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

Imperatriz, Henrry Glissoly, 
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Em decorrência dos crescentes casos de Covid-19 nos 217 municípios maranhenses, 
o Governo do Estado renovou o estado de calamidade, que tem validade por 180 dias.
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Veja quem pode receber os
 auxílios emergenciais do Maranhão 
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ajuda do Governo do Estado
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Grupo Grita pede ajuda para o teatro
Durante 38 edições o espetáculo da Via Sacra se realizou no Anjo da Guarda. 

Há 2 anos (2020 e 2021), por causa da pandemia causada pelo novo coronaví-
rus, a encenação da Via Sacra, o maior espetáculo ao ar livre do Maranhão, assim 

como todos os eventos públicos do mundo, teve que ser cancelado. PÁGINA 9
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Presidente da Assembleia Legislativa falou sobre o auxílio para bares, restaurantes e
setor cultural

Apoio téc ni co

Pró xi mas eta pas

CULTURA

Othelino elogia
auxílio emergencial

A
pós a ses são des ta ter ça-fei ra 
(30), o pre si den te da As sem- 
bleia Le gis la ti va do Ma ra- 
nhão, de pu ta do Othe li no Ne- 

to (PC doB), con ce deu en tre vis ta e 
des ta cou os pro je tos apro va dos, en tre 
eles a Me di da Pro vi só ria 341/2021, de 
au to ria do Po der Exe cu ti vo, que au to- 
ri za a con ces são de au xí lio emer gen- 
ci al aos es ta be le ci men tos co mer ci ais 
do se tor de ba res, res tau ran tes, lan- 
cho ne tes e à área cul tu ral. A ma té ria 
foi apro va da pe lo Ple ná rio da Ca sa, 
em ses são re mo ta re a li za da nes ta ter- 
ça-fei ra (30). A MP se gue ago ra pa ra 
pro mul ga ção.

Othe li no pon tu ou que o se tor de 
ba res e res tau ran tes foi um dos mais 
atin gi dos pe las res tri ções ne ces sá ri as 
ao en fren ta men to da pan de mia do 
co ro na ví rus. Por is so, se gun do o par- 
la men tar, a con ces são do au xí lio no 
va lor de R$ 1.000,00, pa go em co ta 
úni ca, da rá um fô le go aos pro pri e tá ri- 
os des ses es ta be le ci men tos co mer ci- 
ais, com a fi na li da de de con tri buir pa- 
ra a ma nu ten ção dos pos tos de tra ba- 
lho du ran te o pe río do de sus pen são 
do fun ci o na men to, em vir tu de das 
nor mas sa ni tá ri as.

“Sen do as sim, o Go ver no do Es ta do 
bai xou uma Me di da Pro vi só ria es ta- 
be le cen do o au xí lio emer gen ci al pa ra 
es ses se to res e a As sem bleia, ho je, 
con ver teu es sa MP em lei, dan do a ga- 
ran tia de que aque les que se ha bi li ta- 
ram po de rão re ce ber o be ne fí cio”, 
afir mou Othe li no.

Já os tra ba lha do res da cul tu ra, an- 
te ri or men te se le ci o na dos por meio

Ou tras ma té ri as

DEPUTADO OTHELINO NETO DURANTE A SESSÃO REMOTA REALIZADA ONTEM

das ações emer gen ci ais (au xí lio emer- 
gen ci al e edi tais da Se cre ta ria de Es ta- 
do da Cul tu ra – SEC MA) pre vis tas na 
Lei Fe de ral nº 14.017, de 29 de ju nho 
de 2020 (Lei Al dir Blanc), te rão di rei to 
a au xí lio no va lor de R$ 600,00, tam- 
bém pa go em co ta úni ca.

Na Men sa gem en ca mi nha da à As- 
sem bleia Le gis la ti va, o go ver na dor 
Flá vio Di no jus ti fi ca a ur gên cia da 
ma té ria fren te à ne ces si da de de se 
ado tar, com a mai or bre vi da de pos sí- 
vel, mais uma me di da ca paz de con- 
tri buir pa ra o en fren ta men to dos re- 
fle xos da pan de mia da Co vid-19 nos 
se to res econô mi co e so ci al do Es ta do.

Foi apro va da, tam bém, a Me di da 
Pro vi só ria 342/21, que re duz o ICMS 
de al guns pro du tos uti li za dos no 
com ba te à pan de mia da Co vid-19. E, 
ain da, o PL 050/2021, de au to ria do 

de pu ta do Dr. Yglésio (PROS), que dis- 
põe so bre a apli ca ção de san ção ad-
mi nis tra ti va à pes soa que se so bre pu-
ser na or dem de fi ni da pa ra os gru pos 
pri o ri tá ri os, es ta be le ci dos pe lo Pla no 
Na ci o nal de Ope ra ci o na li za ção da Va- 
ci na con tra a Co vid-19.

Ou tro pro je to apro va do foi o de nú- 
me ro 263/2020, de au to ria da de pu ta-
da Da ni el la Te ma (DEM), que obri ga 
as far má ci as a ex por um car taz da 
cam pa nha ‘Si nal Ver me lho con tra a 
Vi o lên cia Do més ti ca no Ma ra nhão’.

Ain da na ses são des ta ter ça-fei ra, 
foi apro va do o PL 332/2020, de au to-
ria do de pu ta do Ra fa el Lei toa (PDT), 
que dis põe so bre o fun ci o na men to de 
aca de mi as de mus cu la ção e de mais 
es ta be le ci men tos de con di ci o na men- 
to fí si co, ini ci a ção e prá ti ca es por ti va, 
de en si no de es por tes e de re cre a ção 
es por ti va.

INMEQ

CPI do Combustível quer teste de qualidade e volumetria

DUARTE JR. DURANTE MAIS UMA SESSÃO DA CPI DOS COMBUSTÍVEIS, REALIZADA NA SEGUNDA-FEIRA, 29

O de pu ta do es ta du al Du ar te (Re- 
pu bli ca nos) pre si diu, na se gun da-fei- 
ra (29), a ter cei ra ses são or di ná ria da
CPI do Com bus tí vel, oca sião em que
três so li ci ta ções fo ram ana li sa das.

A pri mei ra foi fei ta por dis tri bui do- 
ras pa ra pror ro gar o pra zo de for ne ci- 
men to das in for ma ções so li ci ta das
pe la CPI, as quais te rão mais 20 di as
pa ra que cum pram com os pe di dos
fei tos há du as se ma nas, lo go após a
pri mei ra ses são.

O mes mo pra zo foi es ten di do ao
Pro con, que tam bém so li ci tou pror ro- 
ga ção. O pe río do foi con si de ra do ra- 
zoá vel pe la co mis são em vir tu de das
ad ver si da des que po dem ser oca si o- 
na das pe la pan de mia.

A ter cei ra so li ci ta ção tam bém ob- 
te ve apro va ção pa ra que ser vi do res do
Pro con pos sam au xi li ar com apoio
téc ni co, as sim co mo já faz a Se faz, na
aná li se dos do cu men tos que es tão
sen do re ce bi dos pe la co mis são. O de- 
pu ta do acre di ta que mais es sa par ce- 
ria po de fa vo re cer o an da men to dos
pro ces sos, uma vez que há um gran de
vo lu me de ma te ri al pa ra ser ava li a do.

É

“É mui to im por tan te, as sim co mo a
Se cre ta ria de Fa zen da já es tá re a li zan- 
do, que a gen te pos sa con tar, tam bém,
com apoio de pes so al téc ni co por par- 
te do Ins ti tu to de Pro mo ção e De fe sa
do Con su mi dor, por se tra tar de uma
quan ti da de mui to gran de de in for ma- 
ções que es tão che gan do das dis tri- 
bui do ras, ór gãos pú bli cos es ta du ais e
fe de rais”, ava li ou.

Ou tra apro va ção foi um re que ri- 
men to ao Ins ti tu to de Me tro lo gia e
Qua li da de In dus tri al do Ma ra nhão
(In meq), pa ra a re a li za ção de tes tes de
qua li da de e de vo lu me tria nos com- 
bus tí veis.

“Apro va mos re que ri men to pa ra
que o In meq re a li ze fis ca li za ção in lo- 
co nas re ven de do ras, nos pos tos, pa ra
ve ri fi car a qua li da de e a vo lu me tria do
com bus tí vel ven di do em nos so es ta- 
do. Is so é mui to im por tan te por que
não bas ta re du zir pre ço, tem que ven- 
der com qua li da de, com me nor pre ço
e vo lu me ade qua do”, jus ti fi cou.

As pró xi mas eta pas da CPI se rão
ori en ta das pe la cons ta ta ção da atu al
fa se, a qual im pli ca em aná li se de uma

sé rie de do cu men ta ção, fru to dos re-
que ri men tos das ses sões an te ri o res.

