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TÁBUA DE MARÉ

TER 30.03.2021

05H17 ................ 5.4M

11H19 ................ 0.9M

17H36 ................ 5.7M

23H54 ................ 0.5M

        BASTIDORES A queda do chanceler 

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

Associação de Pais  quer 
antecipar férias dos estudantes 
na rede particular do Maranhão

98 98232.0262

O Brasil vive um momento extremamente grave. A crise política contamina a 
crise econômica, que é contaminada pela crise sanitária do coronavírus. A queda 
do chanceler Ernesto Araújo, seguida da derrubada do ministro da Saúde, general 
Eduardo Pazuello, é mais um episódio sintomático que torna o Brasil uma espécie 
de cargueiro atravessado no canal da política internacional. 

COMBATE À COVID-19

Max, um florista 
sem auxílio
Morador em casa 
próxima, na Vila Magrial, 
região da Santa Bárbara, 
em São Luís, há 30 anos 
Max Florista se desloca 
para a casa de diversão 
localizada no retorno da 
Forquilha para tentar 
a sorte da venda de 
flores. A jornada, antes 
da pandemia, era entre 
quarta e domingo; agora 
entre sexta e domingo, 
das 19h às 3h ou 4h da 
manhã.

PÁGINA 9

Catarina Teto 
lança “Míssil” 
nas plataformas

 
Muito distante do litoral, a cantora 
e compositora Catarina Teto lançou 
para o mundo o single ‘Míssil’ nas 
plataformas de streamings (Spoti-
fy, Deezer, Ama music, Bandcamp 
e outras). É o primeiro registro da 
cordina (gentílico de quem nasce 
em Barra do Corda, centro do Ma-
ranhão) em estúdio.  PÁGINA 12

{
PÁGINA 9

Deputado Yglésio faz indicação ao Governo do Estado para que sejam antecipadas 
as férias escolares de julho para abril deste ano também na rede pública.

 PÁGINA 3 

PÁGINA 9

Jornalista Rosenira 
Alves  morre  

vítima da Covid-19 
PÁGINA 8

LUTO

Reforma no governo Bolsonaro atinge seis ministérios
PÁGINA 2

IMUNIZAÇÃO      Capital já tem mais de 100 mil doses aplicadas
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Presidente trocou comandos de Relações Exteriores, Defesa, Justiça, Casa Civil,
Secretaria de Governo e Advocacia-Geral da União. Governo tem 22 ministérios

Me nos im pos tos e mais cres ci men to

Ges tão das con tas e me lho ria das fi -
nan ças

Es ta bi li da de com de sem pe nho e re -
sul ta dos

• car go com vín cu lo por pra zo in de -
ter mi na do,
• car go tí pi co do Es ta do,
• car go de li de ran ça e as ses so ra men -
to,
• vín cu lo de ex pe ri ên cia e por pra zo
de ter mi na do e
• car go tí pi co de Es ta do.

GOVERNO FEDERAL

Bolsonaro mexe em
seis ministérios

• Ca sa Ci vil da Pre si dên cia da Re pú- 
bli ca: Luiz Edu ar do Ra mos, atu al mi- 
nis tro da Se cre ta ria de Go ver no
• Mi nis té rio da Jus ti ça e Se gu ran ça 
Pú bli ca: de le ga do da Po lí cia Fe de ral 
An der son Tor res, atu al se cre tá rio de 
Se gu ran ça Pú bli ca do Dis tri to Fe de- 
ral;
• Mi nis té rio da De fe sa: ge ne ral Wal ter 
Sou za Bra ga Net to, atu al che fe da Ca- 
sa Ci vil;
• Mi nis té rio das Re la ções Ex te ri o res: 
em bai xa dor Car los Al ber to Fran co 
Fran ça, di plo ma ta de car rei ra que es- 
ta va na as ses so ria es pe ci al da Pre si- 
dên cia da Re pú bli ca;
• Se cre ta ria de Go ver no da Pre si dên- 
cia da Re pú bli ca: de pu ta da fe de ral 
Flá via Ar ru da (PL-DF);
• Ad vo ca cia-Ge ral da União: An dré 
Men don ça, que já che fi ou a AGU no 
iní cio do go ver no e es tá atu al men te 
no Mi nis té rio da Jus ti ça.

O
pre si den te Jair Bol so na ro 
re a li zou on tem (29) uma re- 
for ma mi nis te ri al com seis 
tro cas no pri mei ro es ca lão 

do go ver no. As mu dan ças fo ram con- 
fir ma das em uma no ta da Se cre ta ria 
de Co mu ni ca ção So ci al, vin cu la da ao 
Mi nis té rio das Co mu ni ca ções.

Ve ja quem são os no vos mi nis tros:

Com as mu dan ças, dei xam de ser 
mi nis tros os atu ais ti tu la res Er nes to 
Araú jo (Re la ções Ex te ri o res), Fer nan- 
do Aze ve do e Sil va (De fe sa) e Jo sé Le vi 
(AGU). Os ou tros três mi nis tros en vol- 
vi dos nas mu dan ças – Ra mos, Bra ga 
Net to e Men don ça – fo ram ape nas re- 
ma ne ja dos pa ra no vos pos tos mi nis- 
te ri ais.

Até o fim de se ma na, ape nas a

Se gun da de mu dan ças

PRESIDENTE FEZ UMA REFORMA MINISTERIAL NA ÚLTIMA SEGUNDA-FEIRA

SÉRGIO LIMA

subs ti tui ção de Er nes to Araú jo era ti- 
da co mo pro vá vel pa ra os pró xi mos 
di as.

Bol so na ro apro vei tou a saí da de 
Araú jo pa ra re a li zar uma re for ma 
mai or em sua equi pe mi nis te ri al. O 
go ver no atu al men te tem 22 mi nis té ri- 
os – a in de pen dên cia do Ban co Cen- 
tral apro va da pe lo Con gres so fez com 
que a ins ti tui ção dei xas se de ser con- 
ta bi li za da nes sa lis ta.

A pri mei ra tro ca con fir ma da nes ta 
se gun da foi jus ta men te a de Er nes to 
Araú jo. Cri ti ca do por sua atu a ção du- 
ran te a pan de mia, o chan ce ler te ve a 
de mis são pe di da por de pu ta dos e se- 
na do res e, no do min go (28), sa cra- 
men tou sua saí da após um atri to com 

a se na do ra Ká tia Abreu (PP-TO).
O mi nis tro se reu niu com as ses so- 

res pró xi mos no fim da ma nhã e apre- 
sen tou o pe di do ao pre si den te Bol so- 
na ro. A con fir ma ção ofi ci al e o no me 
de Car los Al ber to Fran co Fran ça co-
mo subs ti tu to, no en tan to, só saí ram 
no fim da tar de.

À tar de, o mi nis tro da De fe sa, Fer-
nan do Aze ve do e Sil va, emi tiu no ta 
ofi ci al pa ra in for mar que dei xa ria o 
car go. O co mu ni ca do não in for mou 
mo ti vo e nem subs ti tu to, mas Aze ve- 
do e Sil va foi de mi ti do pe lo pre si den te 
Jair Bol so na ro.

O pe di do de de mis são de Jo sé Le vi 
do co man do da AGU foi con fir ma do 
no fim da tar de, mi nu tos an tes da no-
ta ofi ci al do Pla nal to com a ín te gra da 
re for ma mi nis te ri al.

Menos impostos e mais crescimento

DAS 35 PROPOSTAS ENVIADAS PELO EXECUTIVO, A CNC AVALIA AS REFORMAS TRIBUTÁRIA, ADMINISTRATIVA E A PEC EMERGENCIAL

Quan do a cri se ge ra da pe la pan de- 
mia do co ro na ví rus co me çou, pou cas
pes so as ima gi na vam que ela per du ra- 
ria por tan to tem po. E de pois de mais
de um ano, su as con sequên ci as ain da
im pac tam mi lhões de pes so as to dos
os di as. Além das me di das es sen ci ais
de saú de pa ra sal var vi das, ou tras
ações tam bém são in dis pen sá veis na
ten ta ti va de con ter o avan ço dos da- 
nos cau sa dos à eco no mia do nos so
país. Pre o cu pa da com a si tu a ção, a
Con fe de ra ção Na ci o nal do Co mér cio
de Bens, Ser vi ços e Tu ris mo (CNC),
ana li sou em fe ve rei ro, as 35 pro pos tas
em tra mi ta ção no Con gres so Na ci o- 
nal, en ca mi nha das pe lo Exe cu ti vo,
co mo pri o ri tá ri as pa ra o cres ci men to
econô mi co. Das 20 ma té ri as que es- 
tão na Câ ma ra dos De pu ta dos e das
15 no Se na do Fe de ral, a Con fe de ra ção
cons truiu 17 po si ci o na men tos do
pon to de vis ta do se tor pro du ti vo, rei- 
te ran do as vo ta ções que pre ci sam
ocor rer com ur gên cia, pa ra im pul si o- 
nar um ce ná rio de es ta bi li da de
econô mi ca, que tam bém tem um im- 
pac to di re to no se tor ter ciá rio.

Umas das pri o ri da des é a Re for ma
Tri bu tá ria, que tem co mo prin ci pal
pro pos ta a sim pli fi ca ção do sis te ma
fis cal, por meio da uni fi ca ção dos tri- 
bu tos de con su mo.

Ten do em vis ta que o atu al sis te ma
one ra os in ves ti men tos em ex por ta- 
ções, es sas mu dan ças tra zem ca pa ci- 
da de de cres ci men to ao país. A Con fe- 
de ra ção de fen de que a re for ma ocor ra
sem um au men to da car ga tri bu tá ria e
com a ado ção de alí quo tas di fe ren ci a- 
das por ati vi da des e al guns pro du tos,
além da ma nu ten ção dos in cen ti vos
da Zo na Fran ca de Ma naus e das Áre- 
as de Li vre Co mér cio.

A PEC Emer gen ci al (186/2019),
apro va da no úl ti mo dia 12 de mar ço,
traz pro pos tas pa ra que es ta dos e mu- 
ni cí pi os te nham a pos si bi li da de de
ajus tar su as con tas e re cu pe rar a saú- 
de fi nan cei ra. Es sas me di das es ta be- 
le cem re gras cla ras e pre vi sí veis pa ra
atu a ções du ran te mo men tos de cri se
fis cal e ca la mi da de pú bli ca. O que
pre vê uma ca pa ci da de de atu a ção dos
ges to res es ta du ais e mu ni ci pais pa ra
pre ser var a saú de da po pu la ção e
man ter os ser vi ços pú bli cos fun ci o- 
nan do. As pro pos tas de mu dan ças re- 
a ti vam o in te res se dos in ves ti do res. “É
pre ci so se aten tar à dí vi da pú bli ca in- 
ter na e evi tar o au men to da car ga tri- 
bu tá ria. É fun da men tal ga ran tir um
am bi en te de se gu ran ça ju rí di ca e o
for ta le ci men to da de mo cra cia, com
po de res harmô ni cos, mas in de pen- 

den tes en tre si, pa ra que o Bra sil se ja
re co nhe ci do co mo um país mo der no,
di nâ mi co e ati vo”, res sal ta Jo sé Ro ber- 
to Tra dos.

A PEC da Re for ma Ad mi nis tra ti va
(32/2020) tem o ob je ti vo de equi li brar
as con tas pú bli cas da União, es ta dos e
mu ni cí pi os e mo der ni zar os ser vi ços
pú bli cos. A pro pos ta se ria vá li da ape- 
nas a par tir de no vas con tra ta ções. A
ma té ria pre vê uma ava li a ção de de- 
sem pe nho dos ser vi do res no exer cí cio
das su as fun ções, co mo um dos re qui- 
si tos de es ta bi li da de.

Co mo par te da pro pos ta, a PEC al-
te ra as for mas de vín cu lo de ser vi do- 
res com a ad mi nis tra ção pú bli ca pa ra
cin co mo da li da des:

Além des tas me di das ci ta das, a
con fe de ra ção tam bém des ta ca ou tras
pro pos tas fun da men tais pa ra in cen ti- 
var a re to ma da da eco no mia. São elas
o mar co le gal das star tups, se tor elé-
tri co, fer ro vi as e o có di go co mer ci al.

Au men to na pro du ção

Sput nik V

GO VER NO

Du as no vas va ci nas
na ci o nais es tão avan ça das

Mais dois no vos imu ni zan tes bra si lei ros con tra a co- 
vid-19 es tão em fa se avan ça da pa ra pe dir au to ri za ção
da Agên cia Na ci o nal de Vi gi lân cia Sa ni tá ria (An vi sa) pa- 
ra ini ci ar tes tes clí ni cos no país. A in for ma ção é do se- 
cre tá rio de Pes qui sa e For ma ção Ci en tí fi ca do Mi nis té- 
rio da Ci ên cia, Tec no lo gia e Ino va ções, Mar ce lo Mo ra- 
les, que par ti ci pou de uma au di ên cia pú bli ca com os se- 
na do res da Co mis são Tem po rá ria da Co vid-19 do Se na- 
do, nes ta se gun da-fei ra (29).

Uma des sas va ci nas é um spray na sal. De sen vol vi do
pe lo La bo ra tó rio de Imu no lo gia do Ins ti tu to do Co ra ção
do Hos pi tal das Clí ni cas, da Fa cul da de de Me di ci na da
USP, co man da do pe lo mé di co Jor ge Ka lil Fi lho. O imu ni- 
zan te não uti li za se rin ga, nem agu lha. “Há uma van ta- 
gem nes sa va ci na: ela au men ta a quan ti da de de imu no- 
glo bu li na A das vi as res pi ra tó ri as e im pe de a en tra da do
ví rus na pró pria en tra da das vi as res pi ra tó ri as. En tão,
são va ci nas de se gun da ge ra ção, mais tec no ló gi cas, com
o adi ci o nal de que nós in ves ti mos, aqui no Mi nis té rio da
Ci ên cia e Tec no lo gia”, dis se Mo ra les.

Ou tra va ci na pa ra com ba ter a co vid-19 é de sen vol vi- 
da na Uni ver si da de Fe de ral de Mi nas Ge rais, pe lo pes- 
qui sa dor Ri car do Gaz zi nel li. “É uma va ci na que uti li za
uma pla ta for ma de ví rus in flu en za e ade no ví rus. É uma
va ci na bi va len te pa ra a gri pe e tam bém pa ra co ro na ví- 
rus. Es sa va ci na tam bém es tá bas tan te adi an ta da e em
bre ve te re mos aí o pro to co lo na An vi sa”, ga ran tiu o se- 
cre tá rio.

Ain da se gun do o Mi nis té rio de Ci ên cia e Tec no lo gia,
uma vez ini ci a da a Fa se 1, que ava lia a se gu ran ça das va- 
ci nas em pa ci en tes, se rão ne ces sá ri os de R$ 20 mi lhões
a R$ 30 mi lhões. Já pa ra a Fa se 2, que ates ta a efi cá cia da
va ci na, se rão ne ces sá ri os de R$ 200 mi lhões a R$ 320 mi- 
lhões. Na se ma na pas sa da, a An vi sa, re ce beu pe di dos de
au to ri za ção pa ra tes tes com ou tros dois imu ni zan tes
na ci o nais con tra o no vo co ro na ví rus, a Bu tan Vac e a
Ver sa mu ne.

A pos si bi li da de de au men to de pro du ção de va ci nas
no país tam bém foi de ba ti da du ran te a au di ên cia pú bli- 
ca. Se gun do o vi ce-pre si den te exe cu ti vo do Sin di ca to
Na ci o nal das In dús tri as de Pro du tos pa ra Saú de Ani mal,
Emi lio Sa la ni, o Bra sil po de pro du zir em mas sa, gran des
vo lu mes de va ci nas ina ti va das nas plan tas in dus tri ais
de imu ni zan tes vol ta dos à saú de ani mal.

Se gun do Sa la ni, al gu mas tra ta ti vas com o Ins ti tu to
Bu tan tan, em São Pau lo, que pro duz a Co ro na Vac, com
ví rus ina ti va do, fo ram ini ci a das. De pois da aná li se de
uma sé rie de ques tões téc ni cas, res pon di das pe lo Ins ti- 
tu to, a con clu são é de que não há na da es tra nho à pro- 
du ção já de sen vol vi da pa ra ani mais. “Se exis te or ga nis- 
mo – ór gãos, fun da ções, em pre sas, o que for – que do- 
mi na as va ci nas ina ti va das, nós po de mos unir, fa zer o
con ta to des sas em pre sas com os fa bri can tes de va ci na,
pa ra que eles pos sam ana li sar a pos si bi li da de. Is so não
co lo ca rá em ris co o abas te ci men to de 300 mi lhões de
do ses de va ci na con tra a fe bre af to sa, de man da do ofi ci- 
al men te pe lo Mi nis té rio da Agri cul tu ra du ran te o ano de
2021”, afir mou.

So bre es sas fá bri cas de pro du ção de va ci na con tra a
fe bre af to sa, Emí lio Sa la ni ex pli cou que o país tem ho je
três fá bri cas ati vas, com o ní vel de bi os se gu ran ça 3+,
cer ti fi ca das pe lo Mi nis té rio da Agri cul tu ra Pe cuá ria e
Abas te ci men to (Ma pa) . “É um ele va do pa drão pa ra pro- 
du ção de me di ca men tos pa ra a saú de ani mal (…). São
plan tas que são à pro va de es ca pe de ví rus, tra ta men tos
de aflu en tes, com por tas ati vas, gra di en tes de pres são
ne ga ti va, ou se ja: pa ra qual quer in tro du ção de agen te
bi o ló gi co nes sas plan tas, nós po de mos ga ran tir o con- 
tro le to tal de le, o não es ca pe pa ra o ter ri tó rio bra si lei ro”,
dis se. Uma reu nião pa ra dis cu tir es sa pos si bi li da de se rá
fei ta nes ta tar de en tre o Sin di ca to Na ci o nal das In dús tri- 
as de Pro du tos pa ra Saú de Ani mal, a An vi sa e o Ma pa.

Du ran te a au di ên cia pú bli ca na ma nhã de ho je, os se- 
na do res tam bém pres si o na ram por ce le ri da de na au to- 
ri za ção do uso emer gen ci al da va ci na rus sa Spu tink V. A
di re to ra da An vi sa, Mei ru ze Frei tas, re a fir mou que não
es tá ha ven do pos ter ga ção pa ra aná li se do imu ni zan te.

A aná li se do pe di do, fei to pe la se gun da vez na se ma- 
na pas sa da, foi sus pen sa por fal ta de do cu men tos. “Não
há ba ses de da dos dis po ní veis com to dos os paí ses que
ava li a ram a va ci na. En tre tan to, es sa va ci na foi au to ri za- 
da pa ra uso an te ci pa do pe la Rús sia e foi au to ri za da
emer gen ci al men te por di ver sos paí ses do mun do, en tre
os quais des ta co a Ar gen ti na e o Mé xi co”, lem brou a di- 
re to ra.

Ain da se gun do a es pe ci a lis ta, há dú vi das, por exem- 
plo, so bre in for ma ções re fe ren tes a com pa ra ções das
áre as de fa bri ca ção, em es pe ci al da va ci na ex pe ri men tal
com a va ci na co mer ci al. “Fo ram apre sen ta dos di fe ren- 
tes lo cais. En tão, é pre ci so ga ran tir que a fa bri ca ção pre- 
ser ve as ca rac te rís ti cas da qua li da de da va ci na. O pro- 
ces so de fa bri ca ção de uma va ci na é sem pre con si de ra- 
do um pon to crí ti co e pre ci sa ser co nhe ci do e ava li a do
pe la au to ri da de re gu la tó ria. En tão, há os re qui si tos re la- 
ci o na dos à par te de va li da ção do pro ces so de fil tra ção,
for mu la ção e lim pe za”. ex pli cou.

Tam bém fo ram so li ci ta das in for ma ções quan to ao
es tu do clí ni co re a li za do na Rús sia, de for ma a va li dar o
per fil de efi cá cia da va ci na, bem co mo o co nhe ci men to
dos efei tos ad ver sos, pa ra que es sas in di ca ções es te jam
em bu la, sem pre na ava li a ção de be ne fí ci os ver sus ris- 
cos pa ra uma au to ri za ção de uso emer gen ci al.

Com a do cu men ta ção to da em mãos, a An vi sa tem
da do pa re cer em até se te di as úteis.

São Luís, terça-feira, 30 de março de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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Por meio de indicação parlamentar, Yglésio Moyses, após reunião com representantes
das escolas particulares de São Luís, sugeriu antecipação das férias para abril

SAMARTONY MAR TINS

COVID-19

Yglésio quer antecipar
férias nas escolas 

O
de pu ta do es ta du al Yglésio
Moyses (PROS) fez uma in- 
di ca ção na As sem bleia Le- 
gis la ti va do Ma ra nhão ao

Go ver no do Es ta do pa ra que fos sem
an te ci pa das as fé ri as es co la res de ju- 
lho pa ra abril des te ano.

Além da in di ca ção, ele se gue li de- 
ran do es sa ar ti cu la ção jun to às en ti- 
da des que re pre sen tam es co las par ti- 
cu la res: SI NEP (Sin di ca to dos Es ta be- 
le ci men tos Par ti cu la res) e AMEP (As- 
so ci a ção Ma ra nhen se das Es co las
Par ti cu la res), por con ta do cres cen te
nú me ro de ca sos do no vo co ro na ví rus
(co vid-19) em São Luís. Na mes ma in- 
di ca ção Yglésio Moyses tam bém su ge- 
riu que o mes mo pro ce di men to fos se
ado ta do em re la ção às es co las es ta du- 
ais.

