idades entre 

70 e 72 anos contra 

a Covid-19
A Prefeitura de São Luís está vaci-

nando até o dia 30 deste mês, idosos 
com idades de 70 a 72 anos contra a 
Covid-19. Amanhã (25), serão vaci-
nados os idosos de 72 anos nascidos 
de julho a dezembro. Para isto, é ne-
cessário que o idoso esteja cadastra-
do na plataforma “Vacina São Luís”, 
disponível no site da Prefeitura de 
São Luís (www.saoluis.ma.gov.br). A 
vacinação está ocorrendo no Cen-
tro Municipal de Vacinação, insta-
lado no Multicenter Sebrae, no Co-
hafuma, e no drive-thru que fica na 
Universidade Federal do Maranhão 
(UFMA), das 8h às 17h.

Com a chegada de mais doses de 
vacina, a Prefeitura de São Luís segue 
avançando com o Plano Municipal 
de Vacinação e agora está atendendo 
à população idosa de 70 a 72 anos. 
“Nós já havíamos iniciado o cadas-
tramento dos idosos de 70 anos na 
plataforma Vacina São Luís. Com a 
chegada das doses começamos a des-
cer ainda mais a faixa etária do nosso 
calendário de vacinação, mantendo 
sempre nossa campanha organiza-
da, avançando de forma rápida e em 
locais amplos para evitar aglomera-
ção”, informou o secretário Munici-
pal de Saúde, Joel Nunes.

Quem procurou um dos locais 
de vacinação nesta quarta-feira (24) 
conseguiu se vacinar rapidamente. 
Foi o caso do casal Maria Gracy Sou-
sa Saraiva e Luiz Gonzaga Saraiva, 
ambos de 72 anos. “A gente estava 
esperando há muito tempo essa va-
cina e hoje chegou o dia graças a 
Deus. Estou muito tranquila e fe-
liz, principalmente pelo meu marido 
que teve trombose há cinco meses e 
agora está mais protegido”, disse. O 
casal recebeu a vacina Coronavac, 
um dos dois tipos disponíveis até 
o momento, e receberá a segunda 
dose em três semanas.

Para evitar aglomerações, o 
público-alvo de cada dia está sen-
do organizado conforme o mês de 
nascimento. Na quinta-feira (25), 
vacinam pela manhã os idosos de 
72 anos nascidos nos meses de ju-
lho, agosto e setembro. À tarde, é a 
vez dos nascidos em outubro, no-
vembro e dezembro. Para vacinar, 
além do cadastramento, o cidadão 
deve apresentar um documento ofi-
cial com foto.

É importante que a pessoa se 
atente ao calendário de vacinação. 
Na sexta-feira (26) e no sábado (27), 
serão vacinados os idosos de 71 anos. 
Já na segunda-feira (29) e na terça-
feira (30) serão vacinadas pessoas 
de 70 anos de idade.

Até o momento, foram aplicadas 
91.185 doses contra a Covid-19 em 
São Luís desde o início da campa-
nha de imunização. No dia 22 des-
te mês, o Município recebeu mais 
12.860 doses, o que permitiu am-
pliar o público-alvo.

Na terça-feira (23), o prefeito 
Eduardo Braide confirmou de for-
ma oficial, a adesão da capital no 
Consórcio Nacional de Vacinas das 
Cidades Brasileiras. Na prática, a 
ingressão no consórcio permitirá a 
compra de imunizantes diretamen-
te dos fabricantes.
Quem perdeu o prazo para a imu-
nização, terá que aguardar a con-
vocação futura em calendário que 
será divulgado pela Prefeitura de São 
Luís, em breve.

Calendário vacinação 

25 de março

Idosos de 72 anos
Manhã: nascidos em julho, agosto 
e setembro
Tarde: nascidos em outubro, novem-
bro e dezembro

26 de março

Idosos de 71 anos
Manhã: nascidos em janeiro, feve-
reiro e março
Tarde: nascidos em abril, maio e junho

27 de março

Idosos de 71 anos
Manhã: nascidos em julho, agosto 
e setembro
Tarde: nascidos em outubro, novem-
bro e dezembro

29 de março

Idosos de 70 anos
Manhã: nascidos em janeiro, feve-
reiro e março
Tarde: nascidos em abril, maio e junho

30 de março

Idosos de 70 anos
Manhã: nascidos em julho, agosto 
e setembro
Tarde: nascidos em outubro, novem-
bro e dezembro
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL

AVISO DE ADIAMENTO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2021-CPL/PMC. A Prefeitura 
Municipal de Carolina, mediante seu Pregoeiro, designado pela Portaria nº 012, de 01 
de janeiro de 2021, torna público que o Pregão Presencial nº 009/2021-CPL/PMC, do 
tipo Menor Preço, para Registro de Preços para a Aquisição de materiais e ferramentas 
manuais, EPI’s, máquinas elétricas e reparos, de uso em mecânica, conforme Anexo I do 
Edital, marcado para 26.03.2021, às 08h30min, devido a antecipação do feriado da 
Adesão do Maranhão à Independência do Brasil, comemorado no dia 28 de julho para 
o dia 26 de março de 2021, resolve ADIAR a licitação para 29.03.2021, às 08h30min, na 
sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL, desta Prefeitura, localizada na Praça 
Alípio Carvalho, nº 50, Centro. CEP 65.980-000 - Carolina/MA. Carolina/MA, 24 de 
março de 2021. AMILTON FERREIRA GUIMARÃES - Pregoeiro.

ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS
CNPJ 06.933.543/0001-48
Av. Juscelino Kubitschek, s/nº, Centro, CEP: 65.728-000 - Lima Campos – Maranhão
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

REPUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021

A Câmara Municipal de Lima Campos - MA, por meio da Comissão Permanente de Licitação, torna público aos 
interessados que, com base na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar às 08:00hs (oito horas) do dia 
28 de abril de 2021, licitação na modalidade Tomada de Preços  nº 001/2021, do tipo melhor técnica e preço, tendo por 
objeto a contratação de empresa para prestar serviços de assessoria na comunicação, divulgação dos atos, 
organização e cobertura de eventos realizados pelo poder legislativo, de interesse da Câmara Municipal de Lima 
Campos – MA. A presente licitação será realizada na sala da Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal 
de Lima Campos, situada na Av. JK, s/nº, Centro, Cep 65.728-000, Lima Campos–MA e será presidida pelo Presidente  da 
CPL. O edital e seus anexos estão a disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 
08:00hs (oito horas) às 12:00hs (doze horas), onde poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente através do site: 
www.cmlimacampos.ma.gov.br. Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço e/ou pelo telefone (0**99) 
3646-1138. 

Lima Campos–MA, 23 de março de 2021.
Igor Wellington Pereira de Sousa

Presidente da CPL

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

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021

O MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS-MA, através da Prefeitura Municipal de Lima Campos, torna público aos 
interessados que, com base nas disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e demais 
legislações pertinentes, fará realizar às 09:00hs (nove horas) do dia 12 de abril de 2021, licitação na 
modalidade Tomada de Preços nº 002/2021, sob a forma de execução indireta e regime de empreitada por 
preço global, do tipo menor preço, tendo por objeto a contratação de empresa especializada para execução 
das obras de construção, ampliação e melhoria de sistemas de abastecimento de água, na Zona Rural do 
Município de Lima Campos-MA, em conformidade com o Projeto Básico disposto no Anexo XIV do Edital. A 
presente licitação será realizada na sala da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de 
Lima Campos, situada na Av. JK, s/nº, Centro, CEP: 65.728-000, Lima Campos–MA. O edital e seus anexos 
estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00hs (oito horas) 
às 12:00hs (doze horas), onde poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente. O Edital também poderá 
ser obtido no sítio eletrônico: www.limacampos.ma.gov.br. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço 
e/ou pelo telefone (0**99) 3646-1112.

Lima Campos–MA, 23 de março de 2021.
Lidiane de Sá Curvina

Secretária Municipal de Saúde    
Decreto nº. 010, de 01 de janeiro de 2021

MISSA DE SETIMO DIA 
  RAIMUNDO NONATO DA SILVA FILHO

   CONVITE

OS FAMILIARES DO SAUDOSO RAIMUNDO NONATO DA 
SILVA FILHO, CONVIDAM PARENTES E AMIGOS PARA A 
MISSA DE SÉTIMO DIA, A REALIZAR-SE NO DIA 
13.03.2021 (SABADO) ÀS 17.30H NA IGREJA NOSSA 
SENHORA DA CONCEIÇÃO (MONTE CASTELO) AGRADE-
CEMOS A TODOS QUE COMPARECEREM A ESTE ATO DE FÉ 
E SOLIDARIEDADE CRISTÃ.  .  