“Va mos de ci dir nas pró xi mas se- 
ma nas o iní cio da oi ti va de per so na- 
gens que fa zem par te des sa ca deia:
dis tri bui do res, re ven de do res, con su-
mi do res, mem bros do Mi nis té rio Pú-
bli co, tu do is so pa ra ga ran tir com bus-
tí vel com qua li da de, com me nor pre- 
ço, pas sar um pen te fi no, coi bir qual-
quer prá ti ca de car tel, qual quer abu- 
si vi da de, re al men te abrir a cai xa pre ta
das dis tri bui do ras”, afir mou.

Par ti ci pa ram da ses são pre sen ci al-
men te, na Sa la de Co mis sões da As- 
sem bleia Le gis la ti va do Ma ra nhão, os
de pu ta dos Du ar te e Wel ling ton do
Cur so (PSDB) e, re mo ta men te, o re la-
tor, Ro ber to Cos ta (MDB), além dos
mem bros An der son Ro cha (con sul tor
le gis la ti vo), Ci ro Ne to (PP), Ra fa el Lei- 
toa (PDT), Zé Iná cio (PT) e Zi to Ro lim
(PDT).

Se guin do a pro gra ma ção se ma nal,
a Co mis são Par la men tar de Inqué ri to
vol ta rá a se reu nir na pró xi ma se gun- 
da-fei ra (5), às 16h, de for ma hí bri da,
com par te dos mem bros, na Sa la de
Co mis sões, e ou tra, via vi de o con fe- 
rên cia.

MINISTÉRIOS

Pacheco minimiza
mudanças de Bolsonaro

PRESIDENTE DO SENADO FALOU SOBRE OS MINISTÉRIOS

O pre si den te do Se na do, Ro dri go Pa che co, dis se que a
saí da con jun ta dos co man dan tes da Ma ri nha, do Exér- 
ci to e da Ae ro náu ti ca faz par te de uma “re for ma mi nis- 
te ri al”. Es sa saí da ocor reu ho je (30), um dia após o ge ne- 
ral Fer nan do Aze ve do e Sil va dei xar o co man do do Mi- 
nis té rio da De fe sa. Na opor tu ni da de, as che fi as de ou- 
tras cin co pas tas tam bém fo ram tro ca das.

“As re for mas mi nis te ri ais são co muns nos go ver nos e
não po de mos tra tar de for ma ex cep ci o nal. Des sa for ma,
atin giu seis po si ções, uma de las Mi nis té rio da De fe sa”,
dis se Pa che co. Se gun do ele, a saí da dos co man dan tes é
“uma ques tão afei ta ao Mi nis té rio da De fe sa, às For ças
Ar ma das”, dis se, em en tre vis ta co le ti va, na tar de de ho je
(30).

Pa che co co men tou ain da que pre ci sa va con fi ar nas
in ten ções do pre si den te Jair Bol so na ro. “Mi nha obri ga- 
ção co mo pre si den te do Se na do é acre di tar e con fi ar
que se tra ta de uma tro ca mi nis te ri al, uma re for ma mi- 
nis te ri al den tro dos li mi tes da prer ro ga ti va do pre si den- 
te da Re pú bli ca em fa zer subs ti tui ções”.

Por fim, afir mou que as For ças Ar ma das têm o com- 
pro mis so cons ti tu ci o nal de ga ran tir a paz. “É es se o
com pro mis so das For ças Ar ma das, de de fe sa da Cons ti- 
tui ção, do Es ta do De mo crá ti co de Di rei to. Te mos ple na
e ab so lu ta con fi an ça nis so. Nes se ama du re ci men to ci vi- 
li za tó rio do Bra sil”. A pas ta da De fe sa pas sa rá pa ra as
mãos do tam bém ge ne ral Bra ga Net to, que es ta va à fren- 
te da Ca sa Ci vil.

DEFESA

Chefes das Forças
Armadas pedem para sair

DECISÃO FOI COMUNICADA EM REUNIÃO REALIZADA ONTEM

O Mi nis té rio da De fe sa in for mou nes ta ter ça-fei ra
(30/3) a saí da dos co man dan tes das três For ças Ar ma- 
das. No Exér ci to, dei xa o car go Ed son Pu jol; na Ma ri nha,
Il ques Bar bo sa; e na Ae ro náu ti ca, sai Antô nio Car los
Mo ret ti Ber mu dez. A tro ca foi um pe di do do pre si den te
Jair Bol so na ro. Eles en tre ga ram os pos tos um dia após o
che fe do Exe cu ti vo ter pe di do o car go ao mi nis tro da De- 
fe sa, ge ne ral Fer nan do Aze ve do e Sil va.

De acor do com in ter lo cu to res do pre si den te, no do- 
min go ele leu a en tre vis ta do ge ne ral Pau lo Sér gio, che fe
do De par ta men to-Ge ral de Pes so al do Exér ci to, con ce- 
di da ao Cor reio. O pre si den te se ir ri tou com as de cla ra- 
ções que des ta ca ram me di das que im pe di ram mor tes
por co vid-19 no Exér ci to. A pas ta ain da não anun ci ou os
subs ti tu tos. A de ci são da de mis são dos co man dan tes foi
co mu ni ca da em reu nião re a li za da nes ta ter ça, com pre- 
sen ça do Mi nis tro da De fe sa no me a do, Bra ga Net to; do
ex-mi nis tro Fer nan do Aze ve do; e dos Co man dan tes das
For ças. De acor do com fon tes mi li ta res, a reu nião foi
ten sa, co mo di ver sos mo men tos aca lo ra dos. O co man- 
dan te da Ma ri nha se po si ci o nou cla ra men te con tra as
in ten sões do Pla nal to, prin ci pal men te pe la tro ca no co- 
man do do Exér ci to. Bra ga Net to, de acor do com fon tes,
já che gou na reu nião com a or dem ex pres sa do pre si- 
den te pa ra tro car os co man dos — o que po de ria ocor rer
ime di a ta men te ou de ma nei ra es ca lo na da, com pe río do
de tran si ção. Os mi li ta res se ne ga ram a acei tar qual quer
de ter mi na ção de Jair Bol so na ro.

O pre fe ri do do pre si den te pa ra ocu par o co man do do
Exér ci to é o ge ne ral Mar co Antô nio Frei re Go mes. No
en tan to, se ele for al ça do ao pos to, le va qua tro ge ne rais
qua tro es tre las, mas an ti gos, pa ra a re ser va. Pe la hi e rar- 
quia mi li tar, se um mais no vo as su me o car go mais ele- 
va do da for ça-ter res tre (abai xo do pre si den te), os ou tros
pas sam pa ra a re ser va pa ra não ocor rer que bra da or- 
dem hi e rár qui ca.

São Luís, quarta-feira, 31 de março de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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Em decorrência do crescente número de casos de covid-19 nos 217 municípios
maranhenses, o governo estadual renovou estado de calamidade 

SAMARTONY MAR TINS

Ma ra nhão re ce beu mais 158.700 do ses
de va ci nas

COMBATE À COVID-19

Estado de calamidade   no
Maranhão até setembro 

O
Go ver no Fe de ral re co nhe- 
ceu no Diá rio Ofi ci al da
União na úl ti ma se gun da-
fei ra (29), o Es ta do de Ca la- 

mi da de Pú bli ca em to do o Ma ra nhão,
em vir tu de do cres cen te nú me ro de
ca sos de con ta mi na ção da Co vid-19 e
dos ca sos com pro va dos de no va va ri- 
an te que tem po ten ci al pos si vel men- 
te mais ele va do de trans mis si bi li da de
da do en ça. Por meio do De cre to nº
36.597, do úl ti mo dia 17 de mar ço foi
de cla ra do no vo es ta do de ca la mi da de
pú bli ca no Ma ra nhão, que vi go ra rá
por 180 di as, pror ro gá veis, me di an te
no vos de cre tos, à vis ta da si tu a ção sa- 
ni tá ria. O do cu men to já foi de vi da- 
men te re co nhe ci do pe la Se cre ta ria
Na ci o nal de Pro te ção e De fe sa Ci vil.

Em 14 de ou tu bro de 2020, o es ta do
te ve um pe di do acei to pe la União on- 
de o mes mo te ria pra zo de va li da de
até o pró xi mo dia 12 de abril de 2021.
Mas, o Go ver no do Ma ra nhão re sol- 
veu so li ci tar a ra ti fi ca ção da de cla ra- 
ção de es ta do de ca la mi da de pú bli ca,
após a re co men da ção fei ta pe la Co or- 
de na do ria Es ta du al de Pro te ção e De- 
fe sa Ci vil, do Cor po de Bom bei ro Mi li- 
tar do Ma ra nhão, ha ja vis ta a per sis- 
tên cia da co vid-19, que es tá pre sen te
nos 217 mu ni cí pi os ma ra nhen ses.