Na úl ti ma sex ta-fei ra (26), o par la- 
men tar pos tou um ví deo do seu pro- 
gra ma vir tu al “Fa la Dou tor”, em sua
con ta pes so al no Twit ter on de co men- 
tou so bre a im por tân cia de tra tar do
as sun to. “On tem, fa lei so bre nos sa
pro pos ta de an te ci par as fé ri as es co la- 
res de ju lho pa ra abril. As sim, os pais
te ri am fle xi bi li za ção nas men sa li da- 
des, o apren di za do dos alu nos não se- 
ria pre ju di ca do, avan ça ría mos no pla- 
no de va ci na ção e a vol ta às au las se ria
mais se gu ra. O que vo cê acha?”, ques- 
ti o nou Yglésio Moyses afir man do que
até o dia 15 de maio São Luís, que tem
o mai or nú me ro de óbi tos e ca sos re- 
gis tra dos de Co vid-19, no Ma ra nhão

es ta rá com pes so as da fai xa etá ria de
60 anos va ci na das, o que vai ga ran tir
um re tor no pa ra os alu nos mais se gu- 
ro e de fi ni ti vo.

Pa ra O Im par ci al, Yglésio Moyses
acres cen tou: “Co mo uma for ma de
não pre ju di car ain da mais o ano le ti vo
dos alu nos, a nos sa su ges tão de adi- 
an tar as fé ri as es co la res, nas re des pú- 
bli ca e pri va da, nes te mo men to, po de
con tri buir pa ra al can çar mos os efei- 
tos es pe ra dos com a apli ca ção das úl- 
ti mas res tri ções, pois nos aju da ria a
cui dar me lhor dos nos sos alu nos
man ten do eles se gu ros em ca sa e evi- 
tan do que se aglo me rem não só nos
am bi en tes es co la res, mas em ou tros
co mo os ôni bus que se guem lo ta dos.
So bre es se te ma, se gui mos di a lo gan- 
do com o go ver no do Es ta do, os do nos
de es co las e prin ci pal men te com os
pais de alu nos pra gen te cri ar es se elo
e che gar a um con sen so, al go que be- 
ne fi cie o fu tu ro dos nos sos es tu dan- 
tes”, res sal tou o par la men tar.

Va le lem brar que no fi nal do ano
pas sa do, o par la men tar su biu à tri bu- 
na, em al gu mas ses sões ple ná ri as na
As sem bleia Le gis la ti va, pa ra pe dir às
es co las par ti cu la res bom sen so. Is so
por que, de acor do com Yglésio
Moyses, ins ti tui ções de en si no es ta ri- 
am anun ci an do au men to de 10% no
va lor das men sa li da des pa ra o ano le- 
ti vo de 2021.

Na épo ca o par la men tar des ta cou
que as ins ti tui ções, an tes de pro por
au men tos re la ti va men te des pro por- 
ci o nais à si tu a ção que mui tas fa mí li as

vi vem por con ta da pan de mia, de ve ri-
am di a lo gar com os pais e che gar à
me lhor so lu ção pa ra to dos, já que o
mais im por tan te no meio des se pro-
ble ma é pro por ci o nar às cri an ças a
me lhor edu ca ção pos sí vel, vis to que
há li mi ta ções im pos tas pe la pan de- 
mia.

A nos sa su ges tão de

adi an tar as fé ri as

es co la res, nas re des

pú bli ca e pri va da, nes te

mo men to, po de

con tri buir pa ra

al can çar mos os efei tos

es pe ra dos com a

apli ca ção das úl ti mas

res tri ções, pois nos

aju da ria a cui dar

me lhor dos nos sos

alu nos man ten do eles

se gu ros em ca sa.

Prorrogada suspensão dos prazos dos concursos 

A SUSPENSÃO DOS CERTAMES ESTADUAIS SEGUE ATÉ O DIA 31 DE DEZEMBRO DESTE ANO

Pa ra le la men te à ban dei ra de an te- 
ci pa ção das fé ri as es co la res de ju lho
pa ra abril des te ano Yglésio Moyses
co me mo ra a san são fei ta pe lo go ver- 
na dor Flá vio Di no (PC do B), da lei
que pre vê a pror ro ga ção da sus pen- 
são dos pra zos dos con cur sos pú bi cos
que es tão em tra mi ta ção a ní vel es ta- 
du al.

A sus pen são dos con cur sos pú bli- 
cos es ta du ais já es ta va va len do com a
Lei 11.270/2020, san ci o na da em ju- 
nho do ano pas sa do, tam bém de au- 
to ria do de pu ta do Yglésio, e ti nha seus
efei tos en quan to vi go ras se o es ta do
de ca la mi da de de cre ta do pe lo go ver- 

no es ta du al.

Com a san ção da no va lei, na úl ti ma
quin ta-fei ra (26), a sus pen são dos cer- 
ta mes es ta du ais se gue até o dia 31 de
de zem bro des te ano e vai be ne fi ci ar
os apro va dos nos con cur sos es ta du ais
que ti ve ram seus trâ mi tes afe ta dos
em fun ção da pan de mia.

Em su as re des so ci ais,

Yglésio co me mo rou a

de ci são do Exe cu ti vo

Es ta du al e dis se aos

apro va dos nos cer ta mes

que “o so nho do

con cur so pú bli co se gue

vi vo” e que es sa

con quis ta é “mais uma

vi tó ria”.

1

2

3

Di re to ao pon to

Bol so na ro des bu ro cra ti za

Mui ami gos

“Es ta mos em ci ma de um bar ril de pól vo -
ra, com ga so li na e pa lha, e o Bol so na ro
que ren do fu mar.”

Dis pa ri da des

Am po las de ver da des

A que da do chan ce ler
O Bra sil vi ve um mo men to ex tre ma men te gra ve. A cri se po lí ti- 

ca con ta mi na a cri se econô mi ca, que é con ta mi na da pe la cri se sa- 
ni tá ria do co ro na ví rus. A que da do chan ce ler Er nes to Araú jo, se- 
gui da da der ru ba da do mi nis tro da Saú de, ge ne ral Edu ar do Pa zu- 
el lo, é mais um epi só dio sin to má ti co que tor na o Bra sil uma es pé- 
cie de car guei ro atra ves sa do no ca nal da po lí ti ca in ter na ci o nal. É
ne ces sá rio que ha ja um es for ço mun di al pa ra fa zer o gi gan te la ti- 
no-ame ri ca no se mo ver com ra pi dez e as su mir o seu pa pel con ti- 
nen tal pe ran te no mun do, e, in ter na men te, to mar o des ti no de- 
mo crá ti co que os bra si lei ros tan to lu ta ram pa ra con quis tar.

Araú jo, um ra di cal de di rei ta, li ga do aos fi lhos do pre si den te da
Re pú bli ca, foi obri ga do a pe dir de mis são no mes mo dia em que
mais de 300 em bai xa do res di vul ga ram um ma ni fes to con tra sua
pre sen ça na chan ce la ria. Acu a do no car go, ele tra vou um ba te-
bo ca na da di plo má ti co com a se na do ra Ká tia Abreu, pre si den te
das Re la ções Ex te ri o res do Se na do. Já era al vo dos pre si den tes da
Câ ma ra dos De pu ta dos, Ar tur Li ra, e do Se na do, Ro dri go Pa che co,
can sa dos de ve rem as tra pa lha das de ca rá ter ide o ló gi cas do chan- 
ce ler bra si lei ro na re la ção com os paí ses fa bri can tes de va ci nas,
co mo a Chi na, a Ín dia, e até os Es ta dos Uni dos.

Se não bas tas se tan ta con fu são em Bra sí lia, a de pu ta da bol so- 
na ris ta Bia Ki cis (PSL), pre si den te da Co mis são de Cons ti tui ção e
Jus ti ça da Câ ma ra, in ci tou a Po lí cia Mi li tar da Bahia a fa zer mo tim
con tra o go ver no do pe tis ta Rui Cos ta. “Che ga de cum prir or dem
ile gal”, afir mou ela, in cen ti van do de so be di ên cia so bre as me di- 
das de res tri ções do go ver no pa ra con ter o avan ço do co ro na ví rus.
Ela é da ala mais ra di cal do bol so na ris mo e che gou a cha mar de
“he rói”, o PM Wesley Góis que, pin ta do de ver de-ama re lo e ar ma- 
do com fu zil, num sur to vi o len to, do min go pas sa do, in va diu o Fa- 
rol da Bar ra (Sal va dor) e dis pa rou pis to la con ta o Bo pe e pa ra o al- 
to. Ele foi atin gi do por co le gas PMs, pa ra con tê-lo, e mor reu no
hos pi tal. Já Er nes to Araú jo che gou a co men tar com co le ga do Mi- 
nis té rio que não iria pe dir de mis são. De ma nhã ce do re ce beu re- 
ca do di re to, do Pa lá cio do Pla nal to: “pe ça pa ra sair, se não se rá de- 
mi ti do até o fim do dia”. Foi sem dú vi da a úl ti ma or dem que cum- 
priu de Jair Bol so na ro. Ali a dos do go ver no dis se ram que o pre si- 
den te não vai re ver a de ci são, já que o des gas te com o mi nis tro fi- 
cou in sus ten tá vel após os ata ques ao Se na do. Com is so, a bol sa de
apos ta apon ta va o em bai xa dor em Pa ris, Luís Fer nan do Ser ra, tão
ra di cal quan to Er nes to, pa ra co man dar a di plo ma cia, ou um al mi- 
ran te da Ma ri nha.

Em de fe sa da Amazô nia, ban cos in ter na ci o nais e gru pos ca tó- 
li cos en tre gam car ta a Jair Bol so na ro ame a çan do: “Co mo in ves ti- 
do res, es ta mos usan do os mei os pos sí veis pa ra exer cer pres são
con tra a des trui ção da Amazô nia e de seus po vos tra di ci o nais”,
jus ti fi ca ram.

Em ce rimô nia no Pla nal to, on tem, o pre si den te Jair Bol so na ro
as si nou Me di da Pro vi só ria pa ra des bu ro cra ti zar e mo der ni zar o
am bi en te de ne gó ci os no país. Vi sa sim pli fi car pro ces sos em aber- 
tu ra de em pre sas, o co mér cio ex te ri or de bens e ser vi ços.

Men sa gens apre en di das em in ves ti ga ção con tra hac kers de
au to ri da des in di cam que os pro cu ra do res da la va ja to ten ta vam
in ves ti gar, de for ma ile gal, mi nis tros do Su pre mo Tri bu nal. Eles
fa la vam em “che gar aos ami gos do Gil mar” – Gil mar Men des.

 

Do ex-mi nis tro da Saú de Hen ri que Man det ta, ava li an do o epi- 
só dio en vol ven do a Po lí cia Mi li tar na Bahia. É o ti po de “faís ca”
que po de ser o “es to pim” pa ra o rom pi men to com a de mo cra cia.

 
O se cre tá rio de Saú de do Es ta do, Car los Lu la, dis se on- 

tem que o fim de se ma na pro lon ga do deu bons re sul ta- 
dos no Ma ra nhão. “Os nú me ros já apon tam me lho ra

aos pa ci en tes de co vid que têm pro cu ra do as uni da des
de saú de”, re ve lou.

 
Pa ra Lu la, as por tas de en tra da em São Luís di mi nuí ram

o flu xo de pes so as. “Mas se au men tar os ca sos, vol ta re- 
mos com no vas me di das to man do as pre cau ções pa ra

não ge rar pro ble mas so ci ais e sa ni tá ri os”, avi sou o se- 
cre tá rio.

 
Flá vio Di no pos tou no Twit ter ser co nhe ce dor da tra di- 

ção da CCJ da Câ ma ra, a qual ele per ten ceu. “Nun ca vi
o ór gão se de di car a fo men tar des va ri os e mo tins. Es- 

pe ro que ab sur dos se jam cor ri gi dos com ur gên cia”, fa- 
lan do, sem ci tá-la, da de pu ta da Bia Ki cis.

A pes qui sa da Es cu tec, pu bli ca da no jor nal da fa mí lia Sarney,
apon ta Ro se a na Sarney li de ran do pa ra go ver no em 2022, com
23%, se gui da por We ver ton Ro cha (14%). Par pre si den te, Lu la da
Sil va dis pa ra, com 54%, e Bol so na ro fi ca bem atrás, com 20%. Ora
pí lu las!

Os ín di os Gua ja ja ra do Ma ra nhão, de for ma cons ci en te e ci da- 
dã, de ci di ram com ba ter as fa ke news dos pre go ei ros da mor te,
apoi an do, den tro da ma ta, a va ci na con tra a co vid-19. O Dis tri to
Sa ni tá rio In dí ge na da For ça Es ta du al de Saú de cum pre o seu pa- 
pel e com ba te tam bém as men ti ras da In ter net.

São Luís, terça-feira, 30 de março de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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» JO SÉ HOR TA MAN ZA NO
Em pre sá rio

MAR LON BO TÃO
Ve re a dor de São Luís

De ministros e telenovelas

Não é à toa que te le no ve la faz tan to su- 
ces so no Bra sil. E não é de ho je. Quan do não
ha via te vê, nos sas mães e avós já se en can ta- 
vam com as ra di o no ve las. A ra zão é sim ples:
bra si lei ro ado ra as sis tir a um es pe tá cu lo grá- 
tis. Se for dra má ti co, me lhor ain da. Se sair
so pa po e pa la vró rio, é um de lí rio. Se pin gar
san gue, en tão, é o nec plus ul tra, o jú bi lo to- 
tal.

Em ou tras ter ras, tro ca de mi nis tros é
ope ra ção que já che ga ao dis tin to pú bli co
co mo pa co te pron to e em bru lha do pra pre- 
sen te. Sai um, en tra ou tro, cum pri men tam-
se na por ta, e a vi da se gue ma cia. As tra ta ti- 
vas e ne go ci a ções que pre ce dem a es co lha
fa zem par te da co zi nha in ter na e nun ca são
di vul ga das. En tre nós, não fun ci o na as sim.

O po vo apre cia um es pe ta cu lo zi nho. Co- 
me ça já se ma nas an tes, com “fri tu ra” pú bli- 
ca do ti tu lar e bo a tos que cor rem. Se rá que
cai? Se rá que não cai? De pois vêm os “con vi- 
tes”. Fu la no foi con vi da do; vai acei tar? Ih, foi
con ver sar com o pre si den te! Se rá que se en- 
ten de ram? Não, pa re ce que não deu cer to.
Di zem que a Ala X quer, mas a Ala Y re jei ta. E
as sim se gue, co mo se fos se es pe tá cu lo te a- 
tral, com a po pu la ção sen ta da na fi lei ra da
fren te. En tre uma pi po ca e ou tra, ca da um dá
seu pal pi te.

Quan do, fi nal men te, a coi sa de can ta e o
no vo mi nis tro é no me a do, pa re ce úl ti mo ca- 

pí tu lo de no ve la. Co men tá ri os cor rem sol tos
pe los ele va do res, na rua, no ca be lei rei ro, no
su per mer ca do, na pa da ria. Pas sa do o de sen- 
la ce, to dos mur cham e já se pre pa ram pa ra a
pró xi ma atra ção.

É um pro ce di men to pe cu li ar, es se mo do
bra si lei ro de tro ca mi nis te ri al. Mal com pa- 
ran do, é co mo se um su jei to fos se tro car de
car ro e os vi zi nhos re sol ves sem se in tro me- 
ter. Ca da um se per mi ti ria dar pal pi te (não
so li ci ta do) so bre mar ca, mo de lo e cor, tu do
sob o olhar aten to da rua in tei ra (ou do con- 
do mí nio in tei ro), uma mul ti dão di vi di da em
alas, ca da uma tor cen do por seu mo de lo ou
sua cor. É sur re al.

No fun do, a es co lha de mi nis tros de Es ta- 
do é ato pri va ti vo do pre si den te da Re pú bli- 
ca, vis to que são as ses so res de sua con fi an ça
— é o que re za a Cons ti tui ção. Em prin cí pio,
pois o che fe do Exe cu ti vo não de ve sa tis fa- 
ções a nin guém nes se as sun to. Se o po vo es- 
tá em de sa cor do com a po lí ti ca des te ou da- 
que le mi nis té rio, o me lhor ca mi nho não é
re cla mar do mi nis tro. Ele foi no me a do pa ra
exe cu tar a po lí ti ca di ta da pe lo che fe. No fun- 
do, o cô mi co Pa zu el lo ti nha, até cer to pon to,
ra zão: “Um man da, ou tro obe de ce”.

O ge ne ral fi cou mar ca do pa ra o res to da
vi da pe la in ge nui da de de ter pro nun ci a do a
fra se, mas ela não dei xa de re fle tir a re a li da- 
de. O que se re pro va não é tan to que ele a te- 
nha di to, mas que te nha acei ta do o pos to, já
sa be dor de que te ria de se cur var a um che fe
ira cun do. A dou to ra que, ou tro dia, re cu sou
o pos to mos trou-se tam bém in gê nua de

acre di tar po der im por su as vi sões a um pre-
si den te ob ce ca do por con cei tos que, vi es- 
sem de um ter ra pla nis ta, não cho ca ri am. A
ex-fu tu ra ti tu lar da Saú de es ca pou na un dé- 
ci ma ho ra, jus to a tem po de evi tar ter de car- 
re gar no cur rí cu lo a pe cha de ter si do mi nis- 
tra de Bol so na ro.

Es se re bu li ço que se ale van ta a ca da tro ca
de mi nis tro não de se nha ima gem fir me e
for te do go ver no fe de ral. Di ri gen te for te,
bem as sen ta do e de pés no chão dis pen sa te- 
a tra li da de: tro ca seus as ses so res e pron to.
Tra ta ti vas há, co mo é na tu ral, mas não há
por que dei xá-las trans pi rar.

 Com a pu bli ci da de que foi da da à con tra- 
ta ção da qua se mi nis tra Haj jar, quem saiu
mal foi o pró prio pre si den te. Ao fim e ao ca-
bo, a ima gem pas sa da à na ção é de que foi
ela a dis pen sar Bol so na ro, e não o con trá rio.
Ou tro que saiu mal na fo to foi o su ces sor do
ge ne ral de mi ti do. Es tá pas san do re ci bo de
ser mi nis tro de se gun da li nha — se cond
choi ce, co mo di ri am os in gle ses. Is so é pés si- 
mo.

In te li gên cia e su ti le za não são mer ca do- 
ria abun dan te no Pla nal to, dis so sa be mos
to dos. Se rá es sa a ra zão de Bol so na ro não es- 
tar se dan do con ta de que, ao im pri mir a
uma sim ples tro ca mi nis te ri al ares de es pe-
tá cu lo te a tral, es tá dei xan do cla ro que o go- 
ver no é fra co, he si tan te e de pen den te da
opi nião alheia. Não fi ca bem so bre tu do pa ra
um pre si den te que, mais de uma vez, já che- 
gou a re cla mar: “Quem man da aqui sou eu,
pô!”.

Dias melhores virão com vacina para todos

A pri mei ra mor te oca si o na da pe lo no vo
co ro na ví rus (Co vid-19) no Bra sil acon te ceu
no dia 12 de mar ço de 2020. No dia 20 da que- 
le mes mo mês, o go ver na dor Flá vio Di no
con fir mou o pri mei ro ca so do ví rus re gis tra- 
do no Ma ra nhão. Ho je, pou co mais de um
ano de pois, os nú me ros são de so la do res:
com 238 mil ca sos con fir ma dos só no Ma ra- 
nhão, o Bra sil já so ma mais de 300 mil vi das
per di das pa ra a Co vid-19. Nú me ro que, se- 
gun do es pe ci a lis tas, po de che gar a 400 mil
até o pró xi mo mês – se al go não for fei to pa ra
bar rar o rit mo atu al de 3 mil mor tes diá ri as.
O ca mi nho é um só: va ci na ção pa ra to dos, e
já!

Ve ja mos o exem plo dos Es ta dos Uni dos:
com 16% da po pu la ção va ci na da, a mé dia
mó vel de ca sos de Co vid-19 caiu 75% em
ape nas um mês, se gun do o Cen tro de Con- 
tro le e Pre ven ção de Do en ças. O ín di ce de
249 mil con ta mi na ções, re gis tra do em 11 de
ja nei ro, caiu pa ra 62 mil no dia 3 de mar ço. É
o es ta do cum prin do seu de ver cons ti tu ci o- 
nal de cui dar da vi da dos seus ci da dãos.

É la men tá vel cons ta tar que, no Bra sil,
gran de par te des sas mais de 300 mil mor tes
po de ria ser evi ta da se o go ver no bra si lei ro ti- 
ves se mon ta do uma co or de na ção na ci o nal
de en fren ta men to à pan de mia, in ves tin do
nos ins ti tu tos ci en tí fi cos na ci o nais (a exem- 
plo do Bu tan tan, que anun ci ou nes ta sex ta-
fei ra (26) a cri a ção da pri mei ra va ci na na ci o- 
nal), nas uni ver si da des, ou vin do o que diz a
ci ên cia, em bus ca da agi li da de na aqui si ção
de in su mos e va ci nas.

Cer ta men te te ría mos pro ta go nis mo no
com ba te ao co ro na ví rus e apla ca ría mos
com mais ra pi dez o so fri men to do po vo bra- 
si lei ro – que an tes da pan de mia já so fria com
o de sem pre go em al ta (14 mi lhões de de- 
sem pre ga dos), a con fu são econô mi ca, as

cri ses am bi en tais de re per cus são in ter na ci- 
o nal e a cres cen te per da de cre di bi li da de
fren te ao mun do, que le vou in ves ti do res ex- 
ter nos a dei xa rem o país e ge rou um for te
sen ti men to de in se gu ran ça fis cal.