-

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA MA
PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 008/2021. REGISTRO DE PREÇOS. O MUNICIPIO DE 
NOVA OLINDA DO MARANHÃO, Estado do Maranhão, através da Secretaria Municipal de Saúde, torna 
público que fará licitação na modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços. BASE LEGAL: Lei nº 
10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019, Lei nº 8.666/93 e alterações. OBJETO: Seleção de proposta 
visando o REGISTRO DE PREÇO para contratação de empresa para fornecimento de equipamentos de 
informática destinados a informatizarem os setores administrativos e unidas básicas que compõem a 
Secretaria de Saúde do Município de Nova Olinda do Maranhão. ABERTURA:  08 de abril de 2021, às 
09h00min. 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 cplnovaolindadoma-
ranhao@outlook.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 12h, no endereço Rua do Sesp, s/n/ Centro, CEP 65.274-000. Cristina 
de Sousa Coelho - Secretária Municipal de Saúde.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA MA
REPUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO N.º 001/2021. A Prefeitura Municipal de 
Nova Olinda/MA, CNPJ: 01.612.625/0001-77, torna público para conhecimento dos interessados que 
realizará licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2021, objetivando contração de empresa 
especializada na elaboração do projeto básico e executivo para Implantação do Sistema de 
Abastecimento de Água, no município de Nova Olinda do Maranhão-MA, conforme convênio nº 
908527/2020 e proposta PLATAFORMA + BRASIL nº 025913/2020, Fundação Nacional de Saúde / 
FUNASA, nos termos da Lei 8.666/93 e demais alterações, a realizar-se no dia 13/04/2021 às 10:00 horas.  
LOCAL DE REALIZAÇÃO: Rua do SESP, s/n, Centro, Nova Olinda MA, onde poderão consultar o edital e 
seus anexos gratuitamente, em horário comercial das 08:00h às 13:00h. Informações complementares 
poderão ser obtidas no mesmo endereço e pelo e-mail cplnovaolindadomaranhao@outlook.com. Nova 
Olinda do Maranhão (MA), 05 de março de 2021. Ely Silva Linhares. Secretária Municipal de Administra-
ção e Planejamento.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIO XII/MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIO XII/MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N.º 005/2021 PROCESSO ADM. Nº 0803.3049 /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 06 de abril de 2021, às 15 horas e 30 minutos,  Licitação na 
modalidade Pregão na forma Eletrônica, com critério de julgamento menor preço, objetivando, o Registro de 
Preços para contratação de Pessoa(s) Jurídicas(s) para Execução dos serviços de manutenção preventiva e 
corretiva da iluminação pública, com mão-de-obra, ferramentas e equipamentos especializados, de acordo 
com os critérios básicos e normas técnicas, de interesse da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços 
Urbanos 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.licita-
net.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 
cplvitoriadomearimma2021@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, 18 de março de 2021.JUSCELINO LEITE DE BRITO JUNIOR;Secretário Municipal de 
Administração e Planejamento

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

Cuidados na pegação

Em meio a uma pan de mia,  os usuá ri os de
apli ca ti vos de re la ci o na men to tam bém es-
tão in te res sa dos em sa ber se o pos sí vel par- 
cei ro es tá cui dan do da saú de. Uma pes qui sa
fei ta pe lo apli ca ti vo In ner com 3 mil sol tei- 
ros bra si lei ros mos trou que 69,2% dos usuá- 
ri os dis se ram que que rem que as pes so as
con fir mem em seu per fil que já fo ram va ci- 
na das. Ao to do, 69,6% res pon de ram que adi- 
ci o na ri am es sa in fo à pró pria bi o gra fia.

Impactos da Covid-19

A Se cre ta ria Mu ni ci pal de Ino va ção, Sus-
ten ta bi li da de e Pro je tos Es pe ci ais (Se mis pe)
pro mo ve rá o en con tro vir tu al “Per cep ções
dos Im pac tos da Co vid-19 nos Se to res Cul tu- 
ral e Cri a ti vo”. 

O even to acon te ce rá das 9h às 11h des ta
quin ta-fei ra, 25, via Go o gle Me et. 

O ob je ti vo é apre sen tar e re fle tir so bre os
re sul ta dos da pes qui sa de abran gên cia na ci- 
o nal so bre o te ma. 

O de pu ta do es ta du al Vi ni cius
Lou ro (PL), pro to co lou es sa se ma na
na Me sa Di re to ra da As sem bleia Le -
gis la ti va o Pro je to de Lei que au to ri -
za a com pra das va ci nas SARS-CO -
VID-19 por pes so as ju rí di cas de di rei -
to. A me di da be ne fi ci a rá gru pos de
pes so as que de pen dem di re ta men te
dos ser vi ços ca rac te ri za dos co mo
não es sen ci ais e que pre ci sam es tar
nas ru as for ne cen do mão de obra pa -
ra em pre sas pri va das e tem es sa ati -
vi da de co mo úni co meio pa ra so bre -
vi ver. A pro po si ção des ta ca que pes -
so as ju rí di cas de di rei to pri va do de -
ve rão ter au to no mia pa ra ad qui rir di -
re ta men te as va ci nas con tra a Co vid-
19, di an te das di fi cul da des e das res -
tri ções cau sa das pe la pan de mia .

Mar ço é um mês es pe -
ci al pa ra Mar cos e Be -
lut ti. Na quar ta-fei ra,
dia 24, os ar tis tas co -
me mo ra ram 13 anos de
car rei ra. Pa ra ce le brar
a da ta, se rá re a li za da
uma li ve no sá ba do,
27, às 17h, no ca nal ofi -
ci al da du pla no
Youtube. Com mú si cas
lan ça das no iní cio de
sua tra je tó ria até as
can ções mais re cen tes,
a apre sen ta ção é uma
for ma de re lem brar to -
da a his tó ria e os su -
ces sos dos can to res.

Se gun do o mé di co psi -
qui a tra do Hap vi da
Saú de, Ro dri go As sun -
ção, des de o iní cio da
pan de mia hou ve uma
mu dan ça de vi da, com
li mi ta ções e ga ti lhos,
tra zen do pre o cu pa ção,
ir ri ta bi li da de e al te ra -
ção de hu mor. “Vo cê
co me çou a ver pes so as
mor ren do, as sis tin do
no ti ciá ri os e ven do coi -
sas ter rí veis. As pes so -
as já es ta vam an si o -
sas, a pan de mia po ten -
ci a li zou de vez a an si e -
da de”, dis se ele.

Vantagens Crediamigo

Até 60 di as pa ra pa ga men to da pri mei ra par- 
ce la das ope ra ções re la ti vas a con tra ta ções e re- 
no va ções de cré di to re a li za das en tre 1º de ja nei-
ro e 30 de ju nho de 2021. Es sa é um das no vas
van ta gens ofe re ci das pe lo Cre di a mi go Ban co do
Nor des te, mai or pro gra ma de mi cro fi nan ça ur-
ba na da Amé ri ca do Sul, que po dem ser aces sa- 
das pe los ca nais di gi tais da ins ti tui ção fi nan cei-
ra, evi tan do que os cli en tes pre ci sem com pa re- 
cer às agên ci as. Ou tro be ne fí cio é po der re ne go- 
ci ar su as ope ra ções até 30 de ju nho de 2021 e
ob ter 60 di as pa ra ini ci ar o pa ga men to.

Declaração IR

O con tri buin te bra si lei ro tem mais uma op- 
ção pa ra re a li zar a de cla ra ção do Im pos to de
Ren da 2021. Na ter ça-fei ra, 23, a Re cei ta Fe de ral
anun ci ou que a de cla ra ção po de ser re a li za da
no Por tal gov.br. O pro je to-pi lo to es ta rá dis po- 
ní vel até 25 de mar ço pa ra mais de 94 mi lhões de
pes so as que pos su em con ta no sis te ma uni fi ca- 
do do go ver no fe de ral, que ofe re ce ao usuá rio o
aces so a di ver sos ser vi ços usan do uma úni ca se- 
nha. A de cla ra ção po de ser fei ta por meio do ser- 
vi ço Meu Im pos to de Ren da, quan do aces sa do
pe lo e-CAC no com pu ta dor.

Violência doméstica

Na Câ ma ra Mu ni ci pal de São Luís, em ses são
re mo ta, foi apro va do nes ta ter ça-fei ra, 23, o pro- 
je to de lei nº 038/21, da ve re a do ra Con ci ta Pin to
(PC doB), que es ta be le ce a obri ga to ri e da de, nas
re des pú bli ca e par ti cu lar de Edu ca ção, da in- 
ves ti ga ção e do acom pa nha men to de cri an ças e
ado les cen tes que apre sen tam ati tu des ca rac te- 
rís ti cas da vi vên cia de vi o lên cia do més ti ca. A
me di da con tri bui rá pa ra a im plan ta ção de ave- 
ri gua ção e acom pa nha men to de cri an ças e ado- 
les cen tes, que de mons trem com por ta men tos
ca rac te rís ti cos de vi o lên cia do més ti ca.

Pra curtir

A OAB Ma ra nhão,
atra vés da Es co la Su -
pe ri or da Ad vo ca cia
Prof. Jo sé Ve ra-Cruz
San ta na, pro mo ve rá
o mi ni cur so on li ne
“Pen são por mor te no
RGPS, an tes e de pois
da Re for ma”.

A ca pa ci ta ção ini ci a rá
às 19h do dia 5 de
abril, com trans mis -
são pe la pla ta for ma
Zo om. 

A pen são por mor te é
um be ne fí cio pre vi -
den ciá rio de vi do aos
de pen den tes do se -
gu ra do em vir tu de de
seu fa le ci men to.

A Smi les, pro gra ma
de fi de li da de da Gol,
es tá dan do até 16 mil
mi lhas pa ra ade sões
do Clu be 1.000 e
apre sen tan do ofer tas
es pe ci ais pa ra pro du -
tos Ap ple e fre te grá -
tis pa ra cli en tes Clu -
be ou Di a man te.

Na ade são, os bô nus
se rão da dos nos me -
ses 1, 3 e 6. Em seis
me ses, se rão 10 mil
mi lhas bô nus, além
das 6 mil mi lhas do
pla no, to ta li zan do 16
mil mi lhas. A ofer ta é
va li da até 21h do dia
26.

Uma va ci na con tra o
co ro na ví rus em for -
ma de com pri mi do
co me ça rá a ser tes ta -
da em se res hu ma -
nos ain da em ju nho
des te ano.