Na úl ti ma se gun da-fei ra (29), o Ma- 
ra nhão ba teu o re cor de de mor tes re- 
gis tra das em um úni co dia pe la Co vid-
19. Fo ram 42 óbi tos, o que nun ca ha- 
via si do re gis tra do des de a pri mei ra
mor te pe la do en ça, há exa ta men te
um ano. Ain da na se gun da-fei ra, o es- 

ta do con ta bi li zou 240.146 ca sos e
5991 mor tes pe la Co vid-19, se gun do a
Se cre ta ria de Es ta do da Saú de (SES).
Dos no vos ca sos re gis tra dos, 75 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),
13 em Im pe ra triz e 105 nos de mais
mu ni cí pi os do es ta do.  O De cre to que
tem du ra ção até se tem bro de 2021,
res sal ta ain da que com pe te ao Es ta do
a pre ser va ção do bem-es tar da po pu- 
la ção, bem co mo das ati vi da des so ci- 
o e conô mi cas nas re giões atin gi das
por even tos ad ver sos e que pa ra fa zer
o en fren ta men to da do en ça o Es ta do
do Ma ra nhão ela bo rou o Pla no de
Con tin gên cia que foi ado ta do ao lon- 
go dos úl ti mos me ses, nas quais fo- 
ram rein tei ra das as me di das de pre- 
ven ção, con tro le e con ten ção de ris- 
cos, da nos e agra vos à saú de pú bli ca,
em es pe ci al os de cor ren tes do no vo
co ro na ví rus (co vid-19).

No sá ba do (27), o Ma ra nhão re ce- 
beu 158.700 do ses de va ci nas con tra a
Co vid-19, sen do 78.200 do ses da Co- 
ro na Vac e 80.500 da As tra Ze ne ca. As
va ci nas se rão en ca mi nha das pa ra a
Re de de Frio da Se cre ta ria de Es ta do
da Saú de (SES), res pon sá vel pe la dis- 
tri bui ção aos mu ni cí pi os ma ra nhen- 
ses. Nes ta re mes sa, as do ses da As tra- 
ze ne ca se rão des ti na das à va ci na ção
de 63% da po pu la ção qui lom bo la e ri- 
bei ri nha, e as de Co ro na Vac à imu ni- 
za ção de 3,4 % dos tra ba lha do res da
saú de e 65% dos ido sos en tre 70 e 74
anos. 

Com as no vas do ses, o Ma ra nhão

al can ça rá o quan ti ta ti vo de 1.004.390
de do ses já re ce bi das, sen do 294.750
da As tra Ze ne ca e 709.640 do ses da
Co ro na Vac.

Pa ra ace le rar a va ci na ção no Ma ra-
nhão, o go ver na dor Flá vio Di no (PC-
doB) so li ci tou, por meio de ofí cio,
apoio in ter na ci o nal pa ra aqui si ção de
va ci nas. Di no re cor reu à Or ga ni za ção
Mun di al da Saú de (OMS) e à Or ga ni-
za ção Pan-Ame ri ca na da Saú de
(Opas) pa ra a com pra de va ci nas con- 
tra a Co vid-19. “Di an te da gra vi da de
dos in di ca do res da pan de mia no País
e nas Amé ri cas, cri té ri os efi ci en tes
pa ra a dis tri bui ção das va ci nas do
con sór cio Co vax Facility são es sen ci- 
ais no en fren ta men to glo bal da Co- 
vid-19 ga ran tin do uma res pos ta cé le- 
re às ne ces si da des epi de mi o ló gi cas
es pe cí fi cas de ca da lo ca li da de”, ar gu- 
men tou o go ver na dor. Os pe di dos fo- 
ram fei tos por meio de car tas en vi a- 
das a The dros Adha nom, di re tor da
OMS, e Ca ris sa Eti en ne, di re to ra da
Opas. Os pe di dos fo ram fei tos por
meio de car tas en vi a das a The dros
Adha nom, di re tor da OMS, e Ca ris sa
Eti en ne, di re to ra da Opas. Nos do cu- 
men tos, o pre si den te do Con sór cio da
Amazô nia Le gal pe de uma re vi são de
cri té ri os pa ra a dis tri bui ção das va ci- 
nas do con sór cio Co vax Facility di an te
do agra va men to da cri se sa ni tá ria no
Bra sil. Na car ta, o go ver na dor pe de
pa ra que a ONU in ter ce da “a fim de
que o ex ce den te das va ci nas nos paí-
ses de sen vol vi dos se ja des ti na do ao
Bra sil, ha ja vis ta sua po pu la ção de
mais de du zen tos mi lhões de ha bi tan- 
tes e as di fi cul da des pró pri as de um
país de di men sões con ti nen tais”.

Brandão focado na luta contra o coronavírus

DURANTE ENTREVISTA, BRANDÃO CITA A PREOCUPAÇÃO DO GOVERNO COM A AMPLIAÇÃO DA VACINAÇÃO EM NOSSO ESTADO

Mais uma vez, o vi ce-go ver na dor
Car los Bran dão deu uma mos tra de
qual é a sua pre o cu pa ção no mo men- 
to: pre ser var vi das e ga ran tir em pre go
e ren da à po pu la ção. 

Em uma en tre vis ta con ce di da na
ma nhã des ta ter ça-fei ra (30), a uma
emis so ra de TV lo cal, Bran dão re a fir- 
mou que ha ve rá o tem po cer to pa ra se
de ba ter 2022. Se gun do ele, ago ra os
ma ra nhen ses que rem sa ber do que o
Go ver no vem fa zen do pa ra com ba ter
a pan de mia e ga ran tir em pre gos. 

Ma tu ri da de de quem tem anos de
es tra da na po lí ti ca e sa be res pei tar a
opi nião po pu lar. 

Du ran te a en tre vis ta, ci tan do a pre- 
o cu pa ção do Go ver no com a am pli a- 
ção da va ci na ção em nos so es ta do,
apro vei tou pa ra anun ci ar que fa rá
uma vi si ta ao Ins ti tu to Bu tan tan, na
pró xi ma se gun da-fei ra (05), acom pa- 
nha do pe lo se cre tá rio de Es ta do da
Saú de, Car los Lu la. 

Os dois vão co nhe cer de

per to a Bu tan Vac,

anun ci a da co mo a

pri mei ra va ci na a ser

pro du zi da in tei ra men te

no Bra sil.

1

2

3

Cri se ir rom pe nos quar téis

Sem afo ba ção

A vol ta ao ni nho

As For ças Ar ma das não en tra rão em aven -
tu ra

Mais lei tos de UTI

Ho ra de fe char

Bra sí lia em tran se
Não é fá cil des trin char to do o des do bra men to da cri se po lí ti ca

que dei xou Bra sí lia em tran se des de a se ma na pas sa da e na se- 
gun da-fei ra in va diu os quar téis pe lo al to co man do das tro pas.
Des de a que da do ge ne ral Edu ar do Pa zu el lo, do Mi nis té rio da
Saú de, a ca pi tal da Re pú bli ca vi rou um tu fão que atin giu o Mi nis- 
té rio da De fe sa e re me xeu nos car gos de ci si vos ao re dor do pre si- 
den te Jair Bol so na ro. De que bra, pro vo car a de mis são co le ti va dos
co man dos do Exér ci to, Ma ri nha e Ae ro náu ti ca – tu do ao mes mo
tem po, co mo se fos se uma on da gi gan te no Pla nal to, mes mo es- 
tan do bem lon ge do Oce a no Atlân ti co.

Nem de lon ge Jair Bol so na ro ava li ou pa ra seus se gui do res, no
ci clo pa la ci a no ou pa ra os lí de res do Cen trão, qual quer pre pa ra- 
ção vi san do re a li zar uma re for ma mi nis te ri al. Co mo se fos se um
pla no de guer ra de sua pró pria au to ria, o pre si den te, de re pen te,
me xeu em seis mi nis té ri os e nos co man dos das Ar mas. Ou ele o
fez por que rer, ou foi sur pre en di do com o pe di do de exo ne ra ção
dos co man dan tes mi li ta res, a par tir da de mis são mi nis tro da De- 
fe sa, ge ne ral Fer nan do Aze ve do e Sil va. Tra ta-se de um ca so iné di- 
to des de que o Bra sil con quis tou a de mo cra cia após o re gi me di ta- 
to ri al de 1964, que ho je, por coin ci dên cia, com ple ta exa ta men te
57 anos.

Quais se rão os des do bra men tos des sa cri se? Só os pró xi mos
di as vão di zer. Mas cor re um ar quen te co mo há mui to tem po não
se via, na Pra ça dos Três Po de res. To do es se tran se es tá ocor ren do,
no pe río do em que o Bra sil ul tra pas sou os 314 mil vi das per di das
em pou co mais de um ano. Tem po em que a va ci na ção só ga nhou
im pul so após a subs ti tui ção do ge ne ral Edu ar do Pa zu el lo no Mi- 
nis té rio da Saú de pe lo car di o lo gis ta Mar ce lo Quei ro ga. Ao con trá- 
rio do an te ces sor, Quei ro ga faz uma de fe sa in tran si gen te do dis- 
tan ci a men to so ci al e uso de más ca ra, que con si de ra “mais efi caz
até do que a va ci na”.