Mas, em vez de re co nhe cer a sua gra vi da- 
de, e tra ba lhar pa ra con tê-la, o go ver no bra- 
si lei ro po li ti zou a pan de mia e gas tou mi- 
lhões com a com pra de me di ca men tos sem
qual quer efi cá cia com pro va da – além de
per der tem po com tra ta men tos ex pe ri men- 
tais que bei ram o mi ra bo lan te. Um ano após
a pri mei ra mor te con fir ma da, o Bra sil se tor- 
nou o epi cen tro da pan de mia, com a mai or
ta xa de con ta mi na ção den tro de um pe río do
de 24h em to do o mun do, se gun do a Or ga ni- 
za ção Mun di al da Saú de (OMS) – dei xan do
ae ro por tos va zi os e ven do paí ses vi zi nhos
im pon do res tri ções à en tra da de bra si lei ros.
O ne ga ci o nis mo e a de sin for ma ção ma ta- 
ram e, in fe liz men te, con ti nu am ma tan do fa- 
mí li as bra si lei ras.

O fa to é que vi ve mos o mo men to mais
crí ti co des de o iní cio da pan de mia. E o mai or
im pac to, co mo sem pre, re cai so bre a po pu- 
la ção mais po bre. Pen so nas fa mí li as lu do vi- 
cen ses, nos tra ba lha do res e nas tra ba lha do- 
ras in for mais, do cam po, na que les que se
en con tram sem al ter na ti vas pa ra ga ran tir o
pão de ca da dia; pen so nas mais de 320 mil
fa mí li as da nos sa ci da de que, se gun do o IB- 
GE, so bre vi vem em ha bi ta ções pre cá ri as.

O agra va men to da pan de mia tam bém
sig ni fi ca so fri men to ain da mai or pa ra es sa
par ce la mais po bre da nos sa so ci e da de, au- 
men tan do a ro ta da fo me e da mi sé ria por to- 
do o país. As fa mí li as que não mor re ram ho je
por com pli ca ções da Co vid-19 po dem mor- 
rer de fo me ama nhã. De acor do com da dos
do IB GE, o Bra sil re tro ce deu 15 anos em 5 no
com ba te à fo me, com mais de 84 mi lhões de
pes so as en fren tan do al gum grau de in se gu- 

ran ça ali men tar. É por is so, pa ra que fa mí li as
bra si lei ras não mor ram de fo me, que de fen-
do, nes te mo men to crí ti co, a vol ta do au xí lio
emer gen ci al no va lor de R$ 600 – es pe ci al-
men te pa ra as re giões nor te e nor des te, sa bi-
da men te as mais vul ne rá veis, en quan to não
hou ver va ci na pa ra to dos.

Não há mais tem po pa ra con tem po ri zar.
O po der pú bli co pre ci sa as su mir sua res pon- 
sa bi li da de e in ves tir em uma so lu ção con-
cre ta pa ra o ca os ins ta la do no país: a va ci na- 
ção em mas sa. É as sim que va mos ga ran tir a
vi da da po pu la ção, a re to ma da da eco no mia
e o en fren ta men to às de si gual da des so ci ais.

Na Câ ma ra Mu ni ci pal de São Luís, dei xa- 
mos as di fe ren ças po lí ti cas de la do e des ti- 
na mos em con jun to par te de nos sas emen- 
das in di vi du ais pa ra aju dar a pre fei tu ra na
aqui si ção de no vas do ses de va ci na con tra a
Co vid-19, pa ra acha tar a cur va de con tá gio
em nos sa ci da de. Ao mes mo tem po, te nho
pro cu ra do al ter na ti vas pa ra au xi li ar a po pu- 
la ção mais afe ta da de São Luís, com ela bo ra- 
ção de pro je tos em par ce ria com go ver no e
ini ci a ti va pri va da.

Nes se sen ti do, des ta co a im por tan te atu- 
a ção do pre fei to Edu ar do Brai de e do go ver- 
na dor Flá vio Di no no en fren ta men to à pan- 
de mia. Es tou cer to de que, não fos se a res-
pon sa bi li da de com que am bos tra ta ram a
pan de mia des de o iní cio, a si tu a ção no Ma- 
ra nhão es ta ria ain da mais gra ve.

A pan de mia de Co vid-19 é o mai or de sa- 
fio sa ni tá rio e so ci al que en fren ta mos nos úl- 
ti mos cem anos, e não po de mos nos fur tar
da res pon sa bi li da de de en fren tá-lo com se-
ri e da de. Na Câ ma ra, con ti nu a rei atu an do
pa ra ga ran tir que a po pu la ção de São Luís
se ja as sis ti da da for ma mais ágil e efi caz pos- 
sí vel.

Di as me lho res vi rão com va ci na pa ra to- 
dos.

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

O pon to de in fle xão

O mun do, o Bra sil, pas sam por mo men to es pe ci al, a
pan de mia per sis te, al guns pen sam na vol ta ao que cha- 
mam de nor mal. Mas vi da nun ca se rá co mo an tes. É
opor tu ni da de pa ra re ver con cei tos, há bi tos e cos tu mes.
É o cha ma do pon to de in fle xão. A Guer ra Ci vil es pa nho- 
la foi car ni fi ci na lu ta en tre re pu bli ca nos e fa lan gis tas,
es tes úl ti mos co man da dos pe lo ge ne ral Fran cis co Fran- 
co. No vi tal vi to ri o so, ins ta lou di ta du ra que du rou até
1975 com a sua mor te.

Na que le con tex to da Guer ra Ci vil es pa nho la hou ve o
pon to de in fle xão. Em ou tu bro de 1936 é con vo ca da
uma reu nião na Uni ver si da de de Sa la man ca de quem
era rei tor Mi guel de Una mu no. Fi ló so fo, en saís ta, ro- 
man cis ta, po e ta, é au tor de obra fun da men tal pa ra a
cul tu ra oci den tal, pre cur so ra do exis ten ci a lis mo cris- 
tão: “Do Sen ti do Trá gi co da Vi da”.

No meio da reu nião, o ge ne ral Mil lán-Astray, bra ço
di rei to de Fran co, le van ta-se e gri ta: “Vi va a Mor te¹! In- 
cen ti va va os fa lan gis tas a ma tar os ad ver sá ri os re pu bli- 
ca nos. Una mu no que fo ra no me a do por Fran co, ir re sig- 
nou-se e co me çou a dis ser tar so bre o sen ti do da vi da, a
sua be le za e di ver si da de. Sua de mis são não tar dou, pre- 
so em do mi cí lio, mor reu em de zem bro. Dei xan do com
seu ges to um pon to de in fle xão sem pre lem bra do por
his to ri a do res co mo mar co da cul tu ra ibé ri ca em que es- 
ta mos in se ri dos.

O Bra sil par ti cu lar men te é um país di ver so pe la com- 
po si ção ét ni ca e cul tu ral. Se rá inú til ten tar ar ras tá-lo pa- 
ra o pen sa men to úni co, pa ra os fas cis mos de di rei ta ou
de es quer da. Es tá des ti na do à De mo cra cia pe la ín do le
do seu po vo. No pro ces so, co mo em to dos os po vos, há
avan ços e re cu os, mas a me ta se rá al can ça da. Lem bro,
no dis cur so de trans mis são do car go a Jâ nio Qua dros em
Bra sí lia, Jus ce li no di zia dei xar con so li da da a de mo cra- 
cia. 

Três anos de pois viu-se que não era bem as sim. De- 
pois deu-se a re to ma da. Jâ nio fo ra elei to em ver da dei ra
re vo lu ção pe lo vo to, ca val gan do uma vas sou ra, sím bo lo
da var re du ra que fa ria na cor rup ção e pri vi lé gi os. Seis
me ses de pois re nun ci ou ge ran do a cri se re dun dou na
de po si ção de João Gou lart.

Na re to ma da, sob a vi gên cia da Cons ti tui ção de 88,
ele ge-se Fer nan do Col lor de Mel lo, re e di tan do as pro- 
mes sas de Jâ nio, e com a ves te de “Ca ça dor de Ma ra jás”.
Re sul ta do, im pe a ch ment e re nún cia. Du as ila ções: o po- 
vo de se ja que a cor rup ção se ja com ba ti da. Mas a ta re fa
não po de ser de fe ri da a um ho mem ou a uma ins ti tui- 
ção. Ela é de to dos os po de res po lí ti cos, ins ti tui ções re- 
pu bli ca nas e do con jun to da so ci e da de. É fa la ci o so pen- 
sar ser en car go a ser re sol vi do por di ta du ras, ao con trá- 
rio, elas agra vam o pro ble ma pe la fal ta de trans pa rên cia
e por fal ta de im pren sa li vre.

Nas de mo cra ci as, as cren ças não se vol tam pa ra “sal- 
va do res da pá tria”, e sim, pa ra as ins ti tui ções, a quem se
de ve res pei tar e pre ser var. Er ros de juí zes, de mem bros
de tri bu nais in fe ri o res, de in ter me diá ri os e su pe ri o res,
não po dem le var a des cren ça no Ju di ciá rio, es ta de ve ser
pre ser va da a bem da de mo cra cia. Há sem pre re cur sos
até pa ra tri bu nais in ter na ci o nais. Não ape nas em Ber- 
lim, sem pre en con tra re mos juí zes ho nes tos e dig nos.

A po lí ti ca não po de ser con trá ria à vi da. E não se re su- 
me às elei ções, elas são um meio pa ra cui dar das pes so- 
as, e não um fim em si mes mas. É ho ra de fa zer-se tré gua
pa ra sal vá-las e dei xar as elei ções pa ra o pró xi mo ano.
Aque la for mu la ção atri buí da a Clau sewitz, de que a
guer ra é a po lí ti ca por ou tros mei os, le vou a ci ta ção de
Una mu no, de que ao gri to de mor te, deu um pe la vi da,
em ges to de co ra gem que se tor nou re pre sen ta ti vo de
nos sos com pro mis sos com a cul tu ra ibé ri ca de que ele é
com jus ti ça um dos íco nes, nas ten ta ti vas pa ra al can çar
o sen ti do da exis tên cia de nós, po bres mor tais, na fi ni tu- 
de bus can do o in fi ni to que nos aguar da. É o le ga do ibé- 
ri co.

São Luís, terça-feira, 30 de março de 2021
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Pre ma tu ri da de

In fec ções

Pa la vra de es pe ci a lis ta

Adap ta ções res pi ra tó ri as

COVID-19

Forma grave é mais
comum em gestantes

L
o go no iní cio da pan de mia da co vid-19, sur gi- 
ram dú vi das se as ges tan tes te ri am um ris co
mai or pa ra o Sars-CoV-2 e, ca so in fec ta das, so- 
fre ri am com pli ca ções mais sé ri as da do en ça. As

aná li ses ini ci ais, ain da na ci da de chi ne sa de Wuhan, on- 
de sur gi ram os pri mei ros ca sos, des car ta ram a hi pó te se.
Não de mo rou mui to, po rém, pa ra que co me ças sem a
sair es tu dos mos tran do o con trá rio. Ago ra, o mai or ar ti- 
go de re vi são já pu bli ca do so bre o te ma con clui que o ví- 
rus é mais pe ri go so pa ra grá vi das do que se ima gi na va.

O es tu do, ain da em an da men to, é uma pes qui sa glo- 
bal e com pu bli ca ções sis te má ti cas, que acom pa nha da- 
dos so bre co vid e ges ta ção pa ra ava li ar os ris cos. Pe ri o- 
di ca men te, os re sul ta dos par ci ais são di vul ga dos pe la
equi pe do pro je to, for ma da por pes qui sa do res da Uni- 
ver si da de de Bir mingham, na In gla ter ra, e da Or ga ni za- 
ção Mun di al da Saú de (OMS). A atu a li za ção mais re cen- 
te in di ca que, além de mais sus ce tí veis à for ma gra ve da
do en ça, quan do com pa ra das às grá vi das sem co vid,
aque las com o Sars-CoV-2 têm ris co mai or de de sen vol- 
ve rem a for ma gra ve, de se rem ad mi ti das em uni da des
de te ra pia in ten si va (UTIs) ou de ne ces si ta rem de al gum
ti po de ven ti la ção.

As pos si bi li da des de com pli ca ções são ain da mai o res
quan do as ges tan tes têm co mor bi da des co mo hi per ten- 
são, di a be tes e obe si da de, apon ta o es tu do, pu bli ca do
no The Bri tish Me di cal Jour nal (BMJ). A re vi são traz da- 
dos de 192 es tu dos mun di ais, in cluin do cin co do Bra sil.
Os da dos mos tra ram que, de de zem bro de 2019 a ou tu- 
bro do ano pas sa do, uma em ca da 10 ges tan tes aten di- 
das por qual quer mo ti vo em hos pi tais tes tou po si ti vo
pa ra a co vid-19. Em 59 es tu dos, ha via in for ma ções so- 
bre óbi tos: de um to tal de 41.664 grá vi das cu jos da dos
es ta vam nes sas pes qui sas, 339 mor re ram por qual quer
cau sa (0,02%). A bai xa mor ta li da de ma ter na ou ne o na- 
tal, po rém, po de es tar as so ci a da à sub no ti fi ca ção, es pe- 
ci al men te em paí ses em de sen vol vi men to.

De acor do com a re vi são, ges tan tes di ag nos ti ca das
com co vid são me nos pro pen sas a apre sen ta rem sin to- 
mas, com pa ra das a mu lhe res não grá vi das em ida de re- 
pro du ti va, mas, quan do eles es tão pre sen tes, os mais
co muns são fe bre, en con tra da em 40% das sin to má ti- 
cas, e tos se (41%). Os da dos dis po ní veis in di cam que
10% das ges tan tes ti ve ram a do en ça gra ve — is so é o do- 
bro, com pa ra do à po pu la ção em ge ral, se gun do es tu dos
epi de mi o ló gi cos (em bo ra o per cen tu al pos sa au men tar
ou di mi nuir, con for me fai xa etá ria e pre sen ça de co mor- 
bi da des).

Qua tro por cen to das ges tan tes fo ram ad mi ti das em
UTIs, 3% pre ci sa ram de ven ti la ção in va si va e 0,2%, de
al gum ti po de su por te de oxi gê nio. “Em com pa ra ção
com mu lhe res não grá vi das em ida de re pro du ti va com
co vid-19, os ris cos de ad mis são na uni da de de te ra pia
in ten si va e a ne ces si da de de ven ti la ção in va si va ou ex- 
tra cor pó rea (não in va si va) fo ram mai o res em grá vi das”,
diz o ar ti go. “Com ba se em nos sas des co ber tas, as mu- 
lhe res grá vi das de vem ser con si de ra das um gru po de al- 
to ris co, par ti cu lar men te aque las iden ti fi ca das co mo
ten do fa to res de ris co pa ra a co vid-19”, afir ma o pri mei- 
ro au tor, John Allotey, do Cen tro de Co la bo ra ção da
OMS pa ra Saú de Glo bal da Mu lher, se di a do na Uni ver si- 

da de de Bir mingham.

Os da dos le van ta dos pe lo es tu do in glês con di zem
com o re sul ta do de ou tra me ta-aná li se de ar ti gos so bre
gra vi dez e co vid-19 pu bli ca da, na se ma na pas sa da, por
pes qui sa do res ca na den ses. Com ba se em 42 es tu dos en- 
vol ven do 438.548 grá vi das de to do o mun do, os au to res,
da Uni ver si da de de Mon tre al, con cluí ram que a in fec- 
ção por Sars-CoV-2 na ges ta ção es tá as so ci a da a pré-
eclâmp sia, na ti mor to, par to pre ma tu ro e ou tros re sul ta- 
dos ad ver sos. O tex to foi pu bli ca do no Ca na di an Me di- 
cal As so ci a ti on Jour nal.

“Nos sos re sul ta dos su ge rem que grá vi das com co vid-
19 têm um ris co au men ta do de hi per ten são, na ti mor tos
e pre ma tu ros. Seus re cém-nas ci dos têm mai or pro ba bi- 
li da de de ne ces si tar de cui da dos in ten si vos”, diz Natha- 
lie Au ger, do De par ta men to de Me di ci na So ci al e Pre- 
ven ti va da Es co la de Saú de Pú bli ca da Uni ver si da de de
Mon tre al e prin ci pal au to ra do ar ti go. Ges tan tes com
sin to mas gra ves da co vid-19 têm um ris co par ti cu lar- 
men te al to des sas com pli ca ções. Se gun do Au ger, nas
pes qui sas ana li sa das, o ris co de par to pre ma tu ro foi o
do bro, e o de ce sá ria, 50% mai or em ges tan tes com a do- 
en ça sin to má ti ca, com pa ra do às in fec ta das, mas com
co vid as sin to má ti ca. Mu lhe res com a for ma gra ve da en- 
fer mi da de ti ve ram um ris co qua tro ve zes mais ele va do
de hi per ten são e par to pre ma tu ro.

Se gun do a pes qui sa do ra, a ra zão

pa ra o ris co au men ta do dos

prog nós ti cos ad ver sos não é cla ra,

mas um dos mo ti vos po de ser o fa to

de o Sars-CoV-2 le var à

va so cons tri ção e es ti mu lar uma

res pos ta in fla ma tó ria que afe ta os

va sos san guí ne os. “Os mé di cos

de vem es tar ci en tes des ses

re sul ta dos ad ver sos ao ad mi nis trar

ges ta ções afe ta das por co vid-19 e

ado tar es tra té gi as efi ca zes pa ra

pre ve nir ou re du zir os ris cos pa ra

pa ci en tes e fe tos.”

A gi ne co lo gis ta Ta ti an na Ri bei ro, obs te tra da Clí ni ca
Reh gio, ex pli ca que ges tan tes são, na tu ral men te, mais
sus ce tí veis a in fec ções. “O pe río do ges ta ci o nal com pre- 
en de um es ta do imu no ló gi co al ta men te com ple xo, com
pos sí vel exa cer ba ção de en fer mi da des ou al te ra ções
pre e xis ten tes, além de no vas pa to lo gi as de vi do à imu- 
nos su pres são apre sen ta da pe la mãe”, diz. Se gun do a
mé di ca, o or ga nis mo da mu lher po de ria re jei tar o fe to,
que traz cé lu las ma ter nas e pa ter nas. Pa ra evi tar is so, o
sis te ma imu no ló gi co se adap ta com vá ri as mo du la ções
ce lu la res e neu ro en dó cri nas que, se, por um la do, pro te- 
gem a ges ta ção, por ou tro, en fra que cem as de fe sas da
grá vi da.

Além dis so, Ri bei ro ob ser va que al te ra ções fi si o ló gi- 
cas no or ga nis mo du ran te a gra vi dez po dem agra var o
qua dro clí ni co de mu lhe res in fec ta das por qual quer ti- 
po de pa tó ge no, es pe ci al men te nos sis te mas res pi ra tó- 
rio, en dó cri no, psi co ló gi co, imu no ló gi co e cir cu la tó rio.
“Na ava li a ção clí ni ca da pa ci en te obs té tri ca, o au men to
fi si o ló gi co da frequên cia car día ca e da ven ti la ção e a di- 
mi nui ção da pres são ar te ri al po dem mas ca rar os pri- 
mei ros si nais de in fec ção gra ve. A fe bre nem sem pre es- 
tá pre sen te, mas um au men to de tem pe ra tu ra de ve
sem pre le var à sus pei ta de in fec ção”, diz.

10% das grá vi das in fec ta das pe lo co ro na ví rus ti ve ram
a for ma gra ve da co vid-19, se gun do aná li se de 192 pes- 
qui sas fei ta por ci en tis tas bri tâ ni cos. A ta xa é o do bro da
de tec ta da na po pu la ção em ge ral.

“A ges ta ção é um pe río do que acar re ta uma adap ta- 
ção do sis te ma res pi ra tó rio da mu lher. Ocor re au men to
da frequên cia res pi ra tó ria e do con su mo de oxi gê nio, e
ob ser va-se uma di fi cul da de de ex pan são da cai xa to rá- 
ci ca na res pi ra ção de vi do ao cres ci men to do úte ro. Di- 
an te des sas mo di fi ca ções, o tra to res pi ra tó rio da ges tan- 
te tem pou ca ca pa ci da de de se adap tar a es tres ses agu- 
dos, co mo os cau sa dos pe las in fec ções vi rais. As adap ta- 
ções que o sis te ma res pi ra tó rio da ges tan te so fre oca si o- 
nam uma mai or pre dis po si ção pa ra evo lu ção pa ra qua- 
dros gra ves de qual quer in fec ção res pi ra tó ria. Por is so,
por exem plo, que as ges tan tes são gru po pri o ri tá rio pa ra
a va ci na ção con tra o ví rus da gri pe (in flu en za) nas cam- 
pa nhas anu ais: pe lo mai or ris co de evo lu ção pa ra for- 
mas gra ves. Já com re la ção à pre ma tu ri da de, sa be-se
que es se é um even to ex tre ma men te re la ci o na do a in- 
fec ções e a des com pen sa ção da mãe por qual quer con- 
di ção clí ni ca, o que tam bém não é al go ex clu si vo do
Sars-CoV-2. Um dos gran des de sa fi os que a pan de mia
do no vo co ro na ví rus im põe é a al ta pre va lên cia de in fec- 
ta dos. Em bo ra a mai or par te das ges tan tes te nha qua- 
dros le ves, co mo é imen sa a quan ti da de de pa ci en tes in- 
fec ta das ho je no mun do, es sa pe que na pro por ção de ca- 
sos gra ves se tra duz em um gran de nú me ro ab so lu to de
vi das em ris co.”