Fa bri ca do pe la em -
pre sa Ora vax, o imu -
ni zan te usa a téc ni ca
VLP, si gla em in glês
pa ra par tí cu la se me -
lhan te ao ví rus .

São Luís, quinta-feira, 25 de março de 2021

oimparcial.com.br
92 ANOS DE

CREDIBILIDADE



oimparcial.com.br VIDA Saulo Duailibe
E-mail: sauloduailibe@yahoo.com.br 9

Estado terá medidas mais restritas a partir desta sexta-feira, 26, até domingo, dia 28 de
março, quando poderão funcionar apenas os serviços essenciais

Fun ci o na men to per mi ti do
• Fei ras, mer ca dos e su per mer ca dos
• Dri ve th ru e delivery
• Hos pi tais, la bo ra tó ri os, cli ni cas e
ve te ri ná ri as
• Se gu ran ça pú bli ca e pri va da
• Co le ta de li xo
• Pos tos de com bus tí veis
• Ser vi ços fu ne rá ri os
• Pon tos de pa ra da de ca mi nho nei ros
nas ro do vi as
• Bor ra cha ri as e ofi ci nas

1.011 no vos ca sos

MARANHÃO

Veja o que abre e fecha
no semi-lockdown
PATRÍCIA CUNHA

C
om a an te ci pa ção do fe ri a do 
es ta du al de 28 de ju lho, Ade- 
são do Ma ra nhão à In de pen- 
dên cia do Bra sil, pa ra o dia 

26 de mar ço, o es ta do te rá uma es pé- 
cie de mi ni lock down a par tir des ta 
sex ta-fei ra e que vai vi go rar até o dia 
28 (do min go), quan do se rão per mi ti- 
dos ape nas o fun ci o na men to dos ser- 
vi ços es sen ci ais. A me di da es tá em al- 
te ra ção do ar ti go 11-C do de cre to es- 
ta du al n° 36.612, de 22 de mar ço de 
2021, que al te rou no âm bi to es ta du al 
o De cre to nº 36.601, de 19 de mar ço 
de 2021.

Se rão três di as se gui dos de for te re- 
du ção de ati vi da de pa ra que as me di- 
das de iso la men to se jam se gui das pe- 
la po pu la ção, a fim de di mi nuir a ta xa 
de trans mis são do no vo co ro na ví rus. 
As sim, só po de rão fun ci o nar os ser vi- 
ços de fei ras, mer ca dos e su per mer ca- 
dos, qui tan das e es ta be le ci men tos 
con gê ne res; dri ve th ru e delivery 
man ti dos por res tau ran tes, lan cho ne- 
tes e es ta be le ci men tos con gê ne res; 
hos pi tais, la bo ra tó ri os, cli ni cas e ve- 
te ri ná ri as; se gu ran ça pú bli ca e pri va- 
da; co le ta de li xo; pos tos de com bus tí- 
veis; ser vi ços fu ne rá ri os; pon tos de 
pa ra da de ca mi nho nei ros, a exem plo 
de res tau ran tes e pon tos de pa ra da e 
des can so, às mar gens de ro do vi as; 
bor ra cha ri as e ofi ci nas.

As re gras pa ra o fun ci o na men to 
das ati vi da des es tão no de cre to, que 
es tá dis po ní vel no por tal do go ver no 
do es ta do.

Em fun ção da al te ra ção do de cre to 
es ta du al, a  Fe de ra ção do Co mér cio 
de Bens, Ser vi ços e Tu ris mo do Es ta do 
do Ma ra nhão atu a li zou as re gras so-

O GOVERNADOR FLÁVIO DINO ANUNCIOU AS MEDIDAS NA ÚLTIMA SEXTA-FEIRA, DIA 19

bre fun ci o na men to das ati vi da des do 
co mér cio no pe río do, que de ve rá fi car 
de por tas fe cha das em to do  o es ta do, 
de 26 a 28 de mar ço.

De acor do com o de cre to, as me di- 
das mais res tri ti vas fo ram to ma das le- 
van do em con ta o atu al mo men to da 
pan de mia, com in di ca do res cres cen- 
tes em to do o país, in clu si ve com ca- 
sos com pro va dos de no va va ri an te, 
com po ten ci al pos si vel men te mais 
ele va do de trans mis si bi li da de; os li- 
mi tes de for ne ci men to de in su mos e 

de con tra ta ções de equi pes mé di cas, 
pa ra am pli a ção de uni da des de in ter- 
na ção hos pi ta lar, des ti na das a su prir 
o au men to ex po nen ci al de pa ci en tes 
in fec ta dos pe la Co vid-19 no Es ta do 
do Ma ra nhão; e ain da o con tro le da 
lo ta ção de mei os de trans por te pú bli- 
cos co mo  me di da não far ma co ló gi ca 
re le van te pa ra a pre ven ção e con ten- 
ção da Co vid-19, uma vez que con tri- 
bui pa ra a ga ran tia da dis tân cia de se- 
gu ran ça en tre in di ví du os e evi tam 
aglo me ra ções.

Saiba o que é permitido funcionar

Na ca pi tal, pa ra ga ran tir que as me- 
di das mais se ve ras se rão res pei ta das
no pe río do de 26 a 28 de mar ço, a Se- 
cre ta ria Mu ni ci pal de Saú de (Se mus)
in for mou que vai in ten si fi car os tra- 
ba lhos de fis ca li za ção em es ta be le ci- 
men tos na ci da de no pe río do.

De acor do com da dos da Vi gi lân cia,
des de o iní cio do mês, 253 es ta be le ci- 
men tos fo ram fis ca li za dos, e 28 fo ram
au tu a dos. As ati vi da des dos agen tes
da Vi gi lân cia se ba sei am no cum pri- 
men to das nor mas es ta be le ci das pe- 
los de cre tos mu ni ci pal  e es ta du al.

No úl ti mo fi nal de se ma na a fis ca li- 
za ção ocor reu na área da Pe nín su- 
la/Pon ta d’Areia, em pon tos co mer ci- 
ais na Coha ma, An ge lim e ad ja cên ci- 
as, e na se gun da-fei ra, as ações se
con cen tra ram na Re gião Cen tral da
ci da de.

Pa ra o se cre tá rio de Saú de de São
Luís, Jo el Nu nes, a fis ca li za ção tem
co mo ba se os de cre tos es ta du ais e
mu ni ci pais e se guem ori en ta ção de

es pe ci a lis tas que pre co ni zam a ado- 
ção de me di das pa ra evi tar aglo me ra- 
ções. “Com ba se em re co men da ções
téc ni cas, te mos ori en ta do a po pu la- 
ção a ado tar me di das de dis tan ci a- 
men to e, por is so, nos so tra ba lho se
ba seia nes ta ga ran tia, com a re fe rên- 
cia do De cre to”, dis se.

De acor do com o bo le tim de 23 de
mar ço da Se cre ta ria de Es ta do da Saú- 

de, o es ta do tem 235.646 ca sos con fir- 
ma dos de Co vid-19, e re gis trou 5.759
vi das per di das pa ra a do en ça. 

O es ta do re gis trou 1.011 no vos ca-
sos em um dia, sen do 195 em São
Luís,  99 em Im pe ra triz, e  717 nas de- 
mais re giões.

Ci da des com óbi tos
O Ma ra nhão tam bém te ve 38 óbi-

tos nas ci da des de: Ama ran te do Ma-
ra nhão (1), Go ver na dor Ed son Lo bão
(1), Ba ca bal (1), Fei ra No va do Ma ra- 
nhão (1), Açai lân dia (1), Cam pes tre
do Ma ra nhão (1), Ma ta Ro ma (1), Pio
XII (1), Zé Do ca (1), San ta He le na (1),
Cu ru ru pu (1), São Jo sé de Ri ba mar (1),
Ba rão de Gra jaú (1), Gon çal ves Di as
(1), Ri a chão (2), Co dó (2), Ti mon (2),
Pas sa gem Fran ca (2), Im pe ra triz (6) e
São Luís (10). Se te 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.

1ª re du ção

FIOCRUZ

Toque de recolher no
Maranhão e 23 estados

AMAZONAS E RORAIMA NÃO  RECEBERAM RECOMENDAÇÃO

O ní vel crí ti co de ocu pa ção de lei tos de uni da de de te- 
ra pia in ten si va (UTI) pa ra co vid-19 em 25 es ta dos e no
Dis tri to Fe de ral fez a Fun da ção Oswal do Cruz (Fi o cruz)
re co men dar ao Ma ra nhão e aos de mais uni da des da Fe- 
de ra ção a ado ção de me di das ur gen tes de blo queio pa ra
con ter a cri se sa ni tá ria e o co lap so do sis te ma de saú de,
co mo lock down e to que de re co lher.

Um bo le tim so bre a do en ça ela bo ra do por pes qui sa- 
do res da Fi o cruz e di vul ga do na ter ça-fei ra (23) aler ta
que, à ex ce ção de Ama zo nas e Ro rai ma, to dos os ou tros
en tes fe de ra ti vos es tão com mais de 80% dos lei tos ocu- 
pa dos. Os nú me ros mais alar man tes são os das re giões
Sul e Cen tro-Oes te, em que to dos os es ta dos e o Dis tri to
Fe de ral es tão com ta xas su pe ri o res a 96%.

No Ma to Gros so do Sul, em es pe ci al, o va lor é de
106%. Se gun do a Fi o cruz, is so in di ca o uso de lei tos não
ha bi li ta dos pa ra co vid-19 no aten di men to da de man da
im pos ta ao sis te ma de saú de pe la en fer mi da de.