Co mo o Exér ci to é a for ça mais pre sen te na vi da do país, in clu- 
si ve atu an do nas ope ra ções de com ba te ao Co ro na ví rus, jun to
com a Ae ro náu ti ca e a Ma ri nha, Bol so na ro ti nha o ge ne ral Ed son
Pu jol co mo uma “pe dra no sa pa to”. Ele se re cu sa va a co lo car a ins- 
ti tui ção mi li tar nos em ba tes do Pla nal to com o Con gres so e o Su- 
pre mo Tri bu nal Fe de ral. O ex-ca pi tão que ria ver o ge ne ral fus ti- 
gan do nas re des, o mi nis tro Ed son Fa chin, quan do ele anu lou as
con de na ções do ex-pre si den te Lu la, tor nan do-o ele gí vel. E quan- 
do Bol so na ro bra dou que “meu Exér ci to” não vai pra rua obri gar o
po vo fi car em ca sa em lock down dos go ver na do res, agu çou a ira
de Pu jo al que sem pre de fen deu o pa pel cons ti tu ci o nal das for ças
ar ma das – dis tan te dos em ba tes po lí ti cos, prin ci pal men te, os de
ca rá ter ide o ló gi co-elei to ral.

A cri se ins ti tu ci o nal do go ver no Bol so na ro es ta ci o nou de vez
no seio das for ças ar ma das, com a de mis são dos co man dan tes,
ge ne ral Ed son Le al Pu jol (Exér ci to); al mi ran te Il ques Bar bo sa
(Ma ri nha); e Bri ga dei ro Antô nio Car los Ber mu dez (Ae ro náu ti ca).

O vi ce-go ver na dor Car los Bran dão vol tou a di zer on tem, em
en tre vis ta à TV Mi ran te (Clo vis Ca ba lau) que não é tem po pa ra de- 
ba ter as elei ções de 2022. Ci tou Ecle si as tes, que diz: “A tem po de
plan tar, tem po de co lher.” É can di da to, mas só fa la rá lá na fren te.

Bran dão as su miu o PSDB no Ma ra nhão, pe la in com pa ti bi li da- 
de do se na dor Ro ber to Ro cha com a pos tu ra dos tu ca nos. Ele é da
li nha de fren te do bol so na ris mo, en quan to Bran dão dei xou o Re- 
pu bli ca nos bol so na ris ta e vai es pe rar os des do bra men tos re la ti- 
vos a 2022.

 

Do ex-mi nis tro-che fe da Se cre ta ria de Go ver no do pre si den te
Jair Bol so na ro, o ge ne ral Car los Al ber to dos San tos Cruz, pa ra
quem o go ver no tem de dar ex pli ca ções à po pu la ção so bre a mu- 
dan ça no Mi nis té rio da De fe sa e nas For ças Ar ma das.

Com ne gó ci os na or dem de US$ 834,69 mi lhões, a Chi na
se gue co mo país mais com pra dor de pro du tos do Ma- 
ra nhão. As ex por ta ções da in dús tria ma ra nhen se pa ra

o país asiá ti co re pre sen ta ram 24,2% do que foi ex por ta- 
do pe lo es ta do em 2020.

Os da dos cons tam do es tu do Co mér cio In ter na ci o nal
dos Mu ni cí pi os do Ma ra nhão, pro du zi do pe la Fi e ma,
que ca ta lo gou ain da, Ca na dá, Es ta dos Uni dos, Es pa- 

nha e Ho lan da co mo os cin co mai o res des ti nos das ex- 
por ta ções ma ra nhen ses em ple na pan de mia.

No Twit ter, o go ver na dor Flá vio Di no in da gou: “A quem
in te res sa es se cli ma de guer ra per ma nen te con tra go- 
ver na do res?” E res pon deu: “Aos que gos ta ri am de de- 

mi tir os go ver na do res, co mo se fos sem seus au xi li a- 
res”.

O se na dor We ver ton Ro cha (PDT) vai re la tar o Pro gra ma Pró-
Lei tos, que cria in cen ti vo pa ra em pre sas con tra ta rem lei tos clí ni- 
cos e de UTI da re de pri va da de saú de em fa vor do SUS pa ra aten- 
der pa ci en tes com co vid-19. Em tro ca, te rão re du ção dos gas tos
no IR.

Se ria de bom sen so o go ver no es ta du al fe char as en tra das da
ro do viá ria e aqua viá ria de São Luís du ran te o fe ri a dão da Se ma na
San ta. Se não o fi zer, a con fu são es ta rá for ma da nos mu ni cí pi os e
tam bém na ca pi tal. A tra di ção ca tó li ca não po de ser des cul pa pa- 
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AN TO NIO CAR LOS LUA
Jor na lis ta

E D I T O R I A L

Mudanças na Esplanada

O pre si den te Jair

Bol so na ro pro mo veu

mu dan ças em seis

mi nis té ri os pa ra ten tar

apla car as co bran ças

po lí ti cas em re la ção ao

go ver no, mas, ao

mes mo tem po, man ter

ace sa a cha ma de seus

apoi a do res.

 As tro cas, que co me ça ram pe lo Mi- 
nis té rio de Re la ções Ex te ri o res, com a
que da de Er nes to Araú jo, são vis tas
com bons olhos tan to no Con gres so
quan to en tre agen tes econô mi cos,
mas se rão ne ces sá ri as ações efe ti vas
dos no vos ocu pan tes dos car gos pa ra
que o cli ma de ten são que im pe ra ho- 
je no país se ja dis si pa do. Não se po de
es pe rar seis por meia dú zia.

O Bra sil vi ve um mo men to dra má- 
ti co em que o go ver no de ve ser o ve tor
de so lu ções, não de pro ble mas. A
subs ti tui ção de Er nes to Araú jo pe lo
em bai xa dor Car los Al ber to Fran ça
abre um ho ri zon te im por tan te, pois

se es pe ra que ele re cu pe re a re le vân- 
cia do Itamaraty, ao re to mar o diá lo go
e a di plo ma cia em vez do con fron to e
do ra di ca lis mo. 

O Bra sil, com Araú jo co mo mi nis- 
tro, tor nou-se um pá ria in ter na ci o nal,
cri an do des gas tes com os prin ci pais
par cei ros co mer ci ais do país. Não por
aca so, o Bra sil en fren ta sé ri os pro ble- 
mas pa ra ad qui rir va ci nas e con ter a
dis se mi na ção do no vo co ro na ví rus.

É na mu dan ça mais sur pre en den te,
a do ge ne ral Fer nan do Aze ve do e Sil va
pe lo tam bém ge ne ral Bra ga Net to no
Mi nis té rio da De fe sa, que re si de, po- 
rém, as mai o res aten ções. Te me-se
que a se pa ra ção en tre go ver no e For- 
ças Ar ma das, co mo pre vis to na Cons- 
ti tui ção, se ja dei xa da de la do, e a po lí- 
ti ca en tre de vez nos quar téis. Sa be-se
que o pre si den te Bol so na ro de se ja ter
mais in fluên cia nos co man dos do
Exér ci to, da Ma ri nha e da Ae ro náu ti- 
ca. 

O si nal de aler ta pa ra o ris co de po- 
li ti za ção en tre os mi li ta res foi da do
pe lo pró prio Aze ve do, em sua car ta de
de mis são. Ele dis se que sem pre se
pre o cu pou em ga ran tir o pa pel ins ti- 
tu ci o nal das For ças Ar ma das.

O pre si den te tam bém pro cu rou
agra dar ao Con gres so, ao en tre gar a
Se cre ta ria de Go ver no ao Cen trão, na
fi gu ra da de pu ta da Flá via Ar ru da(PL-
DF), e ten tar con ter o des con ten ta- 
men to de po li ci ais com a no me a ção
de An der son Tor res pa ra o Mi nis té rio

da Jus ti ça. As sim co mo ne ces si ta
man ter a boa re la ção com par la men- 
ta res, pre ci sa im pe dir que um gru po
im por tan te da sua ba se elei to ral se es-
vaia. Há uma quei xa ge ne ra li za da das
for ças de se gu ran ça em re la ção à PEC
Emer gen ci al que per mi tiu ao go ver no
con ge lar os sa lá ri os de ser vi do res
quan do as des pe sas su pe ra rem o li- 
mi te de 95% das re cei tas.

A dan ça das ca dei ras não sig ni fi ca
que o go ver no não pre ci se de mais
ajus te. Há ur gên cia em fa zer com que
to da a má qui na pú bli ca se vol te pa ra o
com ba te à pan de mia do no vo co ro na- 
ví rus. E es se mo vi men to de ve par tir
do pró prio pre si den te da Re pú bli ca,
que ain da re sis te em ad mi tir a gra vi- 
da de da cri se sa ni tá ria que já cei fou a
vi da de qua se 315 mil bra si lei ros. 

Mu dan ças são bem-vin das, mas
des de que re al men te se jam pa ra me- 
lhor. O Bra sil, in fe liz men te, tem a tra- 
di ção de que tu do po de pi o rar. Sen do
as sim, os re sul ta dos da no va es tru tu ra
da Es pla na da de vem sig ni fi car ga-
nhos pa ra a po pu la ção.