Ma ria Edu ar da Bo na vi des Ama ral, gi ne co lo gis ta e
obs te tra da Clí ni ca Ge ne sis e mem bro da So ci e da de
Bra si lei ra de Re pro du ção As sis ti da (SBRA)

São Luís, terça-feira, 30 de março de 2021
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EESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2021

REGISTRO DE PREÇOS
O MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE, Estado do Maranhão, através da Secretaria Municipal de 
Infraestrutura e Urbanismo, torna público que fará licitação na modalidade Pregão Presencial para 
Registro de Preços. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 028/2019 e pela Lei nº 
8.666/93 e alterações. OBJETO: Registro de Preços para futura, eventual e parcelada contratação de 
empresa para prestação de serviços de locação de horas de máquinas pesadas e caminhões para 
atender as necessidades do Município de Trizidela do Vale – 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. Dep. Carlos Melo, nº 1670 – Aeroporto – Trizidela do 
Vale (MA), horário de 08:00 às 12:00 horas, por e-mail cplpmtv@outlook.com  na página www.trizidela-
dovale.ma.gov.br. Trizidela do Vale (MA), 26 de março de 2021. Miguel de Abreu Suzar. Secretário 
Municipal de Infraestrutura e Urbanismo. Portaria nº 09/2021-GP

EESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 005/2021

REGISTRO DE PREÇOS
O MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE, Estado do Maranhão, através da Secretaria Municipal de 
Administração, torna público que fará licitação na modalidade Pregão Presencial para Registro de 
Preços. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/2002 e pela Lei nº 8.666/93 e alterações. OBJETO: seleção de 
proposta visando o registro de preços para eventual e futura contratação de pessoa física/jurídica para 
o fornecimento de refeições prontas, tipo quentinhas (marmitex) de interesse da Secretaria Municipal 
de Administração. 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. Dep. Carlos Melo, nº 1670 – Aeroporto – Trizidela do Vale (MA), horário de 08:00 às 12:00 horas, no 
endereço e-mail cplpmtv@outlook.com  na página www.trizideladovale.ma.gov.br. Trizidela do Vale 
(MA), 29 de março de 2021. Enoque de Sá Barreto Filho. Secretário Municipal de Administração. 
Portaria nº 02/2021-GP.

EESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA DE TRIZIDELA DO VALE
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 005/2021
O MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE, Estado do Maranhão, através da Secretaria Municipal de 
Administração, torna público que fará licitação na modalidade Tomada de Preços. BASE LEGAL: Lei nº 
8.666/93 e alterações. OBJETO: contratação de empresa para prestação de serviços de informática que 
disponibilize o licenciamento e concessão de uso de software – Arrecadação Tributária, visando 
atender às necessidades da administração municipal. ABERTURA: 16 de abril de 2021 às 09:20 horas. 
INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da 
Comissão Permanente de Licitação, na Av. Dep. Carlos Melo, nº 1670 – Aeroporto – Trizidela do Vale 
(MA), horário de 08:00 às 12:00 horas, no endereço eletrônico por e-mail cplpmtv@outlook.com na 
página www.trizideladovale.ma.gov.br . Trizidela do Vale (MA), 29 de março de 2021. Enoque de Sá 
Barreto Filho. Secretário Municipal de Administração. Portaria nº 02/2021-GP

EESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA DE TRIZIDELA DO VALE
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 006/2021
O MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE, Estado do Maranhão, através da Secretaria Municipal de 
Infraestrutura e Urbanismo, torna público que fará licitação na modalidade Tomada de Preços. BASE 
LEGAL: Lei nº 8.666/93 e alterações. OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços de manutenção do sistema de iluminação pública no município de Trizidela do Vale/MA. 
ABERTURA: 16 de abril de 2021 às 14:00 horas. INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos encontram-se 
à disposição dos interessados na sala da Comissão Permanente de Licitação, na Av. Dep. Carlos Melo, 
nº 1670 – Aeroporto – Trizidela do Vale (MA), horário de 08:00 às 12:00 horas, no endereço eletrônico 
por e-mail cplpmtv@outlook.com  na página www.trizideladovale.ma.gov.br. Trizidela do Vale (MA), 26 
de março de 2021. Miguel de Abreu Suzar. Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo. 
Portaria nº 09/2021-GP.

EESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA DE TRIZIDELA DO VALE
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 007/2021
O MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE, Estado do Maranhão, através da Secretaria Municipal de 
Educação, torna público que fará licitação na modalidade Tomada de Preços. BASE LEGAL: Lei nº 
8.666/93 e alterações. OBJETO: contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 
locação de software de gestão escolar, com licenciamento, implantação, treinamento presencial e 
testes e serviços de manutenção de software de gestão escolar e suporte técnico on line e presencial, 
par atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. ABERTURA: 19 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. Dep. Carlos Melo, nº 1670 – Aeroporto – Trizidela do 
Vale (MA), horário de 08:00 às 12:00 horas, no endereço eletrônico por e-mail cplpmtv@outlook.com  
na página www.trizideladovale.ma.gov.br. Trizidela do Vale (MA), 29 de março de 2021. Maria Sônia 
Silva Abreu. Secretária Municipal de Educação. Portaria nº 01/2021 GP

AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/2021. 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 dos serviços de instalação e manutenção preventiva com 
reposição de peças de aparelhos de ar condicionado dos estabelecimentos da Secretaria Municipal de 
Saúde de Tuntum/MA, conforme termo de referência. BASE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/02 subsidiaria-
mente 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 14 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, 
411 – Centro – Tuntum/MA, CEP: 65763-000. Para mais esclarecimentos, entrar em contato por meio do 
seguinte endereço eletrônico: cpltuntum@gmail.com. Tuntum - MA, 29 de março de 2021. Sara Ferreira 
Costa Fleury - Pregoeira. 

AVISO DE LICITAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL Nº 063/2021. 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 dos serviços de instalação e manutenção preventiva com 
reposição de peças de aparelhos de ar condicionado dos estabelecimentos da Secretaria Municipal de 
Assistência Social e da Criança e do Adolescente de Tuntum/MA, conforme termo de referência. 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 14 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, 411 – Centro – Tuntum/MA, CEP: 65763-000. Para mais esclarecimen-
tos, entrar em contato por meio do seguinte endereço eletrônico: cpltuntum@gmail.com. Tuntum - MA, 
29 de março de 2021.Sara Ferreira Costa Fleury-Pregoeira. 

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIAÇU/MA
CNPJ: 63.451.363/0001-63
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIAÇU/MA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 

AVISO DE LICITAÇÃO 
O Município de Turiaçu - MA, através de sua Pregoeira, torna público para conhecimento dos interessados 
que realizará Licitação na modalidade Pregão Presencial nº. 002/2021, Processo Administrativo nº. 
018/2021-SEMAF, do tipo maior percentual de desconto por  item, que tem como objeto o registro de 
Preços para futuras e eventuais aquisições de combustível, para atender as demandas do Município de 
Turiaçu/MA, com data de abertura dia 09/04/2021, às 09h. A Licitação será regida pela Lei nº. 10.520/02, Lei 
Complementar nº. 123/2006 e subsidiariamente, no que couber, a Lei 8.666/93 e suas alterações. O Edital 
poderá ser consultado gratuitamente e retirado diretamente na sala da Comissão Permanente de Licitação 
– CPL, no Prédio da Prefeitura Municipal, localizado na Rua Dr. Paulo Ramos, Nº 143, Bairro Centro, 
Turiaçu/MA, ou pelo e-mail: cplturiacu.ma@gmail.com, de segunda a sexta-feira, no horário de expediente 
da CPL, das 8h às 12h, ou pelo sítio da Prefeitura de Turiaçu/MA: http://portal.turiacu.ma.gov.br/, ou pelo 
Sistema de Acompanhamento Eletrônico de Contratações Públicas – SACOP. Camila Holanda Carneiro – 
Pregoeira. Turiaçu/MA, 25 de março de 2021.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIAÇU/MA
CNPJ: 63.451.363/0001-63
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIAÇU/MA
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021 

AVISO DE LICITAÇÃO 
O Município de Turiaçu - MA, através da Presidente da CPL, torna público para conhecimento dos interessados que 
realizará Licitação na modalidade Tomada de Preços nº. 003/2021, Processo Administrativo nº. 013/2021-SEMAF, do 
tipo menor preço global, que tem como objeto a contratação de pessoa jurídica para prestação dos serviços de 
assessoria e consultoria visando o acompanhamento de convênios e contratos de repasse federais através da 
operacionalização da plataforma mais brasil e demais sistemas de gestão por meio da elaboração de propostas, 
consultas prévias, planos de trabalho e acompanhamento técnico necessário para a formalização da prestação de 
contas junto aos órgãos concedentes de interesse desta Administração Pública Municipal, com data de abertura 
dia 15/04/2021, às 09h. A Licitação será regida pela Lei Complementar nº. 123/2006 e a Lei 8.666/93 e suas 
alterações. O Edital poderá ser consultado gratuitamente e retirado diretamente na sala da Comissão Permanente 
de Licitação – CPL, no Prédio da Prefeitura Municipal, localizado na Rua Dr. Paulo Ramos, Nº 143, Bairro Centro, 
Turiaçu/MA, ou pelo e-mail: cplturiacu.ma@gmail.com, de segunda a sexta-feira, no horário de expediente da CPL, 
das 8h às 12h, ou pelo sítio da Prefeitura de Turiaçu/MA: http://portal.turiacu.ma.gov.br/, ou pelo Sistema de 
Acompanhamento Eletrônico de Contratações Públicas – SACOP. Camila Holanda Carneiro – Presidente da CPL. 
Turiaçu/MA, 25 de março de 2021.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIAÇU/MA
CNPJ: 63.451.363/0001-63

AVISO DE EDITAL DE CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº. 001/2021. O Município de Turiaçu - MA, 
através da Secretaria Municipal de Saúde, nomeada através da Portaria nº. 03/2021, no uso de 
suas prerrogativas legais, faz saber aos interessados que realizará procedimento com o objetivo 
de credenciar pessoas jurídicas ou físicas para prestação de serviços técnicos profissionais de 
saúde para atender a demanda do Hospital Municipal e Unidades Básicas de Saúde do 
município de Turiaçu/MA, o qual ocorreria  no período de 08 a 12 de março de 2021, este prazo 
será estendido até o dia 09 de abril de 2021, no horário das 8h às 12h. A Licitação será 
regida pela Lei nº. 8.666/93 e suas alterações. O Edital poderá ser consultado gratuitamente ou 
retirado diretamente na sala da Comissão Permanente de Licitação – CPL, no Prédio da 
Prefeitura Municipal, localizado na Rua Dr. Paulo Ramos, Nº 143, Bairro Centro, Turiaçu/MA, ou 
pelo e-mail da CPL: cplturiacu.ma@gmail.com, de segunda a sexta-feira, no horário de 
expediente, das 8h às 12h, ou no sítio: http://portal.turiacu.ma.gov.br/. Mônica Vitoria Silva 
Valério – Secretária Municipal de Saúde. Turiaçu (MA), 25 de março de 2021.

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

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO. A Prefeitura Municipal de Vitória do Mearim/MA, 
CNPJ: 05.646.807/0001-10, através do seu Pregoeiro, torna público, o adiamento da licitação 
na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO N.º 002/2021,  PROCESSO ADM. Nº 2101.0098/2021, 
cujo objeto é o Registro de Preços para eventual Contratação de pessoa jurídica para o 
fornecimento parcelado de urnas funerárias destinadas a atender as demandas do 
Benefício Eventual "auxílio funeral" da Assistência Social do município de Vitória do 
Mearim (MA), como DATA DA SESSÃO marcada inicialmente para 26 de março de 2021, às 
09:30hs (nove horas e trinta minutos). Fica designada a data de 14 de abril de 2021, às 
16h00min (dezesseis horas) para a abertura da sessão pública da referida licitação. Tal 
adiamento se justifica em razão da decretação da antecipação de feriado para a da data de 
26/03/2021, pelo Governo do Estado do Maranhão. Vitória do Mearim/MA, 25 de março de 
2021. ELZIR OLIVEIRA LINDOSO; Secretária Municipal de Assistência Social.

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

AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2021/CPL/PMVM. O município de 
Vitória do Mearim/MA, através da Prefeitura Municipal de Vitória do Mearim, por meio da Comissão 
Permanente de Licitação, torna público aos interessados que, com base na Lei nº 8.666/93 e alterações 
posteriores, Lei nº 123/06 e alterações posteriores e demais legislações aplicáveis, realizará no dia 19 de 
abril de 2021 às 8h30min, licitação na modalidade Tomada de Preços nº 03/2021, do tipo menor preço, 
objetivando eventual Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de consultoria 
em contabilidade pública, sediada na Rua Teodoro Ferreira, Bairro Itapuítapera, S/N Vitória do Mearim – 
MA. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na sede da Prefeitura de Vitória do Mearim - 
CPL, no horário de 08 às 12hs, de 2ª a 6ª feira, para consulta gratuitamente, disponibilizado no site oficial da 
Prefeitura Municipal de Vitória do Mearim (http:// www.vitoriadomearim.ma.gov.br). Conforme medidas de 
prevenção a contaminação pelo COVID-19, e seguindo orientações expressas, conforme Ofício Circular nº 
083/2020/Maranhão/CGU, referente ao Proc. Adm. nº 00209.100074/2020-61 e Decisão Normativa TCE/MA 
nº 35, de 13/05/2020, fica vedado a presença, na sessão, de representantes das empresas, agentes de 
compras e membros da Comissão pertencentes ao grupo de risco. Vitória do Mearim - MA, 25 de março de 
2021. Higgo Leonardo E. F. Sousa – Presidente - CPL.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO LEITE
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ Nº 06.096.218/0001-78

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021 - CPL. O Município de Benedito 
Leite(MA), por meio da Comissão Permanente de Licitação – CPL, avisa aos interessados que fará realizar 
Licitação na seguinte modalidade e condições. MODALIDADE: Tomada de Preços Nº 003/2021. TIPO DE 
LICITAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL sob a forma de execução indireta, no regime de empreitada por PREÇO 
UNITÁRIO e Julgamento do tipo Menor Preço Global. OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para 
execução dos serviços de Pavimentação em ruas no Município de Benedito Leite – MA conforme projeto 
básico, com abertura prevista para 12 de abril de 2021, às 10h00min (dez horas), fica adiada para o dia 19 
de abril de 2021, 10h30 (dez 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, 25 de março de 2021. Ramon Carvalho de Barros – Prefeito Municipal.

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

AVISO DE ADIAMENTO 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 GLOBAL sob a forma de execução indireta, no regime de empreitada por PREÇO 
UNITÁRIO e Julgamento do tipo Menor Preço Global. OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para 
execução dos serviços de reformas de escolas municipais no Município de Benedito Leite – MA conforme 
projeto básico, com abertura prevista para 12 de abril de 2021, às 14h300min (quatorze horas e trinta 
minutos), fica adiada para o dia 19 de abril de 2021, 14h00 (quatorze horas), no mesmo local. O Edital e seus 
anexos estão à disposição dos interessados nos dias de expediente das 08h00min às 12h00min, na Comissão 
Permanente de Licitação - CPL, situada na sede da Prefeitura Municipal, à Rua 07 de Setembro, 03, Centro, 
Benedito Leite/MA, bem como no site da Prefeitura Municipal: www.beneditoleite.ma.gov.br, onde poderão ser 
consultados e obtidos gratuitamente. Informações adicionais no endereço acima ou através do fone: (89) 
3544-7075 ou e-mail: cplb.leite@gmail.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.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N. º 001/2021
A Câmara Municipal de Jenipapo dos Vieiras – MA, através de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, torna público 
para conhecimento de todos que estará realizando Licitação na MODALIDADE: Pregão Presencial TIPO: Menor 
Preço por Item. OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de combustíveis, com fornecimento na 
bomba, conforme a demanda, para abastecimento da frota de veículos da Câmara Municipal de Jenipapo dos 
Vieiras/MA conforme termo de referência. 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 
Proposta e Habilitação: às 14h 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 https://jenipapodosvieiras.ma.gov.br/. Os 
interessados na aquisição dos mesmos deverão recolher o valor de R$ 20,00 (vinte reais) mediante a retirada 
do DAM, na sala de Reunião da CPL, localizada na Rua João Lago da Silva, S/N – Centro – Esclarecimentos 
adicionais no mesmo endereço das 08:00 as 12:00hs e no e-mail: cpljenipapo@gmail.com e pelo telefone 99 
98511-8958. Jenipapo dos Vieiras/MA, CEP: 65962-000. Jenipapo dos Vieiras -MA. Aldely da Silva Souza. 
Pregoeira.

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO N. º 001/2021
A Câmara Municipal de Jenipapo dos Vieiras – MA, através de sua Presidente de Licitação, torna público 
para conhecimento de todos que estará realizando Licitação na MODALIDADE: Tomada de Preço. TIPO: 
Menor Preço Global. OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados 
em assessoria e consultoria contábil, financeira, orçamentária e operacional a esta Câmara Municipal. 
BASE LEGAL: Lei Federal n. º 8.666/93, Lei nº 123/06 e alterações posteriores e as condições do Edital. 
Recebimento e abertura dos envelopes Proposta e Habilitação: às 11h do dia 15 de abril de 2021. O Edital 
estará à disposição para consulta gratuita no setor de licitação, das 08h às 12h e no site da Câmara 
www.cmjenipapodosvieiras.ma.gov.br /. Os interessados na aquisição dos mesmos deverão recolher o 
valor de R$ 20,00 (vinte reais) mediante a retirada do DAM, na sala de Reunião da CPL, localizada na Rua 
João Lago da Silva, S/N – Centro – Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço das 08:00 as 12:00hs e 
no e-mail: cpljenipapo@gmail.com. Jenipapo dos Vieiras/MA, CEP: 65962-000, 12 de fevereiro de 2021. 
Aldely da Silva Souza. Presidente da CPL.

ESTADO DO MARANHÃO 
COMARCA DE SÃO LUIS 

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DA 3º ZONA DE RCPN 
EDITAL DE PROCLAMAS  

O Oficio da 3 zona de Registro Civil de São  Luis /MA ,faz saber que 
pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 
1525,incisos I.III,IV e V do Código Civil brasileiro, o Sr. ROBERTO BORRALHO 
JUNIOR e LAYS FURTADO BARROS   Ele, de nacionalidade brasileira, 
natural de SÃO LUIS/MA, nascido em 24 de JULHO de 1983, estado civil 
SOLTEIRO, profissão ADVOGADO, residente e domiciliado em  RUA 
PARNAÍBA ,302 B.02.QD.1 LOTE B  PONTA DO FAROL filho de ROBERTO 
BORRALHO NETO , e de DALVA DOS SANTOS BORRALHO.  Ela, de 
nacionalidade brasileira, natural de SÃO LUIS- MA, nascida em 17 de 
DEZEMBRO de 1986, estado civil SOLTEIRA profissão ADMINISTRADORA , 
residente e domiciliada em RUA PARNAÍBA ,302  B.02.QD.1 LOTE B  
PONTA DO FAROL MA, filha de ADÃO HENRIQUE BARROS e de DELMA 
FURTADO BARROS. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma de Lei, lavro o presente para ser afixado em cartório, no lugar de 
costume. 