Os nú me ros ele va dos, de acor do com os pes qui sa do- 
res, “re tra tam o co lap so do sis te ma de saú de pa ra o
aten di men to de pa ci en tes que re que rem cui da dos com- 
ple xos pa ra a co vid-19, além de pre juí zos imen su rá veis
no aten di men to de pa ci en tes que de man dam cui da dos
em ra zão de ou tros pro ble mas de saú de”.

A ins ti tui ção pe de a ado ção de me di das de blo queio
ou lock down, com res tri ção das ati vi da des não es sen ci- 
ais por cer ca de 14 di as. Se gun do a Fi o cruz, es se é o tem- 
po mí ni mo ne ces sá rio pa ra re du ção sig ni fi ca ti va das ta- 
xas de trans mis são e nú me ro de ca sos e re du ção das
pres sões so bre o sis te ma de saú de.

REDUÇÃO

Preço da gasolina cai
pela 2ª vez em 6 dias

A GASOLINA JÁ CAIU R$ 0,25 NAS REFINARIAS EM UMA SEMANA 

A Pe tro bras anun ci ou mais uma re du ção nos pre ços
do li tro da ga so li na e do óleo di e sel em su as re fi na ri as. A
par tir de ho je, quin ta-fei ra (25), o pre ço mé dio do li tro
da ga so li na pas sa rá a cus tar R$ 2,59, uma que da de 4%,
ou se ja, uma re du ção de R$ 0,11. Já o li tro do di e sel te ve
uma re du ção de 3,8% e pas sa rá a cus tar, a par tir de ama- 
nhã, R$ 2,75, se gun do in for ma ções di vul ga das pe la em- 
pre sa.

A no ta di vul ga da pe la Pe tro bras re for ça que a com pa- 
nhia ba seia os pre ços dos com bus tí veis em va ri a ções no
mer ca do in ter na ci o nal e na ta xa de câm bio.

O pre ço pa ra o con su mi dor fi nal, no en tan to, ain da
so fre o acrés ci mo de im pos tos, da mis tu ra obri ga tó ria
de eta nol e das mar gens das dis tri bui do ras e pos tos de
com bus tí veis.

Na úl ti ma sex ta-fei ra (19), a Pe tro bras já ha via anun- 
ci a do a pri mei ra re du ção pre ço mé dio da ga so li na em
su as re fi na ri as. Na opor tu ni da de, o com bus tí vel te ve re- 
du ção de R$ 0,14 por li tro, o que re pre sen ta uma que da
de 4,95%. O re a jus te co me çou a va ler no úl ti mo sá ba do
(20).
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A Secretaria de Estado da Educação (Seduc) orienta comunidade escolar para
recebimento de 200 mil chips com pacotes de dados

Gru pos pri o ri tá ri os

Imu ni za ção con tra co vid
man ti da

EDUCAÇÃO

200 mil chips de internet
para alunos e professores

A
Se cre ta ria de Es ta do da Edu- 
ca ção (Se duc) di vul gou ori- 
en ta ções à co mu ni da de es co- 
lar a res pei to da en tre ga e ca- 

das tro de 200 mil chips com pa co tes 
de da dos de in ter net, des ti na dos a es- 
tu dan tes e pro fes so res da Re de Pú bli- 
ca Es ta du al de En si no.

A dis tri bui ção dos chips in te gra o 
con jun to de ações es tra té gi cas do Go- 
ver no do Ma ra nhão pa ra mi ni mi zar 
os efei tos da pan de mia na edu ca ção e 
pos si bi li tar o aces so dos es tu dan tes a 
ati vi da des es co la res re mo tas.

Nos úl ti mos di as foi con cluí da a en- 
tre ga às 19 Uni da des Re gi o nais de 
Edu ca ção (UREs), que por sua vez dis- 
tri bu em às es co las da Re de Es ta du al, a 
fim de que che guem a to dos os es tu- 
dan tes ma tri cu la dos e pro fes so res 
que de mons tra rem in te res se.

A Se duc aler ta que a ges tão da es co- 
la pre ci sa re gis trar o CPF do es tu dan te 
e o nú me ro de sé rie do chip no SI A EP

NOS ÚLTIMOS DIAS FOI CONCLUÍDA A ENTREGA DOS CHIPS DE DADOS ÀS 19 URES

????????????????????????????????????

(Sis te ma da Se duc) na área ad mi nis- 
tra ti va/alu no, no es pa ço re ser va do 
pa ra os da dos ca das trais dos es tu dan- 
tes, sob pe na de ter o chip blo que a do 
20 di as após a en tre ga. Es sa mes ma 
ori en ta ção va le pa ra a en tre ga aos 
pro fes so res.

A Se cre ta ria tam bém ori en ta que as 
es co las fa çam a en tre ga de for ma pla- 
ne ja da, se guin do to das as re gras de 
bi os se gu ran ça (evi tar aglo me ra ções, 
usar más ca ras, hi gi e ni zar as mãos, 

res pei tar o dis tan ci a men to em ca sos 
de fi las) e de acor do com a re a li da de 
de ca da co mu ni da de es co lar. Ca da 
Uni da de Re gi o nal es tá acom pa nhan- 
do a dis tri bui ção dos chips nas es co-
las de sua ju ris di ção. Em ca sos em que 
hou ver fal ta de chips ou não re ce bi- 
men to, a URE de ve in for mar ime di a- 
ta men te à Su per vi são de Es pa ços e 
Re cur sos Pe da gó gi cos (SU PERP) da 
Se duc, pe lo email: su-
perp@edu.ma.gov.br.

CAMPANHA

Vacinação contra Influenza começa dia 12 de abril
A 23° Cam pa nha Na ci o nal de Va ci- 

na ção con tra a In flu en za co me ça no
dia 12 de abril, com pú bli co-al vo es ti- 
ma do em 79,7 mi lhões de bra si lei ros.
O Mi nis té rio da Saú de con fir mou as
di re tri zes da Cam pa nha com en vio do
In for me Téc ni co aos Es ta dos e Dis tri- 
to Fe de ral. A me ta é va ci nar, pe lo me- 
nos, 90% dos gru pos pri o ri tá ri os. A
cam pa nha vai até o dia 9 de ju lho.

O Mi nis té rio da Saú de res sal ta a
im por tân cia da va ci na ção con tra a in- 
flu en za em 2021. 

A imu ni za ção vai pre ve nir o sur gi- 
men to de com pli ca ções de cor ren tes
da do en ça, óbi tos, in ter na ções e a so- 
bre car ga nos ser vi ços de saú de, além
de re du zir os sin to mas que po dem ser
con fun di dos com os da Co vid-19.

A pas ta vai dis tri buir 80 mi lhões de
do ses da va ci na in flu en za tri va len te,
pro du zi da pe lo Ins ti tu to Bu tan tan,
pa ra imu ni za ção do pú bli co-al vo. O
Mi nis té rio ori en ta aos es ta dos que to- 
das as me di das de pre ven ção à trans- 
mis são da Co vid-19 se jam ado ta das
du ran te a cam pa nha em mais de 50
mil pos tos de va ci na ção es pa lha dos
pe lo Bra sil.

Nes ta cam pa nha, se rão imu ni za- 

das cri an ças de 6 me ses a me no res de
6 anos de ida de (5 anos, 11 me ses e 29
di as), ges tan tes, puér pe ras, po vos in- 
dí ge nas, tra ba lha do res da saú de, ido- 
sos com 60 anos ou mais, pro fes so res
das es co las pú bli cas e pri va das, pes- 
so as por ta do ras de do en ças crô ni cas
não trans mis sí veis e ou tras con di ções
clí ni cas es pe ci ais, pes so as com de fi ci- 
ên cia per ma nen te, for ças de se gu ran- 
ça e sal va men to, for ças ar ma das, ca- 
mi nho nei ros, tra ba lha do res de trans- 
por te co le ti vo ro do viá rio de pas sa gei- 
ros ur ba no e de lon go cur so, tra ba lha- 
do res por tuá ri os, fun ci o ná ri os do sis- 
te ma pri si o nal, ado les cen tes e jo vens
de 12 a 21 anos de ida de sob me di das
so ci o e du ca ti vas e po pu la ção pri va da
de li ber da de.

A va ci na ção se rá fei ta de for ma es- 
ca lo na da – os gru pos pri o ri tá ri os se- 
rão dis tri buí dos em três eta pas. Os
mu ni cí pi os te rão au to no mia pa ra de- 
fi nir as da tas de mo bi li za ção (Dia D),
con for me a re a li da de de ca da re gião.

A Cam pa nha Na ci o nal de Va ci na- 
ção con tra a In flu en za coin ci di rá com
a re a li za ção da va ci na ção con tra a Co- 
vid-19. 

Con si de ran do a au sên cia de es tu- 
dos so bre a co ad mi nis tra ção das va ci-
nas, o Mi nis té rio da Saú de não re co- 
men da a apli ca ção das du as do ses si- 
mul ta ne a men te. A ori en ta ção, nes te
mo men to, é pri o ri zar a imu ni za ção
con tra o Co vid-19.

As pes so as que fa zem par te do gru-
po pri o ri tá rio pa ra a va ci na ção con tra
In flu en za e que ain da não fo ram va ci- 
na das con tra a Co vid-19, de ve ser pri- 
o ri za da a do se con tra a Co vid-19 e
agen da da a va ci na con tra a In flu en za,
res pei tan do um in ter va lo mí ni mo de
14 di as en tre elas.

A ação de imu ni za ção con tra a in-
flu en za é ex tre ma men te im por tan te
pa ra a pro te ção dos gru pos mais vul- 
ne rá veis às com pli ca ções e óbi tos de- 
cor ren tes da do en ça. 