O tem po se rá cru ci al pa ra mos trar
se es ta mos di an te de pa li a ti vos ou de
re al in ten ção de cor ri gir er ros que em-
pur ra ram o Bra sil pa ra a bei ra do abis- 
mo. A po pu la ção an seia por di as me- 
lho res na saú de e na eco no mia. To dos
que rem a vi da de vol ta. 

Não po de mos ver as mu dan ças no
go ver no co mo um pe ri go de re tro ces- 
so, mas, sim, de es pe ran ça. O re ló gio
já es tá cor ren do.

O escárnio neoliberal

A pan de mia aca bou com a dis si- 
mu la ção de ges tões pú bli cas ca tas tró- 
fi cas e mos trou que a pa ra noi ca ide o- 
lo gia da for ta le za au tos su fi ci en te é
ilu só ria quan do se tor na sub mis sa ao
ca pi ta lis mo fi nan cei ro do mi nan te,
ten do a mor te co mo pro ta go nis ta ab- 
so lu ta na per tur ba do ra ce na que es- 
can ca ra ter rí veis nú me ros de mor tos
e in fec ta dos.

 
É por is so que com ou sem ra zão

des con fi a mos dos po lí ti cos, com a fal- 
ta de res pos tas so ci ais efe ti vas di an te
da for ça avas sa la do ra da pan de mia,
que des nu dou os li mi tes e os in su ces- 
sos do con cer to de sa fi na do de go ver- 
nan tes, cu jas ações di an te da cri se sa- 
ni tá ria se des pe da çam e se tor nam
um in sul to à dig ni da de da ci ên cia.

 
Dú vi das e in cer te zas zu nem so bre

nos sas ca be ças quan do go ver nan tes
aci o nam in ter lo cu to res du vi do sos e
in con fiá veis que com ar gu men tos de- 
ma gó gi cos vi ci a dos e con ta mi na dos
pro cu ram o “sim” de um “ci en tis ta”
pa ra sa bo tar as me di das sa ni tá ri as
pro te ti vas.

 
Sen do as sim, é ne ces sá rio que em

tem pos de clau su ra não nos en ga ne- 

mos com as in for ma ções in com ple tas
e tó xi cas que ocul tam a ver da de.

 Não po de mos es que cer

que go ver nos

au to ri tá ri os são

es pe ci a lis tas em

con tro lar nar ra ti vas,

su pri mir in for ma ções e

per se guir jor na lis tas.

É por is so que o Bra sil é ho je um gi- 
gan te des go ver na do, po si ci o nan do-
se na con di ção de pá ria num be co
sem saí da que se es trei ta ca da vez
mais com o es cár nio ne o li be ral no en- 
fre ta men to de uma pan de mia que
avan ça so bre o te ci do es gar ça do de
uma so ci e da de frag men ta da, com os
ci da dãos sen do sol da dos de si pró pri- 
os nu ma ba ta lha mor tí fe ra.

 
Des con tro le epi dê mi co, de sin for- 

ma ção e mor te cons ti tu em ho je a tría- 
de ma ca bra que dá o tom da atu al si- 

tu a ção do Bra sil, exi gin do dos go ver-
nan tes o es ta be le ci men to de um im- 
pe ra ti vo éti co, um im pe ra ti vo de pro- 
te ção à vi da, pa ra re ver ter a si tu a ção
crí ti ca ca tas tró fi ca no país.

No Bra sil, a so lei ra que se pa ra a po-
pu la ção da bar bá rie foi ul tra pas sa da,
com go ver nan tes re ne gan do ra di cal- 
men te os prin cí pi os es sen ci ais da de- 
mo cra cia, re ve lan do as con tra di ções e
a mal da de de um sis te ma fei to de ex- 
plo ra ção, pre va ri ca ção, vi o lên cia e
abu sos.

No país, tu do fun ci o na na ba se da
dis si mu la ção, com po lí ti cas e idei as
que pro du zem a mor te na cur va as- 
cen den te de in fec ta dos jo ga dos ho je à
pró pria sor te com a es tú pi da in com- 
pe tên cia re ve la da na in go ver na bi li da-
de des tru ti va, que equa ci o na os vi vos
e os mor tos uti li zan do a si nis tra ló gi ca
da co va ra sa.

 
O Bra sil vi ve ho je um dos pi o res

mo men tos da sua his tó ria, ao tor nar-
se evi den te o sa cri fí cio de vi das em
prol do fun ci o na men to de uma má-
qui na fun da da na de si gual da de e na
in jus ti ça, on de fas cis tas se apro vei- 
tam da pan de mia pa ra mi nar as ins ti-
tui ções e ali men tar sua ân sia de po der
com ci da dãos sub me ti dos a con di-
ções de vi da que lhes con fe rem o es ta- 
tu to de mor tos-vi vos.

» RO BER TO BRANDT
Eco no mis ta

Quan do os go ver nos
fa lham

As de mo cra ci as evo luí ram atra vés do tem po pa ra que
a qua li da de dos go ver nan tes elei tos não afe tas se de mo- 
do ir re ver sí vel a vi da das na ções. Pa ra es se fim, de sen- 
vol veu ins ti tui ções de con tro le e de com par ti lha men to
dos po de res, pa ra im pe dir que um go ver no ab so lu to fi- 
cas se li vre pa ra co me ter er ros ab so lu tos. To dos re co- 
nhe ce mos que o sis te ma de mo crá ti co pri vi le gia a li ber- 
da de di an te da efi ci ên cia, na me di da em que não po de
im por a con ci li a ção dos dois ob je ti vos.

 Elei ções li vres, em que to da a po pu la ção par ti ci pa
sem res tri ções, nem sem pre con du zem à es co lha dos
me lho res, por que a ca pa ci da de cog ni ti va das pes so as é
afe ta da pe lo ní vel de in for ma ção e pe los efei tos das pai- 
xões hu ma nas.

Pa ra en fren tar es sa ques tão, os sis te mas de mo crá ti- 
cos ga ran tem a con tí nua ro ta ti vi da de do po der, além de
sub me ter os go ver nos ao con tro le do Le gis la ti vo e do Ju- 
di ciá rio. Po de per fei ta men te ocor rer, e ocor re com al gu- 
ma frequên cia, que a qua li da de po lí ti ca e mo ral do Po- 
der Exe cu ti vo se ja em al gum mo men to su pe ri or aos dos
ou tros po de res, mas es ta di vi são e es te equi lí brio dos
po de res é o que as se gu ra a mai or es ta bi li da de e o mai or
bem-es tar no lon go pra zo. O gran de pen sa dor in glês Ed- 
mund Bur ke, no fi nal do sé cu lo 18, já di zia que to do po- 
der cor rom pe, mas o po der ab so lu to cor rom pe ab so lu- 
ta men te.

Em tem pos nor mais, é as sim que as coi sas se pas sam.
Nos mo men tos de cri se, con tu do, quan do os paí ses es- 
co lhem um go ver nan te er ra do, o pre ço po de ser de ma- 
si a do. Qua se to das as na ções pas sam por mo men tos de- 
ci si vos ao lon go de sua his tó ria. Al gu mas sa em des se
tes te mais for ta le ci das e se guem um des ti no de pros pe- 
ri da de e de paz. Ou tras, in fe liz men te, por fal ta da li de- 
ran ça ne ces sá ria, su cum bem di an te dos pro ble mas e
são con de na das a uma exis tên cia me dío cre e em po bre- 
ci da.

Dois exem plos tor nam mais cla ras es sas idei as. Di an- 
te dos pri mei ros mo vi men tos de Hi tler, um go ver no
des fi bra do na In gla ter ra, em bus ca do apa zi gua men to a
qual quer cus to, dei xou aber tas as por tas pa ra a in va são
ale mã da Eu ro pa. De pois do fa to con su ma do, pa ra sal- 
var o país, os po lí ti cos in gle ses, em pâ ni co, re cor re ram,
re lu tan te men te, a Chur chill, um es pí ri to su pe ri or à aris- 
to cra cia e à po lí ti ca de ca den tes que do mi na vam o país.
Sua li de ran ça sal vou seu país. Ven ci da a guer ra, a In gla- 
ter ra vol tou ao nor mal e der ro tou nas elei ções o he rói
que já não era ne ces sá rio. As sim é a po lí ti ca.

O ou tro exem plo á me nos dra má ti co, mas é uma his- 
tó ria tam bém cheia de li ções. A Ar gen ti na até a 2ª Guer- 
ra era um dos paí ses mais ri cos do mun do. De re pen te,
fo ram en fei ti ça dos por um lí der de ma go go e cau di lhes- 
co, que se ele geu du as ve zes pre si den te, foi de pos to, vol- 
tou e ele geu-se no va men te, foi su ce di do por sua viú va e,
co mo um fan tas ma imor tal, con ti nu ou as som bran do a
vi da po lí ti ca do país, ele gen do sob sua mar ca a mai o ria
dos pre si den tes até ho je. O re sul ta do é que o país jo gou
fo ra seu des ti no e tor nou-se, tal vez pa ra sem pre, um
país ir re le van te, cheio de po bre za e sem fu tu ro à vis ta. A
de mo cra cia que, no li mi te, sal vou a In gla ter ra, não foi
su fi ci en te pa ra sal var a Ar gen ti na. A pai xão po lí ti ca do
po vo ar gen ti no foi mai or do que as ins ti tui ções da de- 
mo cra cia.