SÃO LUIS - MA, 29 de MARÇO de 2021

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 003/2021. A Prefeitura Municipal de 
Icatu/MA, através da Comissão Permanente de Licitação torna público para conhecimento dos interessados, que 
fará realizar, sob a égide da Lei nº 10.520/02 e subsidiariamente as disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, Licitação na modalidade Pregão na sua forma Presencial, do tipo menor preço global, sob o Regime de 
empreitada por preço unitário, objetivando: Formação de Registro de Preços para Futura e eventual contratação de 
empresa(s) especializada em manutenção, limpeza e recuperação de poços artesianos nos Distritos e povoados na 
forma estabelecida em planilhas Anexo, de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa 
de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI, na Cidade de Icatu, no Estado do Maranhão. REABERTURA: 14 de 
abril de 2021, às 09h00min (Nove horas), Sala de sessões da Comissão de Licitações localizada na Rua Coronel 
Cortez Maciel, s/n. Centro, Icatu – MA, sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal. O edital retificado 
e seus anexos podem ser consultados gratuitamente no prédio da Prefeitura onde funciona a Comissão Permanen-
te de Licitação ou pelo site www.icatu.ma.gov.br e ser adquiridos mediante o recolhimento da importância de R$ 
50,00 (cinquenta reais) feito exclusivamente através de documento de Arrecadação Municipal (DAM), Rua Coronel 
Cortez Maciel, s/n. Centro, Icatu – MA, e demais informações no e-mail cplicatulicitacao@gmail.com. Icatu/MA, 25 
de março de 2021. Fabiano De Jesus Barbosa Ferreira/ Pregoeiro. 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 007/2021. A Prefeitura Municipal de Icatu/MA/MA, 
através da Comissão Permanente de Licitação torna público para conhecimento dos interessados, que fará 
realizar, sob a égide da Lei nº 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, sob o 
Regime de Fornecimento, objetivando: Formação de registro de preço para futura e eventual contratação de 
pessoa jurídica especializada para prestação de serviço funerário e fornecimento de urnas mortuárias, a fim 
de satisfazer as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social de Icatu/MA. ABERTURA: 12 de 
abril de 2021, às 11h00min (Onze horas), Sala de sessões da Comissão de Licitações localizada na Rua Coronel 
Cortez Maciel, s/n. Centro, Icatu – MA, sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal. O edital e 
seus anexos podem ser consultados gratuitamente no prédio da Prefeitura onde funciona a Comissão 
Permanente de Licitação ou pelo site www.icatu.ma.gov.br e ser adquiridos mediante o recolhimento da 
importância de R$ 50,00 (cinquenta reais) feito exclusivamente através de documento de Arrecadação 
Municipal (DAM), Rua Coronel Cortez Maciel, s/n. Centro, Icatu – MA, e demais informações no e-mail 
cplicatulicitacao@gmail.com. Icatu/MA, 23 de março de 2021. Fabiano De Jesus Barbosa Ferreira/ Pregoeiro. 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 008/2021. A Prefeitura Municipal de Icatu/MA, através da 
Comissão Permanente de Licitação torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar, sob a 
égide da Lei nº 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, sob o Regime de 
Empreitada por preço unitário, objetivando: Formação de registro de preço para futura e eventual contratação 
de empresa especializada na prestação de serviços de montagem e manutenção de ar condicionado para 
atender as necessidades das diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de Icatu-MA. ABERTURA: 13 de abril de 
2021, às 09h00min (Onze horas), Sala de sessões da Comissão de Licitações localizada na Rua Coronel Cortez 
Maciel, s/n. Centro, Icatu – MA, sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal. O edital e seus 
anexos podem ser consultados gratuitamente no prédio da Prefeitura onde funciona a Comissão Permanente 
de Licitação ou pelo site www.icatu.ma.gov.br e ser adquiridos mediante o recolhimento da importância de R$ 
50,00 (cinquenta reais) feito exclusivamente através de documento de Arrecadação Municipal (DAM), Rua 
Coronel Cortez Maciel, s/n. Centro, Icatu – MA, e demais informações no e-mail cplicatulicitacao@gmail.com. 
Icatu/MA, 25 de março de 2021. Fabiano De Jesus Barbosa Ferreira/ Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 009/2021. A Prefeitura Municipal de Icatu/MA/MA, 
através da Comissão Permanente de Licitação torna público para conhecimento dos interessados, que fará 
realizar, sob a égide da Lei nº 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, sob o 
Regime de Fornecimento, objetivando: Formação de registro de preços para futura e eventual contratação de 
empresa a fim de fornecer oxigênio hospitalar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde 
do Município de Icatu-MA. ABERTURA: 13 de abril de 2021, às 14h00min (Quatorze  horas), Sala de sessões da 
Comissão de Licitações localizada na Rua Coronel Cortez Maciel, s/n. Centro, Icatu – MA, sendo presidida pelo 
Pregoeiro desta Prefeitura Municipal. O edital e seus anexos podem ser consultados gratuitamente no prédio 
da Prefeitura onde funciona a Comissão Permanente de Licitação ou pelo site www.icatu.ma.gov.br e ser 
adquiridos mediante o recolhimento da importância de R$ 50,00 (cinquenta reais) feito exclusivamente através 
de documento de Arrecadação Municipal (DAM), Rua Coronel Cortez Maciel, s/n. Centro, Icatu – MA, e demais 
informações no e-mail cplicatulicitacao@gmail.com. Icatu/MA, 25 de março de 2021. Fabiano De Jesus Barbosa 
Ferreira/ Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2021. A Prefeitura Municipal de Itaipava do Grajaú – MA, 
através de seu Pregoeiro(a) e Equipe de Apoio, torna público para conhecimento de todos que estará 
realizando Licitação na MODALIDADE: Pregão Presencial. TIPO: Menor Preço por Item. OBJETO: Contratação de 
empresa para a aquisição de combustíveis com fornecimento na bomba, conforme a demanda, para 
abastecimento da frota de veículos da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento de Itaipava do 
Grajaú/MA e/ou locados por esta, conforme termo de referência. 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 Proposta e Habilitação: às 11h do dia 13 de abril de 2021. O Edital estará à disposição 
para consulta gratuita no setor de licitação, das 08h às 12h. Os interessados na aquisição dos mesmos deverão 
recolher o valor de R$ 20,00 (vinte reais) mediante a retirada do DAM, na sala da CPL, na Sede da Secretaria 
Municipal de Educação de Itaipava do Grajaú, localizada na Av. Dep. Mercial Lima de Arruda, s/n, Centro, 
Itaipava do Grajaú – MA, CEP: 65948-000, onde está funcionando provisoriamente a Prefeitura. Para maiores 
esclarecimentos, entrar em contato por meio do seguinte endereço eletrônico: cplitaipava@gmail.com e/ou 
tel.: (99) 98515-1121. Itaipava do Grajaú - MA, 22 de março de 2021. Auricélia de Sousa da Silva-Pregoeira. 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2021. A Prefeitura Municipal de Itaipava do Grajaú – MA, 
através de seu Pregoeiro (a) e Equipe de Apoio, torna público para conhecimento de todos que estará 
realizando Licitação na MODALIDADE: Pregão Presencial. TIPO: Menor Preço por Item. OBJETO: Contratação de 
empresa para a aquisição de combustíveis com fornecimento na bomba, conforme a demanda, para 
abastecimento da frota de veículos da Secretaria Municipal de Educação de Itaipava do Grajaú/MA e/ou 
locados por esta, conforme termo de referência. 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 Proposta e Habilitação: às 09h do dia 14 de abril de 2021. O Edital estará à disposição para consulta 
gratuita no setor de licitação, das 08h às 12h. Os interessados na aquisição dos mesmos deverão recolher o 
valor de R$ 20,00 (vinte reais) mediante a retirada do DAM, na sala da CPL, na Sede da Secretaria Municipal de 
Educação de Itaipava do Grajaú, localizada na Av. Dep. Mercial Lima de Arruda, s/n, Centro, Itaipava do Grajaú 
– MA, CEP: 65948-000, onde está funcionando provisoriamente a Prefeitura. Para maiores esclarecimentos, 
entrar em contato por meio do seguinte endereço eletrônico: cplitaipava@gmail.com e/ou tel.: (99) 
98515-1121. Itaipava do Grajaú - MA, 23 de março de 2021. Auricélia de Sousa da Silva-Pregoeira. 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2021. A Prefeitura Municipal de Itaipava do Grajaú – MA, 
através de seu Pregoeiro (a) e Equipe de Apoio, torna público para conhecimento de todos que estará 
realizando Licitação na MODALIDADE: Pregão Presencial. TIPO: Menor Preço por Item. OBJETO: Contratação de 
empresa para a aquisição de combustíveis com fornecimento na bomba, conforme a demanda, para 
abastecimento da frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde e Vigilância Sanitária de Itaipava do 
Grajaú (MA) e/ou locados por esta, conforme termo de referência. 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 Proposta e Habilitação: às 09h do dia 13 de abril de 2021. O Edital estará à disposição 
para consulta gratuita no setor de licitação, das 08h às 12h. Os interessados na aquisição dos mesmos deverão 
recolher o valor de R$ 20,00 (vinte reais) mediante a retirada do DAM, na sala da CPL, na Sede da Secretaria 
Municipal de Educação de Itaipava do Grajaú, localizada na Av. Dep. Mercial Lima de Arruda, s/n, Centro, 
Itaipava do Grajaú – MA, CEP: 65948-000, onde está funcionando provisoriamente a Prefeitura. Para maiores 
esclarecimentos, entrar em contato por meio do seguinte endereço eletrônico: cplitaipava@gmail.com e/ou 
tel.: (99) 98515-1121. Itaipava do Grajaú - MA, 22 de março de 2021. Auricélia de Sousa da Silva-Pregoeira. 

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2021. A Prefeitura Municipal de 
Itaipava do Grajaú – MA, através de seu Pregoeiro (a) e Equipe de Apoio, torna público para conhecimento de 
todos que estará realizando licitação na MODALIDADE: Pregão Presencial. TIPO: Menor Preço por Item. OBJETO: 
Contratação de empresa para a aquisição de materiais e equipamentos de informática, em atendimento as 
necessidades da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento de Itaipava do Grajaú/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. A presente licitação, com abertura prevista para às 09h00min do dia 25 de março de 2021, 
fica adiada, motivada à problemas de conexão de internet. Assim sendo, fica marcada a sessão de recebimento 
e abertura dos envelopes Proposta e Habilitação: às 09h do dia 06 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 
Sede da Secretaria Municipal de Educação de Itaipava do Grajaú, localizada na Av. Dep. Mercial Lima de Arruda, 
s/n, Centro, Itaipava do Grajaú – MA, CEP: 65948-000, onde está funcionando provisoriamente a Prefeitura. Para 
maiores esclarecimentos, entrar em contato por meio do seguinte endereço eletrônico: cplitaipava@gmail.com 
e/ou tel.: (99) 98515-1121. Itaipava do Grajaú - MA, 25 de março de 2021. Auricélia de Sousa da Silva - Pregoeira. 

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO N. º 008/2021
A Prefeitura Municipal de Jenipapo dos Vieiras – MA, através de sua Presidente da Comissão de 
Licitação, torna público para conhecimento de todos que estará realizando Licitação na MODALIDADE: 
Tomada de Preço. TIPO: Menor Preço Global. OBJETO: Contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços de assessoria e consultoria em elaboração de projetos de engenharia para 
atender as necessidades do Município de Jenipapo dos Vieiras/MA BASE LEGAL: Lei Federal n. º 
8.666/93, Lei nº 123/06 e alterações posteriores e as condições do Edital. Recebimento e abertura dos 
envelopes Proposta e Habilitação: às 09h do dia 15 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 https://jenipapodosviei-
ras.ma.gov.br/. Os interessados na aquisição do mesmo deverão recolher o valor de R$ 20,00 (vinte 
reais) mediante a retirada do DAM, na sala de Reunião da CPL, localizada na Rua João Lago da Silva, S/N 
– Centro – Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço das 08:00 as 12:00hs, no e-mail: cpljenipa-
po@gmail.com e pelo telefone 99 98511-8958. Jenipapo dos Vieiras/MA, CEP: 65962-000. Aldely da 
Silva Souza. Presidente da CPL.

Prefeitura Municipal de Monção
CNPJ: 06.190.243/0001-16
Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA
CEP: 65.360-000

AVISO DE LICITAÇÃO. Pregão Presencial SRP nº 08/2021/CCL/PMM. O município de Monção/MA, através da 
Prefeitura Municipal de Monção, por meio do Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, instituída pela Portaria nº 
009/2021, torna público aos interessados que, com base legal: Lei n° 10.520/02, aplicando-se, subsidiariamente, 
Lei nº 8.666/1993, Lei Complementar nº 123/06 e demais normas pertinentes à espécie, Decreto Federal nº 
7.892/13 e demais legislações aplicáveis, realizará no dia 13 de abril de 2021 às 08h30min, licitação na modalidade 
Pregão Presencial SRP nº 08/2021, do tipo menor preço, objetivando registro de preço para futura e eventual 
prestação de serviços de manutenção de veículos e máquinas da frota oficial do município de Monção - MA. Local: 
Praça Pres. Kennedy, s/n, Centro, Monção/MA. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na sede 
da CCL, no horário de 08 às 12hs, de 2ª a 6ª feira, para consulta gratuitamente, disponibilizado no site oficial da 
Prefeitura Municipal de Monção (http://www.moncao.ma.gov.br). Conforme medidas de prevenção a contamina-
ção pelo COVID-19, e seguindo orientações expressas, conforme Ofício Circular nº 083/2020/Maranhão/CGU, 
referente ao Proc. Adm. nº 00209.100074/2020-61 e Decisão Normativa TCE/MA nº 35, de 13/05/2020, fica vedado 
a presença, na sessão, de representantes das empresas, agentes de compras e membros da Comissão pertencen-
tes ao grupo de risco. Monção - MA, 22 de março de 2021. Kedma Oliveira Nussrala - Secretária Municipal de 
Finanças e Planejamento.

EESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA TRIZIDELA DO VALE
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº. 001/2021
O MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE, Estado do Maranhão, através da Secretaria 
Municipal de Administração, avisa aos interessados que a Concorrência nº 
001/3021, com abertura prevista para o dia 29 de março de 2021, às 09:20 horas, 
FICA ADIADA para o dia 04/05/2021 às 09:20horas. INFORMAÇÕES: no endereço 
eletrônico por e-mail cplpmtv@outlook.com Trizidela do Vale (MA), 29 de março 
de 2021. Enoque de Sá Barreto Filho. Secretário Municipal de Administração.

EESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA TRIZIDELA DO VALE
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº. 002/2021
O MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE, Estado do Maranhão, através da Secretaria 
Municipal de Saúde, avisa aos interessados que a Concorrência nº 002/2021, com 
abertura prevista para o dia 30 de março de 2021, às 09:20 horas, FICA ADIADA 
para o dia 05/05/2021 às 09:20horas. INFORMAÇÕES: no endereço eletrônico 
por e-mail cplpmtv@outlook.com Trizidela do Vale (MA), 29 de março de 2021. 
Fabiana Meireles do Nascimento Medeiros. Secretária Municipal de Saúde. 
Portaria nº 08/2021 GP.

EESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA TRIZIDELA DO VALE
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº. 004/2021
O MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE, Estado do Maranhão, através da Secretaria 
Municipal de Educação, avisa aos interessados que a Concorrência nº 004/2021, 
com abertura prevista para o dia 1º de abril de 2021, às 09:20 horas, FICA ADIADA 
para o dia 06/05/2021 às 09:20horas. INFORMAÇÕES: no endereço eletrônico 
por e-mail cplpmtv@outlook.com Trizidela do Vale (MA), 29 de março de 2021. 
Maria Sônia Silva Abreu. Secretária Municipal de Educação. Portaria nº 01/2021 
GP.

EESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA DE TRIZIDELA DO VALE
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº. 005/2021
O MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE, Estado do Maranhão, através da Secretaria Municipal de 
Infraestrutura e Urbanismo, torna público que fará licitação na modalidade Concorrência. BASE 
LEGAL: Lei nº 8.666/93 e alterações. OBJETO: Contratação de empresa especializada na execução de 
serviços de manutenção, conservação e melhoramento de vias urbana e rural do município de 
Trizidela do Vale (MA). ABERTURA: 3 de maio de 2021 às 09:20 horas. INFORMAÇÕES: O Edital e seus 
anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão Permanente de Licitação, na 
Av. Dep. Carlos Melo, nº 1670 – Aeroporto – Trizidela do Vale (MA), horário de 08:00 às 12:00 horas, no 
endereço eletrônico por e-mail cplpmtv@outlook.com  na página www.trizideladovale.ma.gov.br. 
Trizidela do Vale (MA), 29 de março de 2021. Miguel de Abreu Suzar. Secretário Municipal de Infraestru-
tura e Urbanismo. Portaria nº 09/2021-GP

EESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 011/2021

REGISTRO DE PREÇOS
O MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE, Estado do Maranhão, através da Secretaria Municipal de 
Administração, 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 e futura contratação de empresa para 
o fornecimento de GÁS GLP e vasilhame, de forma parcelada, à Secretaria Municipal de Administração, do 
município de Trizidela do Vale (MA). ABERTURA: 15 de abril de 2021 às 09:20 horas. INFORMAÇÕES: O 
Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão Permanente de 
Licitação, na Av. Dep. Carlos Melo, nº 1670 – Aeroporto – Trizidela do Vale (MA), horário de 08:00 às 12:00 
horas, no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br  por e-mail cplpmtv@outlook.com 
na página www.rizideladovale.ma.gov.br. Trizidela do Vale (MA), 29 de março de 2021. Enoque de Sá 
Barreto Filho. Secretário Municipal de Administração. Portaria nº 02/2021-GP.

EESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 012/2021

REGISTRO DE PREÇOS
O MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE, Estado do Maranhão, através da Secretaria Municipal de 
Administração, 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 e futura contratação de empresa para 
o fornecimento de material de copa e cozinha, de forma parcelada, à Secretaria Municipal de Administra-
ção, do município de Trizidela do Vale (MA). ABERTURA: 15 de abril de 2021 às 14:20 horas. INFORMA-
ÇÕES: O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão Permanen-
te de Licitação, na Av. Dep. Carlos Melo, nº 1670 – Aeroporto – Trizidela do Vale (MA), horário de 08:00 às 
12:00 horas, no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br . por e-mail 
cplpmtv@outlook.com  na página www.rizideladovale.ma.gov.br. Trizidela do Vale (MA), 29 de março de 
2021. Enoque de Sá Barreto Filho. Secretário Municipal de Administração. Portaria nº 02/2021-GP.

EESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/2021

REGISTRO DE PREÇOS
O MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE, Estado do Maranhão, através da Secretaria Municipal de 
Assistência Social, torna público que fará licitação na modalidade Pregão Presencial para Registro de 
Preços. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/2002 e pela Lei nº 8.666/93 e alterações. OBJETO: seleção de 
proposta visando o registro de preço para eventual e futura aquisição de cesta básica (gêneros 
alimentícios) para distribuição gratuita às famílias carentes, de interesse da Secretaria Municipal de 
Assistência Social do município de Trizidela do Vale (MA). ABERTURA: 14 de abril de 2021 às 09:00 
horas. INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da 
Comissão Permanente de Licitação, na Av. Dep. Carlos Melo, nº 1670 – Aeroporto – Trizidela do Vale 
(MA), horário de 08:00 às 12:00 horas, por e-mail cplpmtv@outlook.com  na página www.trizidelado-
vale.ma.gov.br. Trizidela do Vale (MA), 29 de março de 2021. Maria Rosilene Silva. Secretário Municipal 
de Assistência Social. Portaria nº 06/2021-GP.



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

A força da avicultura

Se gun do o se cre tá rio de In dús tria, Co-
mér cio e Ener gia (Seinc), Sim plí cio Araú jo,
mes mo na cri se econô mi ca e ago ra, tam-
bém, du ran te a cri se sa ni tá ria, a avi cul tu ra
ma ra nhen se tem mos tra do sua for ça e seu
po ten ci al de cres ci men to e ge ra ção de em-
pre gos e ren da. O seg men to con ta rá, ain da
em 2021, com a ge ra ção de mais de 300 em- 
pre gos di re tos, a par tir do fun ci o na men to
ple no de mais um aba te dou ro no Ma ra nhão.

Vacina tem canal tira dúvidas

Aten ção. A Pre fei tu ra de São Luís es tá dis- 
po ni bi li zan do à po pu la ção um ca nal ti ra-
dú vi das so bre a va ci na ção con tra a Co vid-
19. O con ta to po de ser fei to por meio dos te- 
le fo nes (98) 99101-7540 e (98) 99103-0820 e
es tá dis po ní vel das 8h às 18h, de se gun da-
fei ra a sex ta-fei ra. 

O ser vi ço ti ra-dú vi das é man ti do pe la Co-
or de na ção de Imu ni za ção da Se cre ta ria Mu-
ni ci pal de Saú de (Se mus).

Sem pre vi são de quan do to dos os
bra si lei ros se rão va ci na dos e com o
au men to dos ca sos da Co vid-19, já
es tá pra ti ca men te des car ta da a vol -
ta dos shows es te ano. No en tan to,
tem mui to me ga star do ser ta ne jo fa -
tu ran do al to com ar re ca da ção no
Spotify, pa ra su prir a fal ta dos shows
que pa ra ram em mar ço do ano pas -
sa do. Só pa ra se ter uma ideia, Gust -
ta vo Li ma, que é o lí der de ar re ca da -
ção no Spotify, fa tu ra em mé dia
R$660 mil men sais, se gui do da du -
pla Jor ge e Ma teus, com uma mé dia
de fa tu ra men to de R$610 mil.

Nos ca pí tu los des ta se -
ma na, de “Gê ne sis”, da
Re cord TV, a pas sa gem
bí bli ca que ci ta So do -
ma e Go mor ra te rá iní -
cio nas te li nhas e se rá
uma das mais po lê mi -
cas da no ve la. A pas -
sa gem que mar ca o
iní cio da quin ta fa se,
irá nar rar a jor na da de
Abrão, com a es treia
em ce na nos pró xi mos
di as do ator e mo de lo
ma ra nhen se Igor Mon -
tei ro (fo to), que es tá
pro vo can do uma gran -
de ex pec ta ti va de ami -
gos e fa mi li a res lo cais.

“Co la, pa pel e te sou ra
– pri mei ros en sai os” é
a ex po si ção de es treia
do ar tis ta ma ra nhen se
Air ton Re ner, tra zen do
os seus pri mei ros tra -
ba lhos de co la gem
ma nu al e tam bém ex -
pe ri men ta ções de téc -
ni cas hí bri das. Em car -
taz na Ga le ria do Sesc,
a mos tra reú ne obras
do acer vo pes so al do
ar tis ta pro du zi das des -
de 2017 até o pre sen te
mo men to, ins ti gan do o
olhar do pú bli co so bre
di ver sos te mas. Va le
con fe rir.

Ações solidárias

A VLI – com pa nhia res pon sá vel pe la cir cu la- 
ção de trens en tre Ma ra nhão e To can tins e pe la
ope ra ção do Ter mi nal Por tuá rio São Luís – re a li-
za com frequên cia ações nos mu ni cí pi os ma ra- 
nhen ses em que ope ra. Des sa vez, mu lhe res de- 
pen den tes quí mi cas da ci da de de Im pe ra triz e
fa mí li as ca ren tes de Por to Fran co re ce be ram o
olhar so li dá rio da em pre sa. Em Im pe ra triz, a VLI
apro vei tou as co me mo ra ções do Dia da Mu lher,
em 8 de mar ço, e do ou kits de hi gi e ne pes so al
pa ra 20 mu lhe res aten di das pe la Ca sa Co mu ni-
da de Te ra pêu ti ca do Ins ti tu to Lu gar de Aju da.