Por tan to de ve ser man ti da, ape sar
de to dos os de sa fi os fren te à cir cu la- 
ção con tí nua ou re cor ren te do SARS-
CoV-2. A es tra té gia de va ci na ção con-
tra a in flu en za foi in cor po ra da ao Pro- 
gra ma Na ci o nal de Imu ni za ções (PNI)
em 1999.

Mais in for ma ções so bre o pú bli co-
al vo da cam pa nha e o cro no gra ma
dos gru pos pri o ri tá ri os por eta pas e
da tas po dem ser ob ti das no In for me
Téc ni co dis tri buí do aos es ta dos.

LU CI A NA GO MES

SÃO LUÍS

Confira as vagas de
emprego disponíveis

AS OPORTUNIDADES SÃO PARA VÁRIAS ÁREAS DE ATUAÇÃO

Es tá gio em ar qui te tu ra – In te res sa dos de vem en ca- 
mi nhar cur rí cu lo pa ra o e-mail: es ta gi o del ta re for- 
mas@gmail.com

Con trol ler – Su pe ri or com ple to em ad mi nis tra ção,
con tá beis ou eco no mia, ex pe ri ên cia na fun ção, ex cel
avan ça do. In te res sa dos de vem en ca mi nhar cur rí cu lo
pa ra o e-mail: desenvolvimento2021slz@gmail.com

Ven de dor ex ter no – É ne ces sá rio ser mai or de 18
anos, re si dir em São Luís e ex pe ri ên cia na área de ven- 
das. In te res sa dos de vem en ca mi nhar cur rí cu lo pa ra o e-
mail: harrywill73@gmail.com

Re cep ci o nis ta – En si no mé dio com ple to, ex pe ri ên cia
no ra mo da saú de ou hos pi ta lar. In te res sa dos de vem ca- 
das trar cur rí cu lo no si te: https://re de-dor-sao-
luiz.talentify.io/job/re cep ci o nis ta-se tor-ima gem-udi-
hos pi tal-sao-luis-ma ra nhao-re de-dor-sao-luiz-
2182356

Ven de dor – In te res sa dos de vem en ca mi nhar cur rí cu- 
lo pa ra o e-mail: nlin ter me di a co es.se le ti vo@gmail.com

Pro fes sor de in glês – In te res sa dos de vem en ca mi- 
nhar cur rí cu lo pa ra o e-mail: recruta2120@gmail.com

As sis ten te fi nan cei ro – Su pe ri or com ple to em adm,
con tá beis ou áre as afins. In te res sa dos de vem en ca mi- 
nhar cur rí cu lo pa ra o e-mail:
contasapagarsl2021@gmail.com

Ven de dor in ter no – In te res sa dos de vem en ca mi nhar
cur rí cu lo pa ra o e-mail:
fcarvalhorepresentacoes2018@gmail.com

Ven de do ra – En si no mé dio com ple to, ex pe ri ên cia
com ven das no seg men to de ma te ri al de cons tru ção, co- 
nhe ci men to em pa co te of fi ce. In te res sa dos de vem en- 
ca mi nhar cur rí cu lo pa ra o e-mail:
recrutamentoma20@gmail.com

NORMAS

Cuidados com reformas
e a rede elétrica

AS CONSTRUÇÕES TEM QUE FICAR A 3 M DA REDE ELÉTRICA

O se tor da cons tru ção ci vil é um dos pou cos que se
man ti ve ram em cres ci men to du ran te a pan de mia. Com
o au men to das re for mas imo bi liá ri as nes te pe río do, um
es pa ço vem con quis tan do ca da vez mais o in te res se das
pes so as: o fa mo so “pu xa di nho”. Mas an tes da cons tru- 
ção, é ne ces sá rio co nhe cer e se guir a le gis la ção que de fi- 
ne os li mi tes de dis tan ci a men to da re de elé tri ca que in- 
ter fe rem di re ta men te nes se ti po de cô mo do lo ca li za do
na par te su pe ri or dos imó veis, so bre tu do pe los ris cos de
aci den tes.

As nor mas se apli cam em to das as eta pas da obra, que
vai des de os pro je tos téc ni cos ou ar qui tetô ni cos, in- 
cluin do elé tri cos, sa ni tá ri os e de es tru tu ras. Pa ra man ter
a se gu ran ça, tam bém são ne ces sá ri as au to ri za ções dos
ór gãos fis ca li za do res. Qual quer ti po de obra, es tan do
ela em an da men to ou fi na li za da, de ve ter na sua re gu la- 
ri da de, no mí ni mo, 3 me tros de dis tân cia dos fi os dos
pos tes. A Dis tri bui do ra in ten si fi cou as fis ca li za ções e
no ti fi ca ções em obras e cons tru ções em de sa cor do à
dis tân cia se gu ra em re la ção à re de de ener gia. “Com o
au men to emi nen te do nú me ro de aci den tes em obras,
re for mas e pu xa di nhos, é im por tan te que tan to os cli en- 
tes quan to os pro fis si o nais de obra si gam al gu mas me- 
di das de se gu ran ça. Só as sim o am bi en te se rá se gu ro pa- 
ra os en vol vi dos e a obra se rá con cluí da com efi ci ên cia,
li vre de aci den tes’’, de cla ra La ris sa.

As dis tân ci as re co men da das – As cons tru ções de mais
um pa vi men to nas ca sas de vem ser pla ne ja das ob ser- 
van do sem pre a lo ca li za ção da re de elé tri ca e o ti po de
ma te ri al que vai ser uti li za do nas obras. Uma ori en ta ção
pré via dos tra ba lha do res pa ra es se cui da do é mui to vá li- 
da lo go no iní cio dos tra ba lhos.

Há re gras que de vem ser cum pri das ri go ro sa men te,
se o imó vel pos suir dois pa vi men tos e mais a sa ca da, a
dis tân cia de se gu ran ça au men ta pa ra 3,0 me tros.

São Luís, quinta-feira, 25 de março de 2021
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O Procon também notificou o Motel Oásis e informou que clube e estabelecimento irão
responder processo administrativo. Presidente tricolor reagiu e criticou decisão do órgão

POSTAGEM MISÓGENA

Presidente do Sampaio
critica ação do Procon
NERES PINTO

A
in da re per cu te o te or da  pu- 
bli ci da de di vul ga da pe lo 
Sam paio Cor rêa nas re des so- 
ci ais, na úl ti ma ter ça-fei ra, 

com par te da ima gem de uma mu lher. 
De nún ci as fei tas por tor ce do res do 
pró prio clu be, que dis cor da ram da 
ideia por con si de rá-la de con teú do 
se xis ta, le va ram o Pro con-MA a de ter- 
mi nar a sus pen são ime di a ta do ma te- 
ri al de cir cu la ção. O ór gão tam bém 
no ti fi cou o Mo tel Oá sis  e in for mou 
que clu be e  es ta be le ci men to irão res- 
pon der a pro ces so ad mi nis tra ti vo, es- 
tan do su jei tos a san ções con for me o 
Có di go de De fe sa do Con su mi dor 
(CDC). “So bre a pu bli ci da de mi só gi na 
e cla ra men te abu si va di vul ga da pe lo 
Sam paio Cor rêa, pe di mos a re ti ra da 
ime di a ta da pe ça pu bli ci tá ria e se gui- 
re mos com pro ces so ad mi nis tra ti vo 
pa ra san ção dos es ta be le ci men tos en- 
vol vi dos e re pa ra ção so bre da nos co- 
le ti vos cau sa dos com a prá ti ca”, in for- 
mou a pre si den te do ór gão, Ka ren 
Bar ros.

O ór gão tam bém de ter mi nou a 
con tra pro pa gan da, me di da pre vis ta 
pe lo Có di go de De fe sa do Con su mi- 
dor (art. 60, §1°) e que vi sa a cor re ção 
do po si ci o na men to ado ta do na pu bli- 
ci da de abu si va e mi ni mi za ção dos da- 
nos cau sa dos.

De acor do com o CDC (art. 37, §2°), 
é con si de ra da abu si va a pu bli ci da de 
dis cri mi na tó ria de qual quer na tu re za, 
além da que las que in ci tem vi o lên cia, 
me do, en tre ou tras prá ti cas que fe rem 
a saú de e se gu ran ça do con su mi dor.

Por meio de ma te ri al di vul ga do pe- 
la As ses so ria de Co mu ni ca ção, a pre- 
si den te do Pro con-MA, Ka ri ne Bar ros,

Sér gio Fro ta re a ge e cri ti ca 
o Pro con

SERGIO FROTA , PRESIDENTE TRICOLOR, FALOU SOBRE A NOTIFICAÇÃO DO PROCON-MA

acres cen tou:  “Es ta mos aten tos e nos- 
so ob je ti vo nes se ca so é coi bir qual- 
quer ti po de vi o lên cia, se ja fí si ca ou 
psi co ló gi ca, so fri da por mui tas mu- 
lhe res ao lon go de tan tos anos e evi tar 
que elas se per pe tu em na atu a li da de”.