A his tó ria do Bra sil é cheia de per cal ços. Des de que
che guei ao mun do, pas sa mos por du as di ta du ras. Ti ve- 
mos al guns go ver nos ver da dei ra men te me dío cres, pe lo
me nos du as aven tu ras in con se quen tes e ape nas três go- 
ver nos de qua li da de — Jus ce li no, Fer nan do Hen ri que e
Mi chel Te mer. O sal do é que ain da so bre vi ve mos, mas
nos so des ti no con ti nua in cer to. Dei xa mos de nos apro- 
xi mar dos paí ses mais ri cos e es ta mos fi can do pa ra trás.

Es ta mos mais uma vez di an te de nos so des ti no. Es ta- 
mos sen do de vas ta dos pe la pan de mia, e a nos sa eco no- 
mia pas sa por uma cir cuns tân cia crí ti ca. Não sa be mos o
que vai ser de nos so po vo, ame a ça do pe la do en ça e pe la
po bre za. Co mo vi ve mos nu ma so ci e da de li vre, ne nhu- 
ma or dem de co man do po de nos sal var. Só a reu nião
dos me lho res, sob o man to de uma li de ran ça ilu mi na da,
po de evi tar nos sa ruí na. Quais bra si lei ros te rão a au dá- 
cia de um ges to? Se de pen der só do go ver no, es ta mos
per di dos.
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SO BRE VI VEN TE

TA BU

Efeitos da Pandemia

Luto: como enfrentar
as dores da perda

U
m úl ti mo olhar, um úl ti mo “eu te amo”, um úl- 
ti mo abra ço, um úl ti mo “adeus”. Quan do al- 
guém que ri do se vai, o de se jo é de que pu des- 
se ter a chan ce de fa zer ca da uma des sas coi- 

sas ao me nos mais uma vez. A dor de per der a pre sen ça
cons tan te de um fi lho, pai, mãe, avô ou avó é gran de e
ten de a se es ten der a di ver sos ou tros sen ti men tos. Aos
pou cos, a an gús tia se ame ni za, dei xan do a sau da de co- 
mo a mai or das lem bran ças.

“O lu to é, em ge ral, um mo men to no qual po de mos
nos vol tar pa ra nós mes mos, re ca li brar as nos sas emo- 
ções e os nos sos pen sa men tos pa ra que se pos sam cri ar
es tra té gi as e for mas de vi ver de ou tra for ma, de re as su- 
mir a ro ti na e re cri ar a nos sa vi da. É nor mal sen tir mos
tris te za di an te da per da e é im por tan te se per mi tir sen tir
e vi ven ci ar es se so fri men to. Mas o que é im por tan te en- 
ten der, tam bém, é que de pois que es se mo men to de cri- 
se pas sa, é ne ces sá rio se re cu pe rar e se guir em fren te
com as su as pró pri as vi das e pro pó si tos.”

É o que afir ma a psi qui a tra Kelly Pe rei ra Ro bis. Por- 
tan to, bus car for mas de li dar com o mo men to é de su ma
im por tân cia pa ra que a vi da não pas se a se li mi tar à per- 
da e à au sên cia da pes soa ama da. É pre ci so se guir com
as lem bran ças de quem se foi e os en si na men tos dei xa- 
dos por elas, mas com a per cep ção de que a vi da con ti- 
nua e ain da há al guém em vi da com mis sões, pro pó si tos
e so nhos. O pri mei ro pas so é se per mi tir so frer, acei tar a
emo ção e en ten der que es se sen ti men to é lí ci to e na tu- 
ral pa ra to do ser hu ma no.

O se gun do pon to, de acor do com a psi qui a tra, é não
dei xar de se cui dar, não dei xar de se ali men tar bem, não
dei xar de dor mir bem e de fi car per to de pes so as de
quem gos ta, não dei xar de se en vol ver em si tu a ções em
que po de se per mi tir pe dir aju dar e, tam bém, não dei xar
de pe dir aju da. “Se vo cê es tá em uma si tu a ção di fí cil,
mui tas ve zes, pe dir aju da a al guém e in for má-la so bre as
su as ne ces si da des po de ser um pou co mais le ve do que
sim ples men te se obri gar a dar con ta de tu do. Ape sar dis- 
so, não há uma re cei ta, ca da pes soa so fre e vi ve o lu to à
sua ma nei ra.”

Is so por que, a par tir de ca da in di vi du a li da de, o lu to
se rá sen ti do. Há quem ne gue o ocor ri do, quem bus que
se pren der aos sen ti men tos ou mes mo se fe char em um
“mun do so li tá rio”. E é im por tan te que ca da um pas se
pe lo mo men to da for ma que con se gue pa ra que as mar- 
cas e es tig mas dei xa dos não se tor nem ain da mais pro- 
fun dos. E jus ta men te por is so não há um tem po cer to
pa ra que to da dor se vá. É re la ti vo e adap ta ti vo pa ra ca da
per da e pes soa es pe ci fi ca men te.

“A for ma co mo as per das ocor rem, se ja de for ma
abrup ta ou um pou co mais in si di o sa, po de in flu en ci ar
na for ma co mo en fren ta mos de ter mi na do so fri men to,
mas tam bém po de in flu en ci ar na nos sa ca pa ci da de de
uti li zar es tra té gi as efi ca zes ou não pa ra li dar com o pro- 
ble ma es pe ci fi ca men te. As si tu a ções que acon te cem de

for ma mui to abrup ta e aci den tal fa vo re cem uma sen sa- 
ção de dis so ci a ção da re a li da de. Por is so, mui tas pes so as
pa re cem re la tar que es tão vi ven ci an do um so nho, co mo
se aqui lo fos se mui to di fe ren te da re a li da de à qual elas
es tão acos tu ma das.”

Se gun do ela, po dem sur gir sin to mas an si o sos ou
pen sa men tos de pres si vos re cor ren tes. O trans tor no de
es tres se pós-trau má ti co, em que a pes soa co me ça a ter
sen ti men tos e emo ções de an si e da de di an te da lem- 
bran ça de um aci den te que uma pes soa mui to que ri da e
pró xi ma vi ven ci ou, tam bém po de ocor rer.

É quan do, en tão, o lu to ten de a se tor nar pa to ló gi co,
sem qual quer li ga ção com o tem po de so fri men to, mas
sim a for ma co mo ele foi sen ti do. Pa ra Ca ro li na Oli va,
psi có lo ga clí ni ca es pe ci a lis ta em lu to ma ter no e de fa- 
mí li as, o ris co de não se vi ver o lu to e não sen tir to dos os
sen ti men tos e emo ções que ele exi ge po de tra zer con- 
sequên ci as hor rí veis ao en lu ta do. “A pes soa po de de sen- 
vol ver qua dros de de pres são, não o mo men to de pres si- 
vo ca rac te rís ti co do lu to, mas a pa to lo gia. Há, tam bém, a
pos si bi li da de de de sen vol ver trans tor nos de an si e da de
ou sín dro me do pâ ni co, o que é gra ve.”

Ex por e “pôr pa ra fo ra” é uma for ma de es va zi ar es sa
dor, é uma for ma de en ten der que é um mo men to que
vo cê es tá vi ven do, por que se a pes soa ig no ra e não vi ve o
lu to, ela não ela bo ra a no va vi da sem o en te que ri do e
não con se gue con ti nu ar, po den do até aten tar con tra a
pró pria vi da, des ta ca a psi có lo ga. “Por is so, é im por tan te
que as pes so as en lu ta das pro cu rem aju da de fa mi li a res,
ami gos, gru pos de apoio e es pe ci a lis tas, a fim de li dar
com o lu to de for ma me nos trau má ti ca, sem que es sa
dor vi re uma ‘bo la de ne ve’ ou um pro ble ma mai or”, ex- 
pli ca.

A psi có lo ga clí ni ca Ca ro li na Oli va per deu um de seus
gran des amo res há cer ca de oi to anos, o pe que no João.
“Es ta va grá vi da de 34 se ma nas quan do sen ti que meu
be bê es ta va me xen do um pou co me nos que o nor mal.
Li guei pa ra o meu mé di co e ele dis se pa ra eu fi car cal ma
e que es ta va tu do cer to. Na que le mo men to, me sen ti
tran qui la. Fui, en tão, fa zer um ul tras som que já es ta va
mar ca do e sen tia que al go não es ta va bem”, lem bra.