Reunião com artesãos

O Go ver no do Es ta do, por meio da Se cre ta ria
de Es ta do do Tu ris mo (SE TUR) em par ce ria com
o Mi nis té rio do Tu ris mo (MTur), con vi da to dos
os ar te sãos ca das tra dos no Pro gra ma de Ar te sa- 
na to Bra si lei ro(PAB), pa ra Reu nião a ser re a li za- 
da on-li ne na pró xi ma quar ta-fei ra, 31, as 15h. A
ação é uma ini ci a ti va do PAB Es ta du al e Na ci o- 
nal vi san do in for mar so bre as Po lí ti cas Pu bli cas
e as Ações que irão be ne fi ci ar os ar te sãos no ano
de 2021. Nes ta reu nião os ar te sãos co nhe ce rão
as Po li ti cas Pú bli cas tra ça das, e co mo elas irão
for ta le cer o tra ba lho do ar te são no es ta do.

Vagas para professores

A Pró-Rei to ria de Ges tão de Pes so as (Pro gep)
da Uni ver si da de Fe de ral do Ma ra nhão abre ins- 
cri ções pa ra pro ces so se le ti vo sim pli fi ca do de
pro fes so res subs ti tu tos nos Câm pus de São
Luís, Ba ca bal, Im pe ra triz, São Ber nar do e Bal- 
sas, por meio do Edi tal nº 28/2021 – Pro gep. O
cer ta me é des ti na do a can di da tos gra du a dos ou
com pós-gra du a ção la to sen su – es pe ci a li za ção,
ou com stric to sen su dou to ra do e/ou mes tra do,
con for me área plei te a da. Os in te res sa dos de ve- 
rão se ins cre ver até 7 de abril no en de re ço ele- 
trô ni co www.si grh.uf ma.br.

Pra curtir

A Câ ma ra Mu ni ci pal
de São Luís pror ro -
gou por mais uma se -
ma na a sus pen são
das ati vi da des pre -
sen ci ais, com o ob je -
ti vo de evi tar con ta -
mi na ções pe lo no vo
co ro na ví rus, res pon -
sá vel pe la pan de mia.

Des sa for ma, os ser -
vi ços pre sen ci ais no
par la men to es tão
sus pen sos no pe río do
de 29 de mar ço a 4 de
abril. 

A sus pen são das ati -
vi da des es tá pre sen te
na Re so lu ção Ad mi -
nis tra ti va nº
005/2021, da ta da do
dia 28 de mar ço.

O mês de abril co me -
ça com gran des
trans mis sões on-li ne.
As li ves ser ta ne jas de
Bru no e Mar ro ne,
“Ca ba ré 2” com Le o -
nar do e Gust ta vo Li -
ma, e o de Si mo ne e
Si ma ria mar cam a
pri mei ra se ma na do
mês.

Pa ra fe char o mês de
mar ço, Lu an San ta na
apre sen ta nes ta se -
gun da-fei ra (29),
uma li ve ser ta ne ja
in te ra ti va no Ins ta -
gram.

Pa ra quem ama ar tes
vi su ais, aqui vai uma
di ca me ga em po de -
ra da! 

O Co le ti vo Fe mi nis ta
Vo zes Agu das pro mo -
ve a pri mei ra edi ção
da ex po si ção do Prê -
mio Vo zes Agu das
pa ra Mu lhe res Ar tis -
tas, que con ta com
mais de 50 obras de
17 ta len to sas ar tis tas.

São Luís, terça-feira, 30 de março de 2021

Notas de Pesar 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão

A Diretoria de Comunicação da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão ma-
nifesta profundo pesar pelo falecimento da jornalista Rosenira Alves, aos 60 anos, na 
tarde desta segunda-feira (29), em São Luís.
Rosenira, atualmente, assinava a Coluna Vip do Jornal Pequeno, veiculada aos domin-
gos, e também atuava nas mídias digitais.
Em São  Luís,  a jornalista, nascida no Piauí, passou também por jornais como O Deba-
te e Atos e Fatos. Atuou como assessora na Câmara Municipal de São Luís e promovia 
vários eventos sociais na capital maranhense, a exemplo da Feijoada Vip.
Neste momento de dor, prestamos condolências aos familiares, amigos e colegas de 
profissão de Rosenira, desejando-lhes força para superar tão grande perda. 

Edwin Jinkings
Diretor de Comunicação

Sílvia Tereza Pereira 
Diretora Adjunta de Comunicação

 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Com profundo pesar recebemos a notícia da morte da jornalista Rosenira Alves, ví-
tima de complicações da Covid-19, ocorrida nesta segunda-feira (29). Rosenira teve 
uma vida pautada pela ética profissional e pelo bom relacionamento na imprensa.
Neste momento, solidarizamo-nos com sua família, seus inúmeros amigos do jor-
nalismo, das áreas política e cultural, onde tão bem Rosenira fez carreira. Que Deus 
conforte a todos.

Joaquim Haickel
Secretário municipal de Comunicação

 Igor Almeida
Secretário adjunto de Comunicação

Morre aos 60 anos, a jornalista Rosenira 
Alves, mais uma vítima da covid-19

 

Morreu nesta segunda-feira (29), por volta das 
15h30, a jornalista Rosenira Alves, 60 anos. Ela es-
tava internada no Hospital Universitário da UFMA 
para tratar a covid-19, desde o dia 14 de março, 
após relatar falta de ar e dores nas costas.

Rosenira era colunista do Jornal Pequeno e as-
sinava a Coluna Vip, veiculada sempre aos domin-
gos. Atualmente também atuava no seguimento 
online. Ela teve passagens pela assessoria da As-
sembleia Legislativa do Maranhão, Câmara Mu-
nicipal de São Luís e Governo do Piauí.

Em uma de suas últimas postagens nas redes 
sociais, Rosenira celebrou o dia 8 de março, Dia 
Internacional da Mulher. Na oportunidade, ela 
afirmou: “Eu sou mulher e decidi viver de esco-
lhas, não de chances”.

Durante as comemorações do Dia da Mulher, 
Rosenira informou que quando a pandemia per-
mitisse, ela iria realizar o seu tradicional prêmio 
Mulher de Expressão.

No dia 6 de março, Rosenira comemorou que 
sua mãe que vive em Teresina já tinha tomado a 
primeira dose da vacina.

Rosenira era casada e tinha duas filhas.
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Capital vacina idosos de 70 anos, e São José de Ribamar e Paço do Lumiar ganham
reforço do Governo do Estado para agilizar a vacinação de idosos de 70 a 74 anos

IMUNIZAÇÃO

Veja onde você pode se
vacinar na Grande Ilha
PATRÍCIA CUNHA

O
s ido sos com ida des en tre 70 
e 74 anos dos mu ni cí pi os de 
São Jo sé de Ri ba mar e Pa ço 
do Lu mi ar po de rão ser va ci- 

na dos con tra a Co vid-19, pe lo es que- 
ma de dri ve-th ru no es ta ci o na men to 
do Pá tio Nor te Shop ping. A ini ci a ti va 
do Go ver no do Es ta do, é pa ra au xi li ar 
aque les mu ni cí pi os a agi li za rem a 
imu ni za ção do pú bli co-al vo.

A va ci na ção co me çou on tem (29) 
com os que tem 74 e pros se gue nes ta 
ter ça-fei ra (30) com as pes so as de 73 
anos. Das 8h às 12h, se rão aten di dos 
os nas ci dos en tre ja nei ro e ju nho, e 
das 12h às 16h os nas ci dos de ju lho a 
de zem bro.

Na quar ta-fei ra (31), se rão va ci na- 
dos ido sos de 72 anos, sen do das 8h às

NA QUARTA-FEIRA (31), SERÃO VACINADOS IDOSOS DE 72 ANOS

12h os que nas ce ram nos me ses de ja- 
nei ro, fe ve rei ro e mar ço e das 12h às 
16h os nas ci dos em abril, maio e ju- 
nho. Na quin ta-fei ra (1º), os ido sos de 
72 anos que nas ce ram em ju lho, agos- 
to e se tem bro se rão aten di dos de 8h 
às 12h, e os que nas ce ram em ou tu- 
bro, no vem bro e de zem bro, das 12h às 
16h.  A va ci na ção se gui rá o cro no gra- 
ma de ter mi na do pe la Se cre ta ria de 
Es ta do da Saú de, até que to dos os ido- 
sos en tre 70 e 74 anos dos mu ni cí pi os 
de São Jo sé de Ri ba mar e Pa ço do Lu- 
mi ar te nham si do va ci na dos.

Pa ra a va ci na ção, de vem ser apre- 
sen ta dos do cu men to de iden ti fi ca ção 

com fo to, o car tão SUS, car tão de va ci- 
na ção e um com pro van te de re si dên- 
cia. O ser vi ço se rá exe cu ta do pe la Em- 
pre sa Ma ra nhen se de Ser vi ços Hos pi- 
ta la res (EM SERH) e con ta com a par-
ce ria da Se cre ta ria de Es ta do de Go- 
ver no (Se gov).

“O ser vi ço, as sim co mo o se le ti vo 
que es tá em an da men to, vai aju dar os 
mu ni cí pi os a ace le ra rem a va ci na ção 
do pú bli co-al vo des ta eta pa. A nos sa 
in ten ção é pro te ger a nos sa po pu la-
ção o mais rá pi do pos sí vel, ain da mais 
com o ce ná rio crí ti co que es ta mos vi- 
ven do”, en fa ti zou o se cre tá rio da SES, 
Car los Lu la.

Capital com mais de 100 mil doses aplicadas

Em São Luís, a Se cre ta ria Mu ni ci pal
de Saú de já apli cou 103.998 mil do ses
de va ci na, sen do 76.269 pa ra a pri mei- 
ra do se, e 27.729 pa ra a se gun da, se- 
gun do da dos de 28 de mar ço.  “A nos sa
me ta é que es te nú me ro au men te ain- 
da mais rá pi do com a che ga da de no- 
vas do ses da va ci na”, co men tou a Pre- 
fei tu ra de São Luís, que tem se gui do
um cro no gra ma que pri o ri za a va ci- 
na ção em pro fis si o nais da saú de e
ido sos. Os de mais gru pos, de vem ser
va ci na dos quan do mais do ses da va ci- 
na fo rem en tre gues ao mu ni cí pio.

De acor do com o cro no gra ma mu- 
ni ci pal, ho je (30) e ama nhã (31), se rão
va ci na dos os ido sos com 70 anos.
Nes ta ter ça-fei ra pe la ma nhã, os nas- 
ci dos nos me ses de ja nei ro, fe ve rei ro e
mar ço; e pe la tar de, os que nas ce ram
em abril, maio e ju nho. No dia 31, pe la
ma nhã, os que nas ce ram nos me ses
de ju lho, agos to e se tem bro; e pe la tar- 
de, os nas ci dos em ou tu bro, no vem- 
bro e de zem bro.

Pa ra va ci nar, os ido sos pre ci sam es- 

tar ca das tra dos na pla ta for ma Va ci na
São Luís, e le var um do cu men to ori gi- 
nal com fo to. Em São Luís, as va ci nas
es tão sen do apli ca das no Cen tro Mu- 
ni ci pal de Va ci na ção, no Mul ti cen ter
Se brae (Coha fu ma), e em sis te ma de
dri ve-th ru, na Uni ver si da de Fe de ral
do Ma ra nhão, de se gun da a sex ta-fei- 
ra, das 8h às 18h.

Mais de 1 mi lhão de do ses
No úl ti mo sá ba do, a Se cre ta ria de

Es ta do da Saú de (SES) re ce beu
158.700 do ses de va ci nas, sen do
78.200 do ses da Co ro na Vac e 80.500
da As tra Ze ne ca. Com as no vas do ses,
o Ma ra nhão che ga a 1.004.390 de do- 
ses re ce bi das, sen do 294.750 da As tra- 
Ze ne ca e 709.640 do ses da Co ro na Vac.

As do ses re ce bi das da Co ro na Vac
são des ti na das à imu ni za ção de 2%
dos tra ba lha do res da saú de, 23% pa ra
ido sos de 65 a 69 anos e 22% pa ra dos
ido sos en tre 70 e 74 anos. As da As tra- 
Ze ne ca são pa ra a va ci na ção de 37%
da po pu la ção qui lom bo la e 3% pa ra
ido sos de 65 a 69 anos.

Com es sa re mes sa, a va ci na ção dos
pro fis si o nais de saú de de ve ser fi na li- 
za da. Se gun do a SES, é a úl ti ma re- 
mes sa de imu ni zan tes pa ra es te gru-
po que de ve ser va ci na do nos pró xi- 
mos di as.

As va ci nas fo ram re ce bi das na Re de
de Frio da SES, on de são ar ma ze na das
e pas sam pe lo con tro le de qua li da de.
Em se gui da, a equi pe pre pa ra os lo tes
des ti na dos aos mu ni cí pi os ma ra- 
nhen ses e ini cia pa ra dis tri bui ção os
que já atin gi ram 70% de do ses apli ca-
das, con for me de ter mi na ção do go-
ver na dor Flá vio Di no.

Con for me o bo le tim do dia 28 de
mar ço, da Se cre ta ria de Es ta do da
Saú de (SES), o Ma ra nhão re gis trou
239.953 ca sos e 5.949 óbi tos por Co- 
vid-19. O bo le tim re gis trou ain da 237
no vos ca sos e 39 mor tes pe la do en ça.
Dos ca sos re gis tra dos, 179 fo ram na
Gran de Ilha (São Luís, São Jo sé de Ri-
ba mar, Pa ço do Lu mi ar e Ra po sa), 5
em Im pe ra triz e 53 nos de mais mu ni-
cí pi os ma ra nhen ses.

• São Luís – 9 lei tos no Hos pi tal Dr. Car los Ma ci ei ra
• San ta Inês – 10 lei tos no Hos pi tal Re gi o nal To más Mar -
tins
• Pi nhei ro – 1 lei to no Hos pi tal Re gi o nal da Bai xa da Ma -
ra nhen se Dr. Jack son La go
• Bal sas – 6 lei tos no Hos pi tal Re gi o nal de Bal sas
• Ba ca bal – 5 lei tos no Hos pi tal Re gi o nal Lau ra Vas con -
ce los

TRATAMENTO COVID-19

MS abrirá 22 leitos
de UTI no Maranhão

LEITOS DE UTI SÃO EXCLUSIVOS PARA TRATAMENTO DA COVID

A aber tu ra de 1.031 no vos lei tos de Uni da de de Te ra- 
pia In ten si va (UTI) ex clu si vos pa ra tra ta men to de pa ci- 
en tes com co vid-19 foi au to ri za da em Por ta ria pu bli ca- 
da na edi ção de on tem, se gun da-fei ra (29), no Diá rio
Ofi ci al da União. “Fi ca es ta be le ci do re cur so fi nan cei ro
do Blo co de Ma nu ten ção das Ações e Ser vi ços Pú bli cos
de Saú de – Gru po Co ro na ví rus, a ser dis po ni bi li za do aos
es ta dos e mu ni cí pi os, em par ce las men sais, no mon tan- 
te de R$ 44.016.000,00 (qua ren ta e qua tro mi lhões e de- 
zes seis mil re ais)” diz o do cu men to. As des pe sas au to ri- 
za das cor res pon dem ao pri mei ro tri mes tre de 2021. Se- 
rão 991 lei tos adul tos e 40 pe diá tri cos di re ci o na dos a 14
es ta dos, sen do que o Ma ra nhão re ce be rá 22 lei tos.

As ci da des con tem pla das com os lei tos são: São Luís,
San ta Inês, Ba ca bal, Bal sas e Pi nhei ro. Men sal men te, es- 
ses lei tos de UTI vão cus tar aos co fre do Go ver no Fe de- 
ral R$ 1.488 mi lhão.

O que cha ma a aten ção, é que no Diá rio Ofi ci al da
União (DOU) mos tra que os lei tos de UTI pa ra a ca pi tal
ma ra nhen se se rão pe diá tri cos pa ra tra ta men to da Co- 
vid-19. Eles se rão aber tos no Hos pi tal de Re fe rên cia Es- 
ta du al de Al ta Com ple xi da de Dr. Car los Ma ci ei ra.

Mais lei tos
O Rio de Ja nei ro apa re ce no to po da lis ta dos que mais

vão abrir va gas, se rão 465 va gas pa ra adul tos, na
sequên cia vem o Pa ra ná com 156 lei tos pa ra adul tos e 5
pe diá tri cos e Ala go as com 141 pa ra adul tos.

ESCOLAS PARTICULARES

Associação pede
antecipação das férias

MARCELO FREITAS, PRESIDENTE DA ASPA, FEZ O PEDIDO

A As so ci a ção de Pais e Alu nos de Ins ti tui ções de En si- 
no do Es ta do do Ma ra nhão (AS PA) en trou com um pe di- 
do no Mi nis té rio Pú bli co e na Se cre ta ria de Es ta do da
Edu ca ção pa ra que as fé ri as es co la res que são pro gra- 
ma das pa ra o mês de ju lho, se jam an te ci pa das pa ra o
pró xi mo mês de abril. “A AS PA vê com pre o cu pa ção o re- 
tor no, nes se mo men to, das au las de for ma pre sen ci al,
ain da que de for ma hí bri da, vis to que nos en con trar mos
no pe río do mais crí ti co da pan de mia da Co vid-19. A
sus pen são das au las de for ma pre sen ci ais, nes te mês de
mar ço, se de ra em vir tu de do agra va men to da pan de mia
no Es ta do”, diz um tre cho do do cu men to as si na do pe lo
pre si den te da As so ci a ção, Mar cel lo de Frei tas Cos ta Ro- 
dri gues. O re tor no das au las nas es co las par ti cu la res es- 
tá pre vis to no ar ti go 8, do de cre to es ta du al nº 36.630 as- 
si na do pe lo Go ver na dor Flá vio no dia 26 de mar ço, au- 
to ri zan do o re tor no das au las pre sen ci ais, com re to ma- 
da no sis te ma hí bri do.  “O Gru po de Tra ba lho Re tor no às
Ati vi da des Es co la res Pre sen ci ais, da Vi ce-Pre si dên cia de
Am bi en te Aten ção e Pro mo ção da Saú de (VPA APS/Fi o- 
cruz), di vul gou No ta Téc ni ca na sex ta-fei ra (26/3) em
que re for ça, no atu al mo men to de agra va men to da pan- 
de mia, a re co men da ção de fe cha men to das es co las. Is to
por que es ta dos clas si fi ca dos em aler ta crí ti co, en tre eles
o Ma ra nhão, tem a re co men da ção de sus pen der to das
as ati vi da des não es sen ci ais por um pe río do de 14 di as,
no in tui to de que se re du za a trans mis são em 40% do ví- 
rus”, diz o do cu men to da AS PA.

Se gun do Mar cel lo de Frei tas, o de cre to es ta du al pe- 
gou a to dos de sur pre sa, “uma vez que nem es ta be le ci- 
men tos de en si no e nem pais de alu nos aguar da vam es- 
sa li be ra ção no atu al ce ná rio epi de mi o ló gi co que nos
en con tra mos. A re a ber tu ra de ve ser a mais me ti cu lo sa
pos sí vel, com to da se gu ran ça, le van do-se em con si de- 
ra ção os in di ca do res epi de mi o ló gi cos”. (P.C)

São Luís, terça-feira, 30 de março de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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Aler ta de frau de

MARANHÃO 

Dois seletivos para
professores abertos

130 va gas 

R$ 4.606 em sa lá ri os

D
ois se le ti vos pa ra pro fes so- 
res fo ram aber tos nos úl ti- 
mos di as no Ma ra nhão. O 
pri mei ro foi no Go ver no do 

Es ta do e o ou tro no Sesc Ma ra nhão. As 
opor tu ni da des tem ex ce len tes sa lá ri- 
os e fi cam aber tas até abril.

A Se cre ta ria de Es ta do da Edu ca ção 
(Se duc) di vul gou edi tal com Pro ces so 
Se le ti vo Sim pli fi ca do pa ra con tra ta- 
ção tem po rá ria de pro fes so res pa ra 
atu a rem na Edu ca ção Bá si ca e su as 
mo da li da des. Ao to do, se rão ofer ta das 
130 va gas ime di a tas pa ra a Edu ca ção 
Es pe ci al, além de for ma ção de Ca das- 
tro de Re ser va pa ra as dis ci pli nas de 
Nú cleo Co mum da Edu ca ção Bá si- 
ca. As ins cri ções po de rão ser re a li za- 
das a par tir das 00h do dia 1º de abril 
até as 23h59 do dia 9 de abril de 2021, 
ex clu si va men te pe la in ter net, no link 
que se rá dis po ni bi li za do no si te da Se- 
duc.

Pa ra con fir ma ção da ins cri ção, os 
can di da tos de vem en tre gar a fi cha de 
ins cri ção pre en chi da e có pia dos do- 
cu men tos na Uni da de Re gi o nal de 
Edu ca ção, cor res pon den te à va ga em 
que es te ja con cor ren do, no pe río do 
que se rá in for ma do pos te ri or men te 
pe la Se cre ta ria, quan do re tor na rem 
as ati vi da des pre sen ci ais nos ór gãos 
pú bli cos, sus pen sas por meio de de- 
cre to.