O pre si den te do Sam paio Cor rêa, 
Sér gio Fro ta, foi in for ma do so bre a re- 
per cus são da pu bli ci da de. “Acho que 
es tá ten do uma ex plo ra ção mui to 
gran de. Aqui lo ali foi do mo tel, que é 
meu e que pa tro ci na o Sam paio e o 
ca ra apro vei tou pa ra o Só cio-Tor ce- 
dor, não tem uma fo to,  a me ni na não 

es tá nua, ape nas com uma ca mi sa do 
Sam paio…no meu en ten di men to o 
Pro con que ren do apa re cer, no mo- 
men to em que tem tan ta coi sa pra fis- 
ca li zar, co mo pos to de saú de, su per- 
mer ca do, ma te ri al de cons tru ção…
vai fis ca li zar um ne gó cio do Sam paio? 
Con sul tei meu ju rí di co que me dis se 
não es tar ven do na da de mais. Ago ra, 
se hou ve de ter mi na ção eu ti ro, pri- 
mei ro por que o Sam paio sem pre va- 
lo ri zou tan to ho mem co mo mu lher,  
não tem es se  ne gó cio de di fe ren ça. 
Ho je, se ho mem ca sa com ho mem e 
mu lher com mu lher e a lei re co nhe ce, 
o que tem mos trar? O Sam paio não 
des res pei tou nin guém”.

Tricolor completa  98 anos de fundação

O Sam paio Cor rêa faz ho je 98 anos
de fun da ção, mas de vi do à pan de mia
do co ro na ví rus não ha ve rá co me mo- 
ra ção pre sen ci al, ape nas a ce le bra ção
vir tu al de uma mis sa em ação de gra- 
ça. Se gun do o  pes qui sa dor Ma no el
Mar tins, a his tó ria do Tri co lor de São
Pan ta leão co me çou com os jo vens
Iná cio Co xo,  que ce deu sua re si dên- 
cia lo ca li za da nu ma rua do Co do zi- 
nho de Bai xo, aces so à Rua do Pas seio,
Ger vá sio Sa pa tei ro, Roi Brid, Zé Ma- 
ca co, Zé Fer rei ra, Hen ri que e os mem- 
bros da pri mei ra di re to ria: Abrahão
An dra de (pre si den te) Luís Vas con ce- 
los (vi ce), João Al mei da e Plas co Mo- 
ra es Rê go (se cre ta ri as); Wal de mar Za- 
ca ri as de Al mei da (te sou rei ro); Al mir
Vas con ce los (di re tor de Es por tes) e
Ma no el Bra sil co mo au xi li ar das Vi ces
Di re to ri as, cri a ram o Sam paio Cor rea
Fu te bol Clu be, no dia 25 de Mar ço de
1923.

Tu do co me çou no dia 12 de De- 
zem bro 1922, quan do che ga va a São
Luís o Sam paio Cor rea II, hi dro a vião
que ten ta va fa zer a tra ves sia Bra sil x
Es ta dos Uni dos, num pro je to cri a do
por Jo sé Mat to so Sam paio Cor rea,
edu ca dor, téc ni co, ad mi nis tra dor,
nas ci do em Ni te rói em 8 de se tem bro

de 1875 e fa le ci do em 17 de no vem bro
de 1942. O  pri mei ro avião ha via caí do
nas águas de Cu ba em 31 de agos to de
1922, quan do ten ta va fa zer o per cur so
de ter mi na do no pro je to.

À bor do da ae ro na ve vi e ram o pi lo- 
to bra si lei ro Pau lo Mar tins, que usa va
uma ca mi sa ver me lha e ama re la, em
li nhas ver ti cais e o ame ri ca no Wal ter
Mil ton com as co res ver me lha e bran- 
ca. Am bos ves ti am cal ças cá qui, cu jo
con jun to deu ins pi ra ção pa ra o pri- 
mei ro uni for me do tri co lor de São
Pan ta leão. Pas sa da a eu fo ria da che- 
ga da e com a ma ré bai xa-mar foi ve ri- 
fi ca do que o hi dro a vião es ta va en ca- 
lha do, do que se apro vei ta ram os pi lo- 
tos pa ra re a li za rem al guns ajus tes.

A par tir da que la da ta, os jo vens for- 
ma ram os dois qua dros dan do os no- 

mes de Sam paio Cor rêa II e o ou tro
Clo do mir Car do so. Eles e al guns tor- 
ce do res co me ça ram a se or ga ni zar, fi- 
ze ram o cam po de jo go, com co lo ca- 
ção de tra ves, mar ca ção, etc. Lá os
atle tas bo li vi a nos de ve ri am fa zer seus
trei na men tos e re a li zar jo gos com clu- 
bes de ou tros bair ros.

A car go de For mi gão e Ger vá sio Sa- 
pa tei ro, nas ofi ci nas de Al mir Vas con- 
ce los e uti li zan do cou ro de bú fa lo, fo- 
ram con fec ci o na das as pri mei ras
chu tei ras do Sam paio Cor rêa Fu te bol
Clu be. O res pon sá vel pa ra cri ar o uni- 
for me tri co lor foi Ger vá sio Sa pa tei ro,
que se ins pi rou na equi pa gem do Flu- 
mi nen se do Rio de Ja nei ro.  Ho je, o
clu be ilus tra na sua ca mi sa três es tre- 
las dos cam pe o na tos na ci o nais  con- 
quis ta dos (B,C e D), os dois úl ti mos
sob a di re ção do pre si den te Sér gio
Fro ta. São 4.293 jo gos dis pu ta dos, du- 
as mil e trin ta vi tó ri as, 1.852 em pa tes
e 1.111 der ro tas. Fo ram mar ca dos a
fa vor 7.890 gols e so fri dos 4.933. O ti- 
me bo li vi a no tem van ta gem di an te do
Ma ra nhão Atlé ti co Clu be em oi ten ta
vi tó ri as e cen to oi ten ta e qua tro gols.
Con tra o Mo to, o Sam paio tem des- 
van ta gem em de ze no ve der ro tas e
qua ren ta e dois gols.

• Se o Vas co acer tar a con tra ta ção de um jo ga dor do São
Pau lo por em prés ti mo no qual ha ja o pa ga men to de
uma com pen sa ção fi nan cei ra, o clu be de São Ja nuá rio
po de ria usar o cré di to co mo con tra par ti da;
• Em ou tro ce ná rio, se os clu bes acer ta rem um em prés -
ti mo sem com pen sa ção fi nan cei ra de um jo ga dor do
São Pau lo, o Vas co po de ria usar es se cré di to pa ra que o
Tri co lor pa gue os sa lá ri os men sal men te até des con tar o
va lor de R$ 300 mil;
• Se ja qual for es se acer to de pen de rá de uma ne go ci a -
ção com apro va ção dos clu bes.

NEGÓCIO

Vasco troca Benítez por
“vale” do São Paulo

OS CARIOCAS TERÃO DIREITO A UM CRÉDITO DE R$ 300 MIL

São Pau lo e Vas co acer ta ram uma com pen sa ção fi- 
nan cei ra pe la ne go ci a ção de Be ní tez. Os ca ri o cas te rão
di rei to a um cré di to de R$ 300 mil pa ra usar em uma ne- 
go ci a ção fu tu ra com al gum jo ga dor do Tri co lor. Es se va- 
lor po de rá ser usa do até de zem bro de 2022.

Em uma si tu a ção hi po té ti ca, fun ci o na ria da se guin te
ma nei ra:

Ca so não ha ja uma ne go ci a ção em que o Vas co use
es se cré di to até o fim de 2022, o São Pau lo te rá de pa gar
os R$ 300 mil ao clu be de São Ja nuá rio a par tir de 2023
em par ce las.

No seu si te ofi ci al, o clu be de São Ja nuá rio in for mou a
saí da de Be ní tez na úl ti ma ter ça-fei ra e pu bli cou o se- 
guin te so bre o acer to com o São Pau lo: “O Vas co te rá
tam bém um va lor de cré di to pa ra usar nu ma fu tu ra ne- 
go ci a ção com al gum jo ga dor do São Pau lo. Ca so ne- 
nhum atle ta se ja en vol vi do, o Tri co lor Pau lis ta te rá que
de vol ver es se cré di to em di nhei ro”.

TCHAU

Acosta deixa time
após jogar 63 minutos

ACOSTA ESTAVA ATUANDO PELO PEÑAROL DO AMAZONAS

O ata can te uru guaio Be to Acos ta, de 44 anos, res cin- 
diu seu vín cu lo com o Pe na rol-AM. O jo ga dor atu ou por
ape nas 63 mi nu tos com a ca mi sa do clu be, di vi di dos em
três jo gos. Ele não mar cou gols e ain da per deu um pê- 
nal ti, mas foi cam peão ama zo nen se.

A úl ti ma vez que o jo ga dor en trou em cam po foi na
der ro ta por 2 a 0 con tra o Ma naus FC, no dia 25 de fe ve- 
rei ro, ain da na edi ção de 2020 do Cam pe o na to Ama zo- 
nen se. Ele se le si o nou e não jo gou mais a par tir de en tão.
Ele se des pe diu nas re des so ci ais. “Que ria agra de cer o
Pe na rol por tu do e só agra de cer os tor ce do res e tor ce do- 
ras da ci da de que me tra ta ram su per bem, com mui to
res pei to e ca ri nho. Foi uma pas sa gem ra pi di nha, mas
va leu mui to. Mais um ca ne co! Que Deus aben çoe to dos
vo cês, vou fi car na tor ci da. Mui to obri ga do a meus com- 
pa nhei ros, vo cês são mui to guer rei ros, po dem con tar
co mi go sem pre… só no me pe çam di nhei ro”, pos tou.