“Es ta va an gus ti a da. Du ran te o exa me, o mé di co me
dis se que não ha via mais ba ti men tos car día cos e que o
João zi nho ti nha fa le ci do com oi to me ses na bar ri ga. Es- 
ta va tu do pron to pa ra re ce bê-lo. Es ta va tu do la va di nho.
Es tá va mos es pe ran do mui to aque le be bê, nós o que ría- 
mos mui to. Ele foi um so nho mui to es pe ci al na mi nha
vi da des de quan do re ce bi o tes te po si ti vo e des co bri que
se ria mãe. En tão, foi mui to di fí cil, e tu do mu dou, por que
as pes so as mu dam quan do per dem al guém, as sim co- 
mo os re la ci o na men tos e com por ta men tos. As da tas co- 
me mo ra ti vas eram as pi o res, mas bus quei en ten der e
res sig ni fi car.”

E, aos pou cos, a dor foi vi ran do sau da de. Ca ro li na se
per mi tiu en gra vi dar no va men te e o pe que no Ra fa el veio
ao mun do pa ra dar um pou co mais de acon che go. “Ele
não subs ti tuiu o João, ele não ta pou o bu ra co do João.
Pe lo con trá rio, ele veio pa ra me en si nar mui ta coi sa,
por que vi ven do aque le mo men to, fui en ten den do o
porquê de ter pas sa do por aqui lo, ape sar de ser bem di- 
fí cil de en ten der. E fui me sen tin do me lhor. Te nho sau- 
da de, te nho paz den tro do meu co ra ção, mas a dor se foi.
Ho je, con si go en ten der a bre ve mis são do João zi nho
aqui na Ter ra.”

Ela pro cu rou um apoio psi co ló gi co. “En ten di que
pre ci sa va de aju da e to das as pes so as do mun do pre ci- 
sam de aju da nes sa fa se, nes se mo men to tão di fí cil. As
pes so as con fun dem pe dir aju da com ser fra ca, co mo se
fa lar e sen tir tu do que tem que sen tir fos se al go ne ga ti vo,
e é jus ta men te o con trá rio. Quem fa la ela bo ra bem,
quem fa la cu ra a dor, quem fa la con se gue en con trar um
ca mi nho pa ra aque la dor. E, ho je, per ce bo que a mi nha
dor não exis te, ho je só exis te amor, mui to amor, e sau da- 
de”, re la ta.

Fa lar so bre a per da é di fí cil. Is so por que re lem brar a
mor te de al guém que ri do ten de a tra zer lem bran ças que
po dem do er no cor po e na al ma. Além dis so, aque le que
es cu ta, mui tas ve zes, po de não com pre en der o lu to ou,
em bus ca de con for tar o en lu ta do, en to ar fra ses co mo
“vai fi car tu do bem”, “não pre ci sa fi car as sim”, “vo cê
pre ci sa ser for te”, “ele não ia gos tar de te ver as sim”, o
que ma chu ca e iso la sen ti men tos. 

Aos pou cos, sen tir pa re ce proi bi do, so frer pa re ce er- 
ra do e ou vir pa re ce cons tran ge dor. Cria-se, en tão, um
ta bu, o qual, se gun do Ca ro li na Oli va, pre ci sa ser que- 
bra do. 

Me do da mor te e de fa lar so bre a mor te. É es sa a mar- 
ca dei xa da na so ci e da de. Um es tig ma que faz as pes so as
pen sa rem que fa lar da mor te a atrai. “E as coi sas não são
na da as sim”, lem bra Ca ro li na. 

Jus ta men te por is so, ela se de di ca a cui dar de pes so as
e fa mí li as en lu ta das. “É o meu pa pel, que, além de so ci- 
al, se tor nou uma gran de mis são na mi nha vi da. Não
acei to ver fa mí li as se des cons truin do, se que bran do por
con ta des se ta bu tão gran de, não fa lar so bre a per da.” 

E é as sim que, ago ra, Ca rol, co mo é co nhe ci da por
ami gos e pa ci en tes, bus ca en si nar, por meio de cur sos,
psi co lo gia e edu ca ção, co mo as pes so as en lu ta das en- 
con tram os ca mi nhos da res sig ni fi ca ção da dor e da his- 
tó ria de ca da um de les, da cons tru ção de uma no va eta- 
pa e de uma no va vi da mes mo fal tan do um pe da ci nho
tão im por tan te, se ja ele um fi lho, um ma ri do, uma mãe
ou ir mão. “En tão, trans for mei to das as mi nhas do res em
lu ta pa ra que to das as pes so as que pas sam pe lo lu to
pos sam pas sar de uma for ma mais le ve, mais cui da do- 
sa.”

São Luís, quarta-feira, 31 de março de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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OBJETO: Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços Médicos 

(ginecologia/obstetrícia e pediatria) para atender à demanda do Hospital Regional Materno Infantil 

de Imperatriz.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR LOTE.

DATA DA ABERTURA: 26/04/2021, às 14h30, horário de Brasília.

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

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

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

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

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

São Luís (MA), 25 de março de 2021

Igor Manoel Sousa Rocha

Agente de Licitação da CSL/EMSERH

ESTADO DO MARANHÃO
EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES – EMSERH

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 099/2021 - CSL/EMSERH

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27.845/2021 – EMSERH

OBJETO: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de saúde, para atender à 

demanda do Hospital Macrorregional de Imperatriz - Dra. Ruth Noleto e Hospital Regional de Caxias 

- Dr. Everaldo Ferreira Aragão.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM.

DATA DA ABERTURA: 27/04/2021, às 9h, horário de Brasília.

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

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

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

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

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

São Luís (MA), 25 de março de 2021

Igor Manoel Sousa Rocha

Agente de Licitação da CSL/EMSERH

ESTADO DO MARANHÃO
EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES – EMSERH

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 100/2021 - CSL/EMSERH

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 36.180/2021 – EMSERH

A PREGOEIRA DA AGÊNCIA ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL – 

AGERP, torna público que fará realizar, na forma da Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 

10.024/20190, Lei Complementar nº 123/2006, e suas alterações, aplicando subsidiariamente a Lei 

Federal nº 8.666/1993 e demais normas regulamentares pertinentes à espécie, licitação na modalidade 

Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço Por Item, objetivando a contratação de empresa especializada 

nos serviços de confecção e fornecimento de material gráfico, tipo Cartilha e Banner do Projeto 

“Agricultura Sem Queimadas” em 10 municípios que integram a Amazônia Legal, no dia 22/04/2021, às 

10h (horário de Brasília), através do uso de recursos de tecnologia da informação, no site 

www.comprasgovernamentais.gov.br, na CSL/AGERP, situada na Rua Granja Barreto, s/n, Viaduto do 

Café, Bairro Outeiro da Cruz, CEP: 65.040-620, São Luís/MA. O Pregoeiro informa que, o edital 

encontra-se disponível na página web www.comprasgovernamentais.gov.br e www.agerp.ma.gov.br.

São Luís/MA, 30 de março de 2021

ANA LOURDES COSTA SOUZA

Pregoeira

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR – SAF

AGÊNCIA ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUÁRIA
E EXTENSÃO RURAL – AGERP

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO - REPUBLICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2021 – AGERP/MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 161.070/2020 – AGERP

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

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021/CMA. A Câmara Municipal de Altamira do Maranhão (MA), 
torna público que realizará no dia 14/04/2021, às 10:00 horas, licitação na modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço global, regida pelas normas estipuladas no instrumento convocató-
rio. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de veículos 
para manutenção das atividades da Câmara Municipal de Altamira do Maranhão/MA. Base Legal: 
Lei nº. 10.520/02 e Lei 8.666/93. Local: Sala da Comissão Permanente de Licitação, Prédio da Câmara 
Municipal de Altamira do Maranhão (MA), situada na Av Raimundo Sebastião de Sousa, s/nº, Centro. 
O Edital e seus anexos poderão ser examinados gratuitamente pelos interessados, ou obtidos 
mediante o fornecimento de uma (01) resma de papel A4, para a reprodução do edital. Maiores 
informações no endereço mencionado, das 8h00 às 12h00. Altamira do Maranhão (MA), 29 de março 
de 2021. José Vilarindo da Cunha, Presidente da Câmara Municipal.

ESTADO DO MARANHÃO
CAMARA MUNICIPAL DE CAROLINA
PÇA ALIPIO CARVALHO, N° 50 – CENTRO  
CNPJ.: 06.777.072/0001-26
TEL.: (99) 3531 3935
CÂMARA MUNICIPAL DE CAROLINA – MA

CÂMARA MUNICIPAL DE CAROLINA– MA AVISO DE LICITAÇÃO. MODALIDADE: Pregão 
Presencial nº. 006/2021. TIPO: Presencial. REGIME: Menor Preço por lote. ABERTURA: 21/04/2021 
às 10:30 (dez horas e trinta minutos). LOCAL- Sala da Comissão Permanente de Licitação, sito à 
Rua Elias Barros, nº 50, Centro, Carolina-MA. OBJETO: fornecimento parcelado de material de 
expediente, limpeza, cantina, utensílios domésticos e gêneros alimentícios para atender às 
necessidades Câmara Municipal de Carolina. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos 
poderão ser consultados e adquiridos gratuitamente, no Prédio da Câmara Municipal, de 2ª a 6ª 
das 08:00 às 12:00 horas. Carolina-MA, no site da Câmara Municipal de Carolina-MA 
(http://www.cmcarolina.ma.gov.br) Carolina-MA, 30 de março de 2021. Luciane Martins da Silva. 
Vereadora Presidente.