Além do Go ver no do Ma ra nhão, o 
Sesc Ma ra nhão tam bém es tá com va- 
gas aber tas pa ra pro fes so res. O Sec al- 
te rou a da ta de ins cri ção do se le ti vo 
pa ra con tra ta ção de pro fes sor pa ra 
Edu ca ção In fan til, que atu a rá em tur- 
mas de 3 a 5 anos, de vi do a an te ci pa- 
ção do fe ri a do do dia 28 de ju lho pa ra 
a úl ti ma sex ta-fei ra (26). Os in te res sa-

AS INSCRIÇÕES PARA OS DOIS SELETIVOS DEVEM SER FEITAS PELA INTERNET

dos em con cor rer a va ga de ve rão en- 
vi ar nos di as 5 e 6 de abril e-mail pa ra 
se le cao@ma.sesc.com.br ane xan do 
fi cha de ins cri ção (dis po ní vel no si te), 
có pia de RG e cur rí cu lo atu a li za do. 
Além dis so, é ne ces sá rio do ar 1Kg de 
ali men to não pe re cí vel, pre fe ren ci al- 
men te ar roz, que se rá des ti na do ao 
Pro gra ma Me sa Bra sil Sesc. Es te de ve 
ser en tre gue na Uni da de Sesc Ad mi- 
nis tra ção, lo ca li za da na Ave ni da dos 
Ho lan de ses, nos ho rá ri os de 08h às 
12h e das 13h30 às 17h30 tam bém nos 
di as 5 e 6 de abril. Ao do ar, o can di da- 
to re ce be rá um com pro van te que de- 
ve ser en vi a do no ane xo do e-mail 
jun to aos de mais do cu men tos lis ta- 
dos aci ma.

Pa ra con cor rer à va ga de pro fes sor 
é ne ces sá rio ter for ma ção com ple ta 
em Pe da go gia e ex pe ri ên cia mí ni ma 
de 06 (seis) me ses em sa la de au la com 
Edu ca ção In fan til. Co nhe ci men to 
e/ou ex pe ri ên cia nas áre as de mú si ca, 
ar tes, in clu são e tec no lo gia são um di- 
fe ren ci al. No cur rí cu lo so li ci ta do de- 
ve rão cons tar além das in for ma ções 
bá si cas tais co mo da dos pes so ais, es- 
co la ri da de e ex pe ri ên cia pro fis si o nal, 

ou tros cur sos de qua li fi ca ção e aper- 
fei ço a men to pro fis si o nal re la ci o na- 
dos ao car go, se hou ver.

O pro ces so se le ti vo se da rá por 
aná li se cur ri cu lar, pro va de co nhe ci- 
men tos, pro va prá ti ca com ava li a ção 
de pla no de au la e en tre vis ta. A pro va 
de co nhe ci men tos se rá apli ca da no 
dia 18 de abril, das 09h às 12h, em lo- 
cal a ser di vul ga do no si te ins ti tu ci o- 
nal, en quan to o re sul ta do es tá pre vis- 
to pa ra o dia 19 de abril. A pro va prá ti- 
ca, on de o can di da to(a) apre sen ta rá o 
te ma tra ba lha do no pla no de au la, 
acon te ce rá nos di as 22 e 23 de abril 
em da ta, lo cal e ho rá rio de re a li za ção 
a se rem di vul ga dos no si te ins ti tu ci o- 
nal.

Com car ga ho rá ria de 40 ho ras se- 
ma nais e re mu ne ra ção de R$ 4.606, o 
fu tu ro fun ci o ná rio re ce be rá os se- 
guin tes be ne fí ci os: va le trans por te, 
re fei ção sub si di a da, au xí lio ali men ta- 
ção, as sis tên cia mé di ca (op ção do 
em pre ga do, com sua par ti ci pa ção fi- 
nan cei ra) e se gu ro de vi da co le ti vo.

Mais in for ma ções no edi tal dis po- 
ní vel no si te www.sesc ma.com.br, em 
se le ti vos/ edi tais.

VITÓRIA DO MEARIM

Ladrões invadem e furtam documentos de cartório 

OS CRIMINOSOS FIZERAM UM BURACO NO CANTO DA PAREDE DO  PRÉDIO DO CARTÓRIO, QUE FICA AO LADO DE UM TERRENO BALDIO

A Ser ven tia Ex tra ju di ci al do 2° Ofi- 
cio de Vi tó ria do Me a rim, dis tan te cer- 
ca de 180 km da ca pi tal ma ra nhen se,
in for mou à Cor re ge do ria Ge ral da Jus- 
ti ça do Ma ra nhão (CGJ-MA) a ocor- 
rên cia de fur to de 5.554 fo lhas de pa- 
pel de se gu ran ça do car tó rio, lo ca li za- 
do na Rua Te o do ro Fer rei ra, 91B, no
Cen tro da ci da de.

Wiq li fi Bru no de Frei tas Me lo, ta be- 
lião e re gis tra dor, in for mou que o fur- 
to dos do cu men tos ocor reu na ma- 
dru ga da do dia 22 de mar ço e en vi ou
fo tos das ins ta la ções do car tó rio,
mos tran do os da nos cau sa dos pe los
la drões, que fi ze ram um bu ra co no
can to da pa re de la te ral di rei ta, vol ta- 

da pa ra um ter re no bal dio, por on de
en tra ram, me xe ram nos ar má ri os e le- 
va ram os do cu men tos. 

Os la drões le va ram, ain da, um no- 
te bo ok, uma câ me ra de se gu ran ça,
uma ca fe tei ra e um ca rim bo do car tó- 
rio.

O ta be lião in for mou que foi re gis- 
tra do Bo le tim de Ocor rên cia (B.O) na
po lí cia ci vil (63190/2021), na mes ma
da ta. Os nú me ros se quen ci ais dos do- 
cu men tos rou ba dos são os se guin tes:
3466601 a 3466900; 8389244 a
8390000 e 8390501 a 8398000.

O cor re ge dor-ge ral da Jus ti ça, de- 

sem bar ga dor Pau lo Vel ten, de ter mi- 
nou a ime di a ta pu bli ci da de da ocor- 
rên cia, e dos nú me ros se quen ci ais
dos do cu men tos, no por tal do Po der
Ju di ciá rio e di vul ga ção aos mei os de
co mu ni ca ção, pa ra aler tar as de mais
ser ven ti as ex tra ju di ci ais em to do o
país, a fim de evi tar frau des em do cu- 
men tos ofi ci ais, a exem plo de ca das- 
tros em pro gra mas de dis tri bui ção de
ren da co mo o au xí lio emer gen ci al.

Qual quer in for ma ção da co mu ni- 
da de so bre a ocor rên cia ou so bre os
do cu men tos rou ba dos po de ser pas- 
sa da pe lo te le fo ne (98)3352-1734 e
pe lo e-mail: cartorio2oficiovtm@hot- 
mail.com.

HEN RI QUE BOIS
Es pe ci al pa ra O Im par ci al

EN TRE ME SAS E PES SO AS

Max, um flo ris ta
sem au xí lio

Há trin ta anos um ho mem ca mi nha por en tre me sas e
pes so as na li bi di no sa noi te da Cho pe ria Mar ce lo, car re- 
gan do um ar te fa to em for ma de buquê co mer ci a li zan do
a be le za e se du ção das ro sas. Ele é o flo ris ta Max Dou glas
Fran ça, 57 anos, nas ci do em São Luís.

Max Flo ris ta fi cou de fo ra do gru po de be ne fi ciá ri os
do au xí lio emer gen ci al que o Go ver no do Es ta do ins ti- 
tuiu pa ra os co le gas de pro fis são, por ra zões ins ti tu ci o- 
nais: re ce be o au xí lio do en ça, be ne fí cio as sis ten ci al ga- 
ran ti do pe la Lei Or gâ ni ca da As sis tên cia So ci al. O va lor
men sal do au xí lio é de um Sa lá rio Mí ni mo. “Quan do
veio a pri mei ra on da do co ro na ví rus fi quei sem ter co- 
mo tra ba lhar. En tão fi quei me en di vi dan do en tre em- 
prés ti mos na Cre fi sa, Itaú e Bra des co. Ago ra es tou ato la- 
do em qua tro em prés ti mos”, re la ta.

Quan do veio a pri mei ra on da do

co ro na ví rus fi quei sem ter co mo

tra ba lhar. En tão fi quei me

en di vi dan do en tre em prés ti mos.

Mo ra dor em ca sa pró xi ma, na Vi la Ma gri al, re gião da
San ta Bár ba ra em São Luís, há 30 anos Max Flo ris ta se
des lo ca pa ra a ca sa de di ver são lo ca li za da no re tor no da
For qui lha pa ra ten tar a sor te da ven da de flo res. A jor na- 
da, an tes da pan de mia, era en tre quar ta e do min go; ago- 
ra en tre sex ta e do min go, das 19h às 3h ou 4h da ma nhã.
Vai de pen der da sua re sis tên cia fí si ca e da mo vi men ta- 
ção e es ta do etí li co do seu pú bli co al vo.

Após dois AVCs (Aci den tes Vas cu la res Ce re brais), a
jor na da de Max pas sou a ser um far do de vi do à di fi cul- 
da de de lo co mo ção. Pu xan do de uma per na, pas sou a se
es guei rar da fre gue sia mais ex ci ta da em bus ca de cli en- 
tes ro mân ti cos na tos ou dos con quis ta do res afoi tos.

An tes eram os ho mens que com pra vam pa ra fa zer a
ofer ta-con vi te às da mas ou par cei ras da noi te. A di ver si- 
da de se xu al dos tem pos con tem po râ ne os em ba ra lhou a
cli en te la. “Já te ve ve zes que abor dei uma me sa for ma da
por qua tro ho mens ofe re cen do as flo res. E eles per gun- 
ta ram: es tá ven do al gu ma mu lher aqui? Res pon di que
po de ri am ofe re cer pa ra su as ir mãs ou mães. En tão eles
en ten di am er ra do: ‘es tás me cha man do de fi lho da pu- 
ta?. Di zia: não, sua mãe em ca sa é sua mãe’”, re la ta Max.

Quan do co me çou no ra mo, as flo res eram na tu rais.
As ar ti fi ci ais eram con fec ci o na das por ele mes mo. Pou- 
co a pou co, o per fu me das ro sas pas sou a ser bor ri fa do
so bre o ma te ri al sin té ti co pe lo pró prio flo ris ta. Não gra- 
va o no me de per fu mes. So bre a fra grân cia, vai de pen- 
der da si tu a ção fi nan cei ra do co mer ci an te. “Tem aque- 
les ‘ba ra tim’”, men ci o na. Por fim, o ma te ri al im por ta do
pas sou a ser mais lu cra ti vo e vi rou ex clu si vi da de.

Men sal men te dá pa ra ti rar cer ca de R$ 600 por mês.
Mas há oca siões em que o lu cro é es tra tos fé ri co e fa tu ra
qua se R$ 100 na noi te. Es sas são ra ras. A uni da de é ad- 
qui ri da no mer ca do lo cal ao pre ço que va ria en tre R$ 5 e
R$10.

Na noi te da Mar ce lo, Max ra ra men te sen ta pa ra des- 
can sar da jor na da de tra ba lho. Não be be, não fu ma, seus
ví ci os não são os ten si vos.

Max não se de fi ne co mo um flo ris ta. “Sou ven de dor
am bu lan te”, re su me. Pai de três fi lhos. No sá ba do pas sa- 
do, Max Flo ris ta aten deu a uma cha ma da de te le fo ne
com en tu si as mo. Sem lo cal de ven da, pa ra li sa do pe las
res tri ções em fa vor da con ten ção à ex pan são da Co vid-
19, Max não re cla mou por fi car ex cluí do do au xí lio.
“Que ria era sair da qui”, diz Max.

O aqui ao qual ele se re fe re é um lei to do Hos pi tal da
Mu lher pa ra on de foi le va do há uma se ma na pa ra tra tar
de do res nos mem bros in fe ri o res e, prin ci pal men te, de
um de do gan gre na do. An tes de dar en tra da na ca sa de
saú de da re de mu ni ci pal, Max pas sou pe lo Cen tro de
Saú de do São Ber nar do, e UPAs da Ci da de Ope rá ria, do
Be qui mão e do An jo da Guar da.

No HM fez dois tes tes pa ra ve ri fi car se ti nha con traí do
o no vo co ro na ví rus nes se pé ri plo. De ram ne ga ti vo. “Não
sei se eles vão re sol ver am pu tar meu de do. Que ro que
re sol vam lo go”, diz, con for ma do.

São Luís, terça-feira, 30 de março de 2021
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oimparcial.com.br ESPORTES Saulo Duailibe
E-mail: sauloduailibe@yahoo.com.br 13

Os atletas já chegaram a São Luís e treinaram com a equipe, assinaram contrato e
devem ser regularizados nos próximos dias, podendo ficar à disposição do técnico

NE RES PIN TO

Thayson

Cam pe o na to Bra si lei ro

Gru po dos ma ra nhen ses

• Mo to Club
• Im pe ra triz
• Ju ven tu de
• Pal mas-TO
• Guarany de So bral-CE
• Pa ra go mi nas-PA
• 4 de Ju lho-PI
• To can ti nó po lis-TO ou Pi cos-PI

• 19 ou 20/06 – Ju ven tu de x Mo to
Club
• 26 ou 27/06 – Im pe ra triz x Ju ven tu -
de
• 03 ou 04/07 – Mo to Club x Im pe ra -
triz
• 07 ou 08/08 – Im pe ra triz x Mo to
Club
• 14 ou 15/08 – Ju ven tu de x Im pe ra -
triz
• 21 ou 22/08 – Mo to Club x Ju ven tu -
de

REFORÇOS PARAENSES

Mais duas caras novas
na equipe do Papão

A
pe sar das di fi cul da des fi nan- 
cei ras  que atra ves sa, os clu- 
bes de fu te bol do Ma ra nhão
não pa ram de fa zer con tra ta- 

ções no an da men to do cam pe o na to
es ta du al. O nú me ro de im por ta ções é
ca da vez mai or des de o iní cio da tem- 
po ra da. Clu be que co me çou a se pre- 
pa rar mais ce do que os de mais con- 
cor ren tes,  de vi do à sua par ti ci pa ção
na fa se pre li mi nar da Co pa do Nor- 
des te, o Mo to anun ci ou no fim de se- 
ma na a che ga da de mais dois re for- 
ços. São eles, o vo lan te Thayson, de 32
anos, e o ata can te Mau ri nho, de 23.

Os atle tas che ga ram a São Luís e já
trei na ram du ran te o fim de se ma na,
as si na ram con tra to  e de vem ser re gu- 
la ri za dos nos pró xi mos di as,  po den- 
do fi car à dis po si ção do téc ni co Jú ni or

Amo rim na par ti da di an te do Pi nhei ro
ou no Su per clás si co (Mo to x Sam- 
paio), que até on tem  até on tem à tar- 
de  ti nha da ta in de fi ni da. Amo rim é o
res pon sá vel pe la in di ca ção da du pla.

Thayson é pa ra en se, de Be lém, e te- 
ve co mo úl ti ma equi pe o São Fran cis- 
co-PA, da ci da de de San ta rém, mas
es te ve  em clu bes co mo Paysandu, Tu- 
na Lu so e In de pen den te-PA, Peñarol-
AM e Pon te Pre ta-PA. Mau ri nho (ata- 
can te de la do) es ta va no Sport Be lém.

Na noi te do úl ti mo sá ba do (27), o
Pa pão tam bém to mou co nhe ci men to
da ta be la bá si ca da Sé rie D do Cam pe- 
o na to Bra si lei ro, di vul ga da pe la Con- 
fe de ra ção Bra si lei ra de Fu te bol (CBF).
No gru po B, além de Mo to, par ti ci pam
o Ju ven tu de e o Im pe ra triz, Pal mas-
TO, Guarany de So bral-CE, Pa ra goi- 
nas-PA, Qua tro de Ju lho-PI e ain da o
ven ce dor do con fron to en tre To can ti- 
nói po lis-TO e Pi cos-PI. Es tes dois úl ti- 
mos vão se en fren tar na fa se pre li mi- 
nar.

A CBF man te ve o re gu la men to, e o
Mo to vai dis pu tar 14 jo gos na pri mei- 
ra fa se, no sis te ma de ida e vol ta pa ra
ten tar con quis tar uma das qua tro va- 
gas pa ra se guir em  fren te. No ma ta-
ma ta, o Ru bro-Ne gro te rá que eli mi- 
nar três ad ver sá ri os a fim de ga ran tir
sua pre sen ça na Sé rie C em 2022. A es- 
treia na Sé rie D ocor re rá no dia 5 ou 6
de ju nho, con tra To can ti nó po lis ou
Pi cos. A pri mei ra fa se vai trans cor rer
de ju nho a se tem bro e a com pe ti ção
ter mi na dia 14 de no vem bro.

Gru po 2

Con fron tos ma ra nhen ses

RIO GRANDE DO SUL

Rafinha recebe camisa 13 e acerta com o Grêmio
Após de sem bar car em Por to Ale gre 

na noi te do úl ti mo do min go, o la te ral-
di rei to Ra fi nha foi ao com ple xo gre- 
mis ta nes ta ma nhã de on tem, se gun- 
da-fei ra (29), co nhe cer o gru po. Fe liz 
pe la aco lhi da da tor ci da, o mais re- 
cen te re for ço do Grê mio con fia em 
uma pas sa gem de bri lho pe la Are na.

Ao che gar ao CT, Ra fi nha foi re ce bi- 
do pe lo CEO do clu be, Car los Amo- 
deo. An tes de ru mar ao ves tiá rio, o jo- 
ga dor de 35 anos co men tou so bre a 
che ga da no ae ro por to Sal ga do Fi lho. 
Na que le mo men to, ain da não ti nha 
si do ofi ci a li za do pe lo Grê mio e evi tou 
dar mui tas de cla ra ções. Mes mo as- 
sim, foi re ce bi do com em pol ga ção pe- 
la tor ci da. “Que ria agra de cer pe lo ca- 
ri nho, a re cep ção ti ve on tem. Mes mo 
sem eu fa lar na da so bre o Grê mio, os 
tor ce do res me en con tra ram no ae ro- 
por to, de mons tra ram um ca ri nho 
mui to gran de e se mos tra ram mui to 
fe li zes com mi nha vin da”, afir mou.

No clu be gaú cho, Ra fi nha atu a rá 
com a ca mi sa 13, nú me ro que car re ga 
ao lon go da car rei ra. O la te ral, que 
pas sa rá por exa mes an tes de co me çar 
os tra ba lhar com o gru po, se mos tra

RAFINHA VAI USAR A CAMISA NÚMERO 13 E DISPUTARÁ VAGA NO TIME TITULAR

an si o so pa ra ser in cor po ra do. Com 
pas sa gens vi to ri o sas por Bayern de 
Mu ni que e Fla men go, acre di ta em 
mais uma tem po ra da de tí tu los, ago ra 
pe lo Grê mio. “Ago ra é co me çar a tra- 
ba lhar de no vo, co nhe cer no vos com- 
pa nhei ros to dos mun do do clu be e 
co lo car em prá ti ca o que fiz pe la mi- 
nha car rei ra. Te nho cer te za que vou 

ter mui to su ces so pe lo Grê mio”, de-
cla rou. Ra fi nha é o pri mei ro re for ço 
anun ci a do pe lo Grê mio pa ra a tem-
po ra da. O jo ga dor as si na con tra to de 
oi to me ses, até o fi nal de 2021. O jo ga- 
dor as si na con tra to de oi to me ses, até 
o fi nal de 2021. Ele che ga pa ra dis pu- 
tar po si ção com Van der son, Víc tor 
Fer raz e Léo Bor ges.

SAMPAIO CORRÊA

Prédio tricolor recebe nome de Batista Oliveira
Os 98 anos do Sam paio Cor rêa fo-

ram de ce le bra ção, mas tam bém, de
lem bran ças e re co nhe ci men to ao Ba- 
tis ta Oli vei ra, di re tor fi nan cei ro da
Bo lí via, que fa le ceu ví ti ma de co vid-
19, mas dei xou um le ga do de mui to
tra ba lho e de di ca ção pe lo clu be. O
pre si den te Ser gio Fro ta de ci diu ba ti- 
zar o pré dio ad mi nis tra ti vo do Sam-
paio com o no me João Ba tis ta Tei xei ra
Oli vei ra. A pla ca foi co lo ca da no dia
de ani ver sá rio do clu be. “Na da mais
jus to, afi nal, o Ba tis ta foi um gran de
par cei ro nes ses nos sos 14 anos”.

Os que apro vei ta ram me lhor as chan ces:

• Bru no Vi a na: com 26 anos e um dos mais ex pe ri en tes,
o re for ço vin do do Bra ga-POR so brou na de fe sa do Fla -
men go nas três par ti das que fez. Mos trou ser ve loz, bom
nas an te ci pa ções e nos du e los por bai xo e pe lo al to.
Além dis so, al go que Ce ni va lo ri za mui to: qua li da de na
saí da de bo la. A dú vi da é se com o tem po ele fa rá o téc ni -
co re ver a de ci são de man ter Arão na de fe sa.
• João Go mes: man te ve o em ba lo da re ta fi nal do Bra si -
lei ro, quan do te ve al gu mas chan ces, e dis pu tou as seis
par ti das do Ca ri o ca co mo ti tu lar. Man te ve um bom ní -
vel, mos trou qua li da de téc ni ca e ver sa ti li da de no meio
de cam po. Já tem boa ava li a ção com Ce ni.
• Hu go Mou ra: de pois da boa pas sa gem pe lo Co ri ti ba,
foi uma gra ta sur pre sa no re tor no ao Fla men go. Tam -
bém foi ti tu lar nos seis jo gos. Mais ma du ro, deu se gu -
ran ça ao meio de cam po e mos trou qua li da de nas fi na li -
za ções de fo ra da área. Re for ço im por tan te pa ra a ca rên -
cia de pri mei ro vo lan te do elen co.
• Ro dri go Mu niz: quem ain da não co nhe cia, se im pres -
si o nou com a ca pa ci da de de fi na li zar e fa zer gols. Foi ti -
tu lar em três jo gos, mar cou cin co ve zes e é o ar ti lhei ro
do com pe ti ção. Pe sa con tra ele a con cor rên cia pe sa da
no ata que ru bro-ne gro.
• Matheu zi nho: foi ti tu lar em to das as par ti das e mos -
trou ser uma das bo as op ções ofen si vas do ti me do Ca ri -
o ca, com des ta que pa ra a ca pa ci da de de cri ar chan ces
de gol e dar as sis tên ci as. Ga nhou mais evi dên cia após a
de sis tên cia por Ra fi nha, e mos trou qua li da de pa ra ser o
re ser va de Is la.
• Vi ti nho: dis pu tou três jo gos e fez dois gols, um de les
em um chu ta ço de fo ra da área. Ape sar de ter os ci la do
du ran te as par ti das, te ve sal do po si ti vo, com ga nho de
rit mo de jo go.