Acos ta não foi o úni co a res cin dir con tra to com o Pe- 
na rol. Ou tro que dei xou o clu be in te ri o ra no foi o ca mi sa
10 Edi nho Cor rêa. ” Acer tei ho je mi nha saí da do Pe na- 
rol. Fo ram dois me ses so men te, mas pos so di zer que
saio fe liz e com a cer te za que cum pri mi nha mis são. Ga- 
nha mos o Es ta du al 2020, gra ças a Deus pu de con tri buir,
ser des ta que e co lo car o ti me na Co pa do Bra sil, Co pa
Ver de e Sé rie D, ou se ja, ca len dá rio pa ra o ano to do.
Agra de ço es te pe río do que aqui es ti ve. Dei xo o ti me sen- 
do ti tu lar, com o apoio do gru po, en tão di go que sa tis fei- 
to com o mo men to”, pos tou nas su as re des so ci ais.

O meia de 29 anos dis pu tou oi to par ti das pe lo ti me e
mar cou um gol. Ele dei xou no ar que “al gu mas si tu a- 
ções” acon te ce ram. Cor rêa re tor na a Join vil le, sua ci da- 
de na tal, mas ain da não tem um no vo des ti no à vis ta.

São Luís, quinta-feira, 25 de março de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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Saiba o que são gacha games, os jogos com sistema de roleta de recompensas, e
conheça os mais populares do gênero

Mes mo ca so, dois pro ces sos

JOGUE

“Gacha games” de
graça para PC e celular

O que são ga cha ga mes?

G
a cha ga mes são jo gos gra tui- 
tos com mi cro tran sa ções, 
que usam um sis te ma de ro- 
le ta pa ra ofe re cer per so na- 

gens, ar mas e itens ra ros, com re cur- 
sos con se gui dos no jo go ou com di- 
nhei ro re al. Al guns des ses jo gos es tão 
en tre os mais po pu la res, por uma sé- 
rie de mo ti vos. Des cu bra o que são ga- 
cha ga mes e co nhe ça 7 en tre os mais 
po pu la res do gê ne ro.

Ga cha ga mes (o no me de ri va dos 
“gasha pons”, as má qui nas de brin- 
que dos em cáp su la po pu la res no Ja- 
pão) são jo gos ge ral men te free-to-
play que usam uma me câ ni ca de re- 
com pen sas si mi lar às das lo ot bo xes, 
que po dem ser ar mas ou itens es sen- 
ci ais pa ra o pro gres so, ou mes mo no- 
vos per so na gens, que de vem ser con- 
se gui dos atra vés de um sis te ma de ro- 
le ta.

Con for me pro gri de no ga me, o jo- 
ga dor re ce be uma quan ti da de li mi ta- 
da de re cur sos e é es ti mu la do a gas tá-
los “gi ran do a ro le ta”, na es pe ran ça de 
con se guir um per so na gem ou item 
de se ja do. Es sas re com pen sas pos su- 
em uma por cen ta gem es pe cí fi ca de 
chan ces de apa re cer, em al guns jo gos 
mui to bai xa, o que le va o jo ga dor a 
con ti nu ar ten tan do, in clu si ve gas tan- 
do di nhei ro re al pa ra is so.

Em ge ral, ga cha ga mes pos su em 
itens ou per so na gens com ín di ces de 
ra ri da de di fe ren tes, e mui tos de les só 
são dis po ni bi li za dos du ran te even tos 
de cur ta du ra ção, sem pre pa ra es ti- 
mu lar o jo ga dor a abrir a car tei ra.

Em bo ra as me câ ni cas dos ga cha

1. Genshin Im pact (PS5, PS4, iPho ne, 
An droid, Win dows)

2. Fa te/Grand Or der (iPho ne, An droid)

3. Azur La ne (iPho ne, An droid)

GENSHIN IMPACT  É UM DOS GACHA GAMES MAIS POPULARES 

ga mes se jam bem ques ti o ná veis, al- 
guns jo gos po dem ser bas tan te ami- 
gá veis com o jo ga dor, que po de con- 
se guir pro gre dir ou mes mo con se guir 
itens/per so na gens ra ros sem gas tar 
di nhei ro.

Um dos pou cos ga cha ga mes dis- 
po ní veis pa ra con so les e PC, Genshin 
Im pact é um dos mais po pu la res e 
bem su ce di dos dos úl ti mos tem pos. 
Lan ça do em se tem bro de 2020, o 
JRPG de mun do aber to traz per so na- 
gens ca ris má ti cos e ar mas po de ro sas, 
to dos con se gui dos atra vés da me câ- 
ni ca de ga cha.

Por mui to tem po o jo go mais co- 
men ta do no Twit ter, su pe ran do Fort- 

ni te ano após ano até 2020, Fa- 
te/Grand Or der é um RPG mo bi le 
com com ba tes em tur no, mes cla do 
com ação usan do car tas de per so na- 
gens, es tes con se gui dos na ro le ta. Ele 
pos sui uma jo ga bi li da de só li da e uma 
tra ma in te res san te, mas as chan ces 
pa ra con se guir um ali a do de 5 es tre las 
tam bém são bai xas: 1% a ca da ten ta ti- 
va.

Tal vez o mais di fe ren te des ta lis ta, 
Azur La ne é um sho ot ‘em up on de vo- 
cê con tro la di ver sos na vi os e sub ma-
ri nos da Se gun da Guer ra Mun di al, ca-
rac te ri za dos co mo ga ro tas. Ele ofe re- 
ce vá ri as me câ ni cas e mo dos de jo go, 
in cluin do his tó ria e PvP (jo ga dor con- 
tra jo ga dor). Aqui, são as “ship girls” 
que são con se gui das atra vés do sis te- 
ma de ga cha.

BATALHA JUDICIAL

Disputa pela Legião Urbana chega ao STJ

O FILHO DO CANTOR RENATO RUSSO BUSCA PROIBIR O USO DO NOME “LEGIÃO URBANA” POR DADO VILLA-LOBOS E MARCELO BONFÁ

A dis pu ta ju di ci al en tre os ex-in te- 
gran tes da Le gião Ur ba na, Da do Vil la-
Lo bos e Mar ce lo Bon fá, e o fi lho e her- 
dei ro de Re na to Rus so, Giu li a no Man- 
fre di ni, ga nhou um no vo ca pí tu lo.
Dois pro ces sos en vol ven do os di rei tos
do no me da ban da es tão tra mi tan do
no Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça (STJ)
em Bra sí lia e es pe ram jul ga men to. O
prin ci pal de sa cor do en tre as du as
par tes é uma co bran ça de Giu li a no
por um ter ço dos va lo res que os mú si- 
cos ga nha ram em tur nês re cen tes to- 
can do Le gião Ur ba na. To do es te pro- 
ces so fi ca em vo ga di as an tes de 27 de
mar ço, da ta do ani ver sá rio de Re na to
Rus so, que com ple ta ria 61 anos, se es- 
ti ves se vi vo.

O ca so es tá há oi to anos se de sen ro- 
lan do na Jus ti ça. Giu li a no Man fre di ni
afir ma ter os di rei tos to tais pe lo no me
Le gião Ur ba na e pas sou a no ti fi car
Vil la-Lo bos e Bon fá quan do fa zi am
apre sen ta ções ou usa vam de al gu ma
for ma a mar ca da ban da. Os dois mú- 
si cos da for ma ção mais fa mo sa da
ban da bra si li en se, no en tan to se vêem
no di rei to de usar o tí tu lo Le gião por
te rem par ti ci pa do do iní cio e do cres- 
ci men to do que se tor nou um dos
con jun tos mais fa mo sos do país.

Da do e Mar ce lo en tra ram com uma
ação no Tri bu nal de Jus ti ça do Rio de
Ja nei ro em 2013 pa ra im pos si bi li tar
es te ti po de co bran ça de Man fre di ni,

ale gan do, en tre ou tros fa tos, que a
mar ca tam bém é de les. Am bos, in clu- 
si ve, par ti ci pa ram do re gis tro do no- 
me no Ins ti tu to Na ci o nal de Pro pri e- 
da de In dus tri al (IN PI) e não que ri am
ser im pe di dos de usar a mar ca que
aju da ram a de sen vol ver. Os mú si cos
ven ce ram o pro ces so na Jus ti ça. Por
is so, não po de ri am ser im pe di dos ou
no ti fi ca dos por Giu li a no no as sun to,
sob pe na de mul ta de R$ 50 mil por
ten ta ti va. A dis pu ta que pa re cia en- 
cer ra da ga nhou um no vo ca pí tu lo um
ano de pois com uma ação res ci só ria
de Giu li a no Man fre di ni pa ra re ver ter
a de ci são pré via de que eles po de ri am
usar o no me da ban da em shows e ati- 
vi da des ar tís ti cas va ri a das. “Eles cri a- 
ram uma te se que não tem pé nem ca- 
be ça, com to do res pei to, em que eles
ba si ca men te di zem que o juí zo es ta- 
du al tem in com pe tên cia ab so lu ta pa- 
ra jul gar o fa to” afir ma Mar ce lo
Goyanez, ad vo ga do de Da do e Bon fá. 

O pro ces so, en tão, te ria que ir pa ra
ins tân cia fe de ral e che gou ao STJ, sob
a re la to ria da mi nis tra Isa bel Gal lot ti.

Con tu do, es ta não é a úni ca ação 
en vol ven do o no me Le gião Ur ba na.
Um pro ces so de co bran ça, ini ci a do
por Man fre di ni, tam bém che gou no
Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça. O her- 
dei ro de Rus so co bra um ter ço de to do

va lor ar re ca da do nas tur nês fei tas por
Da do Vil la-Lo bos e Mar ce lo Bon fá. O
pe di do é de vi do ao uso da mar ca na
pro mo ção dos shows. Os mú si cos fi-
ze ram du as sé ri es de apre sen ta ções,
Da do Vil la-Lo bos e Mar ce lo Bon fá to-
cam Le gião Ur ba na 30 anos e Da do
Vil la-Lo bos e Mar ce lo Bon fá to cam
Dois e Que País é Es te.