Mi cha el e Léo Pe rei ra ga nham mi nu ta gem

FLA MEN GO

Ce ni man tém Arão
na za ga após du as
se ma nas de trei no

O ti me prin ci pal do Fla men go com ple tou du as se ma- 
nas de pré-tem po ra da, e ago ra o elen co es ta rá uni fi ca do
com os jo ga do res que dis pu ta ram o iní cio do Ca ri o ca.
Nos úl ti mos di as, Ro gé rio Ce ni in ten si fi cou os tra ba lhos
tá ti cos e co me çou a mon tar o ti me. A prin ci pal no vi da de
foi a ma nu ten ção de Wil li am Arão na za ga.

Arão foi es ca la do ao la do de Gus ta vo Hen ri que na de- 
fe sa, e Di e go foi man ti do co mo vo lan te ti tu lar. Pe lo me- 
nos a cur to pra zo, es sa é a ideia do téc ni co. A pri mei ra
gran de me ta é a dis pu ta da Su per co pa do Bra sil, con tra
o Pal mei ras, no dia 11 de abril.

Va le res sal tar que Ce ni ain da não ti nha à dis po si ção
Ro dri go Caio, que ain da es tá em tran si ção após le são
mus cu lar, Bru no Vi a na, Léo Pe rei ra e No ga, que es ta vam
na equi pe do Ca ri o ca. Thu ler, que se rá em pres ta do ao
Mont pel li er as sim que a ja ne la da Eu ro pa abrir, trei nou
com o gru po dos ti tu la res.

As seis pri mei ras ro da das do Ca ri o ca com um ti me al- 
ter na ti vo, for ma do em sua mai o ria por jo ga do res jo- 
vens, de ram a Ce ni uma boa opor tu ni da de de ob ser va- 
ção. Al guns apro vei ta ram mui to bem e vão co me çar a
tem po ra da em al ta, co mo pos sí veis so lu ções ca sei ras
em um ano de or ça men to aper ta do.

Al guns jo ga do res, co mo No ga e Ra mon, ini ci a ram
bem o Ca ri o ca, mas per de ram es pa ço com a en tra da de
al guns jo ga do res mais ex pe ri en tes. Lá za ro, por sua vez,
não con se guiu mos trar seu po ten ci al e fi cou sem se gun- 
do pla no.

Os jo gos tam bém fo ram im por tan tes pa ra Mi cha el e
Léo Pe rei ra ga nha rem mais rit mo. O ata can te atu ou em
cin co jo gos co mo ti tu lar e, ape sar de não ter fei to gol e
de ter um nú me ro gran de de er ros du ran te as par ti das,
con se guiu par ti ci par de lan ces de gol. Tam bém ga nhou
pon tos por ter pe di do pa ra en cur tar as fé ri as e mos tra do
um gran de es pí ri to de lu ta nas par ti das.

Léo Pe rei ra, que per deu es pa ço des de a che ga da de
Ce ni e não jo ga va des de no vem bro, atu ou em três par ti- 
das com de sem pe nho sa tis fa tó rio. Foi um pas so ini ci al
pa ra ten tar cres cer na ava li a ção do trei na dor.

Ago ra com elen co com ple to, in clu si ve Di e go Al ves,
que já trei na nor mal men te des de a vol ta das fé ri as, o lí- 
der Fla men go en fren ta o Ban gu ama nhã, quar ta-fei ra
(31), em Vol ta Re don da.

Ro dri go Caio, em re con di ci o na men to fí si co, Pe dro,
com uma le são na co xa, e Thi a go Maia, que se re cu pe ra
de ci rur gia no jo e lho, são os úni cos que ain da não es tão
à dis po si ção.

São Luís, terça-feira, 30 de março de 2021
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Ex-vocalista do Matanza estreia formação com o grupo Rats, em disco com 14 faixas
inéditas, convocando fãs para uma jornada por terra e mar, rumo ao Velho Oeste

Ho me na gem Pós tu ma

Pri mei ra An to lo gia

MÚSICA

Jimmy & Rats lança 
seu novo álbum

N
ão de mo rou mui to pa ra 
que, após o anún cio do fim 
do Ma tan za, em 2018, 
Jimmy Lon don en con tras se 

um no vo lar. Can tor, apre sen ta dor do 
Mul tishow, ator de sé ri es co mo “Ci da- 
de In vi sí vel” e fi gu ra icô ni ca do rock 
bra si lei ro, Jimmy se uniu ao Rats, gru- 
po de rock ca ri o ca com raí zes ir lan de- 
sas, folk e country, pa ra dar iní cio a 
um no vo pro je to, ba ti za do de Jimmy 
& Rats. Após um crowd fun ding bem 
su ce di do, Jimmy pre pa ra jun to aos 
ma ru jos Fer nan do Oli vei ra (ban jo e 
ban do lim), Ki to Vi le la (gui tar ra e voz), 
Ga jo Lo ko (acor deão e tin whis tle), 
Bru no Pa vio (bai xo) e Pe dro Fau com 
(ba te ria) o lan ça men to do seu pri mei- 
ro ál bum: “Só há um ca mi nho a se- 
guir”. O dis co fi ca rá dis po ní vel nas 
pla ta for mas di gi tais a par tir de 26 de 
mar ço, via Ol ga Mu sic, em par ce ria 
com a ADA.

Com 14 fai xas, o dis co nos le va do 
al to mar aos sa lo ons do Ve lho Oes te, 
com mo to res a mil e tam bém en fer ru- 
ja dos, uma aven tu ra per me a da por 
mui tas ques tões so ci ais, ho me na gens 
e, cla ro, gri tos da tri pu la ção a to do 
pul mão, co mo no sin gle e fai xa de 
aber tu ra “Pra nun ca se en tre gar”. O 
re frão “Per sis tên cia, de so be di ên cia, 
san gue nos olhos, se de de vi tó ria” en- 
toa um iní cio de dis co re che a do de 
punk rock e um mar can te ban jo.

“Nun ca ti ve tan tos ins tru men tos, 
tan tas ar mas a dis po si ção pa ra po der 
fa zer a re vo lu ção. O re sul ta do é es sa 
ba gun ça vi o len ta de vá ri as vo zes can- 
tan do nos sas jor na das pa ra en con trar 
nos so pú bli co” Jimmy Lon don

E a em bar ca ção se gue sua jor na da

“SÓ HÁ UM CAMINHO A SEGUIR” SAI COM INFLUÊNCIA DO IRISH PUNK

com “An ne Bonny”, uma ho me na gem 
à co nhe ci da pi ra ta ir lan de sa, que fez o 
Ca ri be tre mer no sé cu lo XVI II, em 
uma can ção rá pi da e di re ta. As sim co- 
mo “Mes mo sem cri me al gum”, na 
qual o ma ru jo Fer nan do can ta aos in- 
jus ti ça dos, com um tim bre vo cal que 
trans mi te a sen sa ção de não es tar mos 
so zi nhos na lu ta de to dos os di as.

E em ple na tem pes ta de, a tri pu la- 
ção en con tra seu gran de ini mi go, o 
opres sor em sua em bar ca ção som bria 
e ar ro gan te, mas Jimmy & Rats en to- 
am seus can tos em “Le gião dos Re ne- 
ga dos”, pre pa ra dos pa ra um du e lo 
his tó ri co. Ca nhões car re ga dos e es- 
pin gar das em pu nho. Nin guém irá fa- 
zer a vi a gem pa rar na me ta de. Após a 
vi tó ria da le gião, re pa ran do su as per- 
das de ba ta lha, Jimmy gri ta “Se rei cur- 
to e di re to des sa vez, es sa é pra vo cês”, 
em “Quem faz”, um hard co re de sa ba- 
fo.

O ca pi tão re pa ra que al guém não 
es tá tra zen do mui ta sor te pa ra seus 
de sa fi os mais sim ples. Achem o “Bal- 
ta zar”! Ele pre ci sa fi car pe lo ca mi nho. 
Abra a pran cha e ti re es se mau olha do 

da nos sa equi pe!
O mar po de ser so li tá rio e fa zer as 

ci ca tri zes ar de rem mais que o nor mal. 
“Úl ti mo pas so” é uma ho me na gem a 
quem se foi e dei xou os co ra ções par- 
ti dos. En cham os co pos, a vi da não é 
fei ta só de bo as no tí ci as.

En fim che ga a ho ra da nau an co rar, 
en con trar o pri mei ro sa lo on aber to e 
to mar cer ve ja en tre ami gos. “Pos so, 
de vo e que ro” é pa ra ser can ta da abra- 
ça do aos seus, que é exa ta men te o que 
nos sos ma ru jos fa zem até a ca sa fe-
char su as por tas. Pa ga con ta e va mos 
nes sa!

Vol tan do ao na vio en con tram um 
“grin go” no ca mi nho, ner vo so e agi ta- 
do, to do de pre to. En tra em ce na 
“M.O.T.O.R.H.E.A.D.”, uma mú si ca 
au to a pre sen ta da. Após uma pe que na 
con fu são de lín guas, o gru po se gue 
seu ru mo, e dá uma pu xa da de ore lha 
em seu ma ri nhei ro ma lan dro, em 
uma das fra ses mais mar can tes da vi- 
a gem: “In te gri da de nun ca foi op ci o- 
nal”, uma das tan tas for tes de “Pa po 
fir me”. Tri pu la ção no bar co, vol te mos 
ao al to mar!

E-BOOK

Antologia homenageia a artista Isabel Cunha

MARANHENSE ISABEL CUNHA ERA CANTORA, COMPOSITORA, ARTISTA PLÁSTICA, ATRIZ E DEDICOU A VIDA AO MAGISTÉRIO E ÀS ARTES

A As so ci a ção de Jor na lis tas e Es cri- 
to ras do Bra sil – Co or de na ção do Ma- 
ra nhão (AJEB/MA) pro mo ve, nes ta
quar ta-fei ra (31), a par tir das 19h, por
meio de li ve no ins ta gram @ajeb-ma,
o lan ça men to da an to lo gia-e-bo ok 
“Por que Es cre ve mos – A voz da mu- 
lher”, uma co le tâ nea de tex tos em
pro sa e em po e sia, as si na da por 24
aje bi a nas ma ra nhen ses. Na opor tu ni- 
da de, se rá pres ta da uma ho me na gem
pós tu ma à ar tis ta Isa bel Cu nha, que
dei xou re le van tes con tri bui ções às ar- 
tes ma ra nhen ses, fa le ci da em 08 de
ja nei ro des te ano, ví ti ma de co vid-19.

A li ve con ta rá tam bém com a par ti- 
ci pa ção de Dyandreia Por tu gal, da Re- 
de sem Fron tei ras.

“Es sa an to lo gia é um im por tan te
ins tru men to de vei cu la ção da li te ra- 
tu ra pro du zi da por es cri to ras ma ra- 
nhen ses que reú nem su as vo zes pa ra
di zer: ‘es ta mos aqui es pa lhan do nos- 
sa es cri ta no mun do’”, ex pli cou a pre- 
si den te-co or de na do ra da Ajeb/MA,
An na Liz.

O E-bo ok po de ser ad qui ri do pe la
Ama zon e tam bém es tá dis po ní vel na

Re de Sem Fron tei ras, no va lor de R$
5,49. O li vro foi pro du zi do pe la Edi to- 
ra Le tras Gra ci o sas de Por tu gal e, pos- 
te ri or men te, se rá for ma ta do em au di- 
o bo ok.

A ma ra nhen se Isa bel Cu nha era
can to ra, com po si to ra, ar tis ta plás ti ca,
atriz.  De di cou sua vi da ao ma gis té rio
e às ar tes. Fi lha do es cri tor, jor na lis ta e
pro fes sor Car los Cu nha, em um dos
úl ti mos even tos em ho me na gem ao
seu pai, par ti ci pou do “Re ci tal Poé ti co
30 anos sem Car los Cu nha”, or ga ni za- 
do pe la Ins pi rar Ino va ção & Co mu ni- 
ca ção, em par ce ria com a fa mí lia do
po e ta, em ou tu bro de 2020, por meio
das jor na lis tas Fran ci Mon te les e
Yndara Vas ques. O sa rau es tá gra va do
no ca nal Ins pi re e Co mu ni que no
Youtube, on de po de ser vi su a li za do.

Isa bel era fun ci o ná ria pú bli ca apo- 
sen ta da pe lo Mi nis té rio da Fa zen da e
pro fes so ra de Fi lo so fia. Es tu dou can- 
to, pi a no clás si co, ca va qui nho, uku le- 
le e te cla do. Foi clas si fi ca da pa ra o
Fes ti val “Can ta São Luís”, da Pre fei tu- 

ra de São Luís. De di cou-se, pa ra le la- 
men te, a ar tes plás ti cas e es ta va cur- 
san do a Es co la de For ma ção pa ra Ato-
res de Ci ne ma (EFAC), de Luís Má rio
Oli vei ra. Pe la EFAC, Isa bel gra va ria
um cur ta in ti tu la do “Da La ta do Li xo”,
no qual atu a ria co mo atriz prin ci pal.
Tam bém, fa ria uma par ti ci pa ção no
fil me Yolanda, com di re ção de Luis
Má rio Oli vei ra. Ti nha um pro je to mu- 
si cal de cu nho so ci al em com ba te à vi- 
o lên cia con tra mu lher, em par ce ria
com sua ir mã, a es cri to ra e com po si-
to ra Wan da Cu nha.

“Por que Es cre ve mos” é a se gun da
an to lo gia pro du zi da pe las aje bi a nas
do Ma ra nhão. A pri mei ra co le tâ nea
“To da for ma de ser MU LHER”, foi im- 
pres sa, de au to ria de 23 es cri to- 
ras/jor na lis tas ma ra nhen ses, cu jo
lan ça men to ocor reu em ou tu bro do
ano pas sa do, na Pra ça dos Po e tas,
com a par ti ci pa ção de um poc ket
show pro mo vi do pe las com po si to ras
Ana Te re za, Isa bel Cu nha e Wan da Cu- 
nha.

HEN RI QUE BOIS
Es pe ci al pa ra O Im par ci al

Des de…

Ago ra …

MÚ SI CA

Ca ta ri na Te to lan ça
“Mís sil” nas pla ta for mas

Mui to dis tan te do li to ral, a can to ra e com po si to ra Ca- 
ta ri na Te to lan çou pa ra o mun do o sin gle ‘Mís sil’ nas
pla ta for mas de stre a mings (Spotify, De e zer, Ama Mu sic,
Band camp e ou tras). É o pri mei ro re gis tro da cor di na
(gen tí li co de quem nas ce em Bar ra do Cor da, cen tro do
Ma ra nhão) em es tú dio.

O tra ba lho fei to nes te am bi en te pan dê mi co, no fio da
na va lha, à es prei ta da tra gé dia anun ci a da e qua se ne- 
nhum di nhei ro so bran do, foi ges ta do se guin do à ris ca o
im pe ra ti vo e pro vi den ci al dis tan ci a men to. ‘Mís sil’ nas- 
ceu em Te re si na (PI), em ju nho do ano pas sa do, quan do
ain da era pos sí vel vis lum brar um ama nhã não tão obs- 
cu ro, quan do cría mos no “no vo nor mal”, lo go ali.

Pa ra che gar a es se uni ver so, Ca ta ri ne Te to re pi sou vi- 
as sa cras ar tís ti cas tra di ci o nais. A gra va ção no es tú dio
do Youssef La go, em Te re si na (PI), pro du tor da ban da
‘Flo rais da Ter ra Quen te’, foi meio por aca so. Fei to no
me lhor es ti lo crow fun ding en tre che ga dos. Deu pa ra le- 
van tar 600 re ais, mui to cur to pa ra co brir to dos os gas tos.
“Foi aí que des co bri que gra var uma mú si ca é um tro ço
ca ro pra ca ram ba”, cons ta ta, ali vi a da.

De vol ta à Bar ra, apro vei tou o re la xa men to das me di- 
das res tri ti vas pa ra per cor rer bar zi nhos e le van tar o que
fal ta va. Se qui tou com o es tú dio, fez fo tos e fi cou tu do
pron to. Deu en tão pa ra co lo car ‘Mís sil’ nas pla ta for mas.

Ce do a mú si ca se fez pre sen te na vi da de Ca ta ri na Te- 
to, en tran do por to dos os po ros da me ni na de 11 anos,
quan do a mãe aten deu ao pe di do de pre sen te e mon tou
seu show de es tréia no ani ver sá rio. Can tou coi sas que
ou via em pres ta do do re per tó rio da mãe, ou vin te eclé ti- 
ca da tri lha con tem po râ nea.  Mon tou uma ban da com
ami gos e pas sou a em ba lar fes tas na ci da de. Mais tar de a
playlist da que la me ni na se afi nou co mo as cor ren te zas
dos Ri os Cor da e Me a rim aos acor des re bel des do punk
rock. Es ti mu la da pe la mãe pro fes so ra, fi cou ín ti ma de
Drum mond, Kaf ka e ou tros no mes da li te ra tu ra mun di- 
al. “Is so in flu en cia mui to mi nha pro du ção mu si cal”, re- 
co nhe ce.

Até que se mu dou pa ra o Re ci fe (PE) pa ra cur sar Ar tes
Li cen ci a tu ra, e re a li zar o so nho de ter um LP au to gra fa- 
do por in te gran tes do Ave San gria. Foi nes se es tá gio de
fe bre do ra to (ex pres são que no so ta que per nam bu ca no
sig ni fi ca ‘sol to na vi da’) que a mú si ca se ins ta lou de vez
co mo pro pos ta de vi da. “Sair de uma ci da de do ta ma- 
nho de Bar ra do Cor da e en ca rar um Re ci fe, um cen tro
de pro du ção fre né ti ca de ar te de to dos os ti pos, é uma
lou cu ra”, lem bra. En tre es pan to e ex ci ta ção, pas sou a
com por com mais freqüên cia. Não con fe re quan tas fo- 
ram e nem re vi ra baú.

Foi nes se mo men to de ebu li ção, pou co an tes da OMC
re co nhe cer a pan de mia da Sars Cov2, que nas re des cru- 
zou com Mar ce lo Mou ra Fé, da ban da ‘Flo rais da Ter ra
Quen te’, for ma da por mú si cos de Te re si na.  O ri tu al ma- 
ca bro te ve iní cio e em ba çou o pro je to de tra ba lhar a mú- 
si ca ‘Noir’, par ce ria de Te to e Fé.

A na tu re za agu ça da fez com que des de ce do Ca ta ri na
Te to se li gas se nos tons uni ver sais, de Joy Di vi si ons a Ave
San gria (a ban da nor des ti na re fe rên cia do rock pro gres- 
si vo), sem dei xar de cap tar Bu ar que, Ca e ta no, Tim, en- 
fim, to dos os to tens da mú si ca bra si lei ra. Da mú si ca atu- 
al acre di ta que tem mui ta coi sa in crí vel acon te cen do
por aí. Sem ca bo ti nis mo, não se in clui.  Men ci o na o ma- 
ra nhen se Ne gro Leo, Ana Fran go Elé tri co, King Giz zard e
ou tros mais.

No sin gle de es tréia, a com po si to ra não pre ten de
apre sen tar uma go ma so no ra. Ra ti fi ca sua tra je tó ria co- 
mo ar tis ta sem pre ten sões si su das. Brin ca com o som de
“miss you” pa ra dar tí tu lo à pri mei ra mú si ca gra va da. A
le tra des pre ten si o sa e cri a ti va em ba ra lha idi o mas, faz
ex pe ri men ta ções fo né ti cas e ali nha va re ta lhos da vi da
pa ra con quis tar ou vi dos de to do ti po de di a pa são. Mol- 
da da nos ba res da vi da, a com po si to ra apre sen ta uma
har mo nia se gu ra que a ban da sou be cap tar.

Sem tri lhar es te reó ti pos re gi o nais, com ‘Mís sil’ Ca ta- 
ri na Te to mos tra que sua fi bra so no ra es tá co nec ta da
com o mun do. Nes te tra ba lho apre sen ta do, en tre tan tos
que pro du ziu des de os 14 anos, amal ga ma to das as in- 
fluên ci as re ce bi das pa ra apre sen tar uma mar ca for te.
Tão mar can te co mo o tim bre do te cla do que per pas sa
to da a can ção, re me ten do aos Do ors, de mons tran do
que o con tá gio ro quei ro é re di vi vo. Po rém, não se po si- 
ci o na no la do aves so da cha ma da MPB ou do pop. Em
bre ve con ver sa com Ca ta ri na Te to se per ce be o âni mo
ar tís ti co de al guém con ven ci do de que o sé cu lo 30 ven- 
ce rá, res sus ci tan do afe tos, an si an do o fu tu ro e cren te
nos amo res fe bris.

São Luís, terça-feira, 30 de março de 2021
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