“Es sa ação de co bran ça é uma
aven tu ra. Po de mos cha mar de in ven- 
ti vo até, por que ela cria uma ver ten te
de ‘a Jus ti ça au to ri zou a usar a mar ca,
mas não es tá sen do di to que es sa au- 
to ri za ção é gra tui ta, en tão eu que ro
re ce ber”, ava lia Goyanez so bre a ação
de co bran ça.

Giu li a no per deu o pro ces so em pri-
mei ra ins tân cia, mas no TJ-RJ ele re- 
ver teu e vol tou a ter di rei to de co brar
o va lor aos ex-Le gião. A equi pe de
Bon fá e Vil la-Lo bos re cor reu e ape lou
ao STJ, o pro ces so es tá sob a tu te la do
mi nis tro Tar so San se ve ri no.

“É uma lou cu ra, por que no mo- 
men to dos shows já exis tia uma sen- 
ten ça ga ran tin do a Da do e a Bon fá o
di rei to ao uso da mar ca sem qual quer
li mi ta ção”, co men ta o ad vo ga do do
ca so. Mar ce lo Goyanez afir ma que
por ter ou tro pro ces so tra mi tan do e
por eles te rem usa do o no me do dis co
Le gião Ur ba na, pri mei ro da ban da,
não ca bia ali que ou tro pro ces so che-
gas se ao STJ.

INS CRI ÇÕES

PRE MI A ÇÃO

HO ME NA GEM

Ins cri ções pa ra
Con cur so Li te rá rio
Ma ria Fir mi na dos
Reis se guem aber tas

A Co or de na do ra Es ta du al da Mu lher em Si tu a ção de
Vi o lên cia Do més ti ca e Fa mi li ar do Tri bu nal de Jus ti ça
do Ma ra nhão se gue com ins cri ções aber tas pa ra o I
Con cur so Li te rá rio “Ma ria Fir mi na dos Reis”, que per- 
mi te con tos, crô ni cas e po e mas so bre a te má ti ca da vi o- 
lên cia do més ti ca e fa mi li ar con tra a mu lher com va lo res
en tre R$ 500 e R$ 2 mil.

As ins cri ções acon te cem até 30 de abril, des ti na do ao
pú bli co de es cri to res (po e tas, cro nis tas ou ro man cis- 
tas), pro fis si o nais ou não, adul tos ou ado les cen tes, alu- 
nos da re de pú bli ca ou par ti cu la res e ar tis tas em ge ral.
Os par ti ci pan tes de ve rão ser re si den tes e/ou do mi ci li a- 
dos no es ta do do Ma ra nhão, sen do ve da da a par ti ci pa- 
ção de ser vi do res da CE MU LHER/TJ MA e mem bros da
Co mis são Jul ga do ra do Con cur so.

O Con cur so Li te rá rio é di vi di do nas mo da li da des
con tos – uma nar ra ti va fic ci o nal cur ta, que no cer ta me
po de rão se es ten der por, no má xi mo, 5 (cin co) lau das;
crô ni cas – nar ra ti vas so bre o co ti di a no da vi da ur ba na,
com cer ta do se de hu mor e lin gua gem mais co lo qui al,
que de ve rão con ter até 3 (três) lau das; e po e mas – gê ne- 
ro tex tu al di vi di do em es tro fes e ver sos, ri ma dos ou não,
se rão es cri tos em até 2 (du as) lau das.

Os par ti ci pan tes con cor re rão em ca te go ri as es ta be le- 
ci das pe la ida de, con for me o ti po de pro du ção li te rá ria
ins cri ta, di vi di das nas sub ca te go ri as ado les cen tes (a
par tir de 12 anos com ple tos) e adul tos (mai o res de 18
anos).

Se gun do o Edi tal do Con cur so Li te rá rio, as ins cri ções
de ve rão ser fei tas no pe río do de 10 de mar ço a 30 de
abril 2021, atra vés de link es pe cí fi co a ser dis po ni bi li za- 
do no si te do Tri bu nal de Jus ti ça do Ma ra nhão. Ca da
par ti ci pan te, con for me fai xa etá ria, en vi a rá ao e-mail
ce mu lher@gmail.com, 01 (um) tex to por ca te go ria de
pro du ção li te rá ria (crô ni ca, con to ou po e sia), por tan to,
o li mi te se rá de 03 (três) tex tos ao to tal, se as sim de se jar.

O par ti ci pan te ado les cen te (mai or de 12 anos com- 
ple tos e me nor de 18 anos) de ve ane xar Ter mo de Au to- 
ri za ção dos Pais ou Res pon sá veis, à fi cha de ins cri ção e à
pro du ção li te rá ria con cor ren te.

De ve rá se tra tar de tex to iné di to, ou se ja, ain da não
pu bli ca do em qual quer meio im pres so ou ele trô ni- 
co/vir tu al. O tex to de ve rá ser ane xa do à fi cha de ins cri- 
ção do con cur so e iden ti fi ca do ape nas por pseudô ni mo
de es co lha do can di da to. Tal pseudô ni mo de ve rá cons- 
tar da fi cha de ins cri ção a ser pre en chi da pe lo con cor- 
ren te, de mo do a vi a bi li zar sua iden ti fi ca ção pe lo no me
ci vil (com pos to pe lo pre no me e so bre no me) e/ou no me
so ci al ape nas quan do ter mi na da a se le ção de fi ni ti va
dos ven ce do res. Os pseudô ni mos não de ve rão guar dar
qual quer se me lhan ça com o no me, ape li do ou ou tro fa- 
tor de iden ti fi ca ção do con cor ren te.

A lis ta com as ins cri ções de fe ri das es ta rá dis po ní vel
no si te do TJ MA no dia 10 de maio de 2021. A in ter po si- 
ção de re cur so re fe ren te ao in de fe ri men to de ins cri ções
ocor re rá por meio de for mu lá rio es pe cí fi co aos re cur- 
sos, dis po ní vel no si te do TJ MA, no pra zo de 2 (dois) di- 
as, após di vul ga ção da lis ta pro vi só ria.

Após a de fi ni ção da Co mis são Jul ga do ra, a pre mi a ção
do Con cur so Li te rá rio se rá re a li za da em Sa rau Li te rá rio,
da se guin te for ma:

Na ca te go ria ADO LES CEN TES, sub ca te go ria CON- 
TOS, a pre mi a ção se rá a se guin te: 1º lu gar R$ 1.500,00; 2º
lu gar R$ 1.000,00; 3º lu gar R$ 500,00;

Na ca te go ria ADO LES CEN TES, sub ca te go ria CRÔ NI- 
CAS, a pre mi a ção se rá a se guin te: 1º lu gar R$ 1.500,00; 2º
lu gar R$ 1.000,00; 3º lu gar R$ 500,00;

Na ca te go ria ADO LES CEN TES, sub ca te go ria PO E- 
MAS, a pre mi a ção se rá a se guin te: 1º lu gar R$ 1.500,00;
2º lu gar R$ 1.000,00; 3º lu gar R$ 500,00;

Na ca te go ria ADUL TOS, sub ca te go ria CON TOS, a
pre mi a ção se rá a se guin te: 1º lu gar R$ 2.000,00; 2º lu gar
R$ 1.500,00; 3º lu gar R$ 1.000,00;

Na ca te go ria ADUL TOS, sub ca te go ria CRÔ NI CAS, a
pre mi a ção se rá a se guin te: 1º lu gar R$ 2.000,00; 2º lu gar
R$ 1.500,00; 3º lu gar R$ 1.000,00;

Na ca te go ria ADUL TOS, sub ca te go ria PO E MAS, a
pre mi a ção se rá a se guin te: 1º lu gar R$ 2.000,00; 2º lu gar
R$ 1.500,00; 3º lu gar R$ 1.000,00.

Os tex tos se le ci o na dos dos 18 (de zoi to) fi na lis tas
cons ta rão em li vro ele trô ni co (ebo ok) a ser pu bli ca do
pe la CE MU LHER/TJ MA em par ce ria com a ES MAM e
AML, e dis po ni bi li za da pe los mais di ver sos mei os di gi- 
tais, com vis tas a al can çar o mai or nú me ro de pes so as
pos sí vel e, as sim, di vul gar a te má ti ca do cer ta me.

O Edi tal Nº 12021, que dis ci pli na to dos cri té ri os de
clas si fi ca ção, pre mi a ção e pu bli ca ção das pro du ções li- 
te rá ri as es tá dis po ní vel na pá gi na do TJ MA (www.tj- 
ma.jus.br), no me nu ATOS/EDI TAIS.

O Con cur so Li te rá rio “Ma ria Fir mi na dos Reis” foi de- 
no mi na do em ho me na gem à es cri to ra ma ra nhen se Ma- 
ria Fir mi na dos Reis, con si de ra da a pri mei ra ro man cis ta
ne gra do Bra sil. Ma ria Fir mi na tam bém foi pro fes so ra,
mu si cis ta e a cri a do ra da pri mei ra es co la mis ta do Bra- 
sil.A ilus tra ção usa da na ar te do Con cur so Li te rá rio é de
au to ria do de sig ner Wal Pai xão, re sul ta do de uma pes- 
qui sa so bre as ca rac te rís ti cas fí si cas de Ma ria Fir mi na
dos Reis. O di rei to de uso da ima gem foi ce di do ao Po der
Ju di ciá rio.

São Luís, quinta-feira, 25 de março de 2021

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