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021. A Prefeitura Municipal de 
Icatu/MA, através da Comissão Permanente de Licitação torna público para conhecimento dos interessa-
dos, 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: Contratação de empresa especializa-
da para a prestação de serviços de limpeza Urbana no município de Icatu/MA. REABERTURA: 07 de abril 
de 2021, às 10h00min (Dez 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, 29 de março de 2021. Fabiano De Jesus Barbosa Ferreira/ 
Pregoeiro. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO – MA
AV CONSTANTINO GEORGIANO RABELO, S/N – CENTRO
CNPJ: 06.003.891/0001-16

Reaviso de licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2021-SRP. A Prefeitura Municipal de Presidente 
Juscelino/ MA, através de seu pregoeiro torna público para conhecimento dos interessados, que fará 
realizar, sob a égide da Lei nº 10.520/02, aplicando-se subsidiariamente a Lei nº 8.666/93, com alterações 
posteriores e da Lei Complementar nº 123/2006 e Lei Complementar 147/2014, Decreto Municipal nº: 
009/2021, Licitação na modalidade Pregão na sua forma Presencial, do tipo menor preço por ITEM. Objeto: 
Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de limpeza e descartáveis visando a 
manutenção do funcionamento da Secretarias Municipais da Prefeitura Municipal de Presidente Juscelino/-
MA. Data da Abertura: dia 15 de Abril de 2021, às 08:00 hs, na Sala de reunião da Comissão Central de 
Licitação, situada na Avenida Constantino Georgiano Rabelo, s/n, no Centro de Presidente Juscelino/MA, 
sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis 
para consulta e download gratuito no site: www.presidentejuscelino.ma.gov.br/portal/portal-editais-lici-
tacao ou no prédio onde funciona a Comissão Central de Licitação, no horário de 08:00 às 12:00, onde 
poderão ser consultados gratuitamente ou adquiridos mediante o recolhimento da importância de R$ 
50,00 (cinquenta reais) feito, exclusivamente, através de documento de arrecadação municipal (DAM. 
Presidente Juscelino, 31/03/2021, Daniel Nina Nunes, Secretário Municipal de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO – MA
AV CONSTANTINO GEORGIANO RABELO, S/N – CENTRO
CNPJ: 06.003.891/0001-16

Reaviso de licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021-SRP. A Prefeitura Municipal de Presidente 
Juscelino/ MA, através de seu pregoeiro torna público para conhecimento dos interessados, que fará 
realizar, sob a égide da Lei nº 10.520/02, aplicando-se subsidiariamente a Lei nº 8.666/93, com alterações 
posteriores e da Lei Complementar nº 123/2006 e Lei Complementar 147/2014, Decreto Municipal nº: 
009/2021, Licitação na modalidade Pregão na sua forma Presencial, do tipo menor preço por ITEM. Objeto: 
Registro de preços para futura e eventual Contratação de Empresa para fornecimento de impressos gráficos 
para atender as demandas de Diversas Secretarias do Município de Presidente Juscelino/MA. Data da 
Abertura: dia 15 de Abril de 2021, às 10:00 hs, na Sala de reunião da Comissão Central de Licitação, situada 
na Avenida Constantino Georgiano Rabelo, s/n, no Centro de Presidente Juscelino/MA, sendo presidida 
pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis para consulta e 
download gratuito no site: www.presidentejuscelino.ma.gov.br/portal/portal-editais-licitacao ou no prédio 
onde funciona a Comissão Central de Licitação, no horário de 08:00 às 12:00, onde poderão ser consultados 
gratuitamente ou adquiridos mediante o recolhimento da importância de R$ 50,00 (cinquenta reais) feito, 
exclusivamente, através de documento de arrecadação municipal (DAM). Presidente Juscelino, 31/03/2021, 
Daniel Nina Nunes, Secretário Municipal de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO – MA
AV CONSTANTINO GEORGIANO RABELO, S/N – CENTRO
CNPJ: 06.003.891/0001-16

Reviso de licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2021-SRP. A Prefeitura Municipal de Presidente 
Juscelino/ MA, através de seu pregoeiro torna público para conhecimento dos interessados, que fará 
realizar, sob a égide da Lei nº 10.520/02, aplicando-se subsidiariamente a Lei nº 8.666/93, com alterações 
posteriores e da Lei Complementar nº 123/2006 e Lei Complementar 147/2014, Decreto Municipal nº: 
004/2021, Licitação na modalidade Pregão na sua forma Presencial, do tipo menor preço por ITEM. Objeto: 
Registro de preços para futura e eventual Contratação de Empresa para a realização de serviços funerários 
com fornecimento de urnas mortuárias para Município de Presidente Juscelino\MA. Data da Abertura: dia 
15 de Abril de 2021, às 14:00 hs, na Sala de reunião da Comissão Central de Licitação, situada na Avenida 
Constantino Georgiano Rabelo, s/n, no Centro de Presidente Juscelino/MA, sendo presidida pelo Pregoeiro 
desta Prefeitura Municipal. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis para consulta e download 
gratuito no site: www.presidentejuscelino.ma.gov.br/portal/portal-editais-licitacao ou no prédio onde 
funciona a Comissão Central de Licitação, no horário de 08:00 às 12:00, onde poderão ser consultados 
gratuitamente ou adquiridos mediante o recolhimento da importância de R$ 50,00 (cinquenta reais) feito, 
exclusivamente, através de documento de arrecadação municipal (DAM). Presidente Juscelino, 31/03/2021, 
Lidimar Baima Alves, Secretária Municipal de Assistência Social.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO – MA
AV CONSTANTINO GEORGIANO RABELO, S/N – CENTRO
CNPJ: 06.003.891/0001-16

Reaviso de licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2021-SRP. A Prefeitura Municipal de Presidente 
Juscelino/ MA, através de seu pregoeiro torna público para conhecimento dos interessados, que fará 
realizar, sob a égide da Lei nº 10.520/02, aplicando-se subsidiariamente a Lei nº 8.666/93, com alterações 
posteriores e da Lei Complementar nº 123/2006 e Lei Complementar 147/2014, Decreto Municipal nº: 
009/2021, Licitação na modalidade Pregão na sua forma Presencial, do tipo menor preço por ITEM. Objeto: 
Registro de preços para futura e eventual Prestação de Serviços Locação de sistemas para gestão pública 
para Prefeitura Municipal de Presidente Juscelino/MA. Data da Abertura: dia 15 de Abril de 2021, às 16:00 hs, 
na Sala de reunião da Comissão Central de Licitação, situada na Avenida Constantino Georgiano Rabelo, s/n, 
no Centro de Presidente Juscelino/MA, sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal. O edital 
e seus anexos encontram-se disponíveis para consulta e download gratuito no site: www.presidentejusceli-
no.ma.gov.br/portal/portal-editais-licitacao ou no prédio onde funciona a Comissão Central de Licitação, 
no horário de 08:00 às 12:00, onde poderão ser consultados gratuitamente ou adquiridos mediante o 
recolhimento da importância de R$ 50,00 (cinquenta reais) feito, exclusivamente, através de documento de 
arrecadação municipal (DAM). Presidente Juscelino, 31/03/2021, Daniel Nina Nunes, Secretário Municipal 
de Administração.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2021-SRP 010/2021. O Município de 
Lago da Pedra (MA), por meio da Comissão Permanente de Licitação - CPL avisa aos interessados 
que fará realizar Licitação na seguinte modalidade e condições. Modalidade: Pregão Eletrônico 
SRP. Modo de disputa: Aberto. Tipo de licitação: Maior desconto, que será regida pela Lei nº 
10.520/2002 e Decreto nº 004/2021, subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas 
alterações. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL À FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS DO MUNICIPIO 
DE LAGO DA PEDRA-MA. Data e horário do início da disputa: 15 de abril de 2021, às 08h30min 
(oito e trinta). Site para realização do Pregão: www.licitanet.com.br. Poderão participar da 
Licitação todas as empresas especializadas no ramo, que comprovem possuir os requisitos 
mínimos de qualificação exigidos no edital, para a execução de seus objetivos. Maiores 
informações poderão ser obtidas no site do LICITANET e no portal (https://lagodapedra.ma.go-
v.br/) e também nos dias de expediente das 08:00 às 12:00 horas, no Setor de Licitação do 
Município de Lago da Pedra- MA, onde poderão ser consultados gratuitamente, desde que em 
mídia, podendo ainda ser solicitado via e-mail: cpllagodapedra@gmail.com. Lago da Pedra- MA, 
29 de março de 2021. Felipe Pereira Bacelar – Pregoeiro.

AVISO DE ANULAÇÃO
Concorrência Pública: Nº 001/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.2201/2021
A Prefeitura Municipal de Passagem Franca - MA, por meio do presente tornamos 
público que a licitação objeto da Concorrência Pública: Nº 001/2021, cujo o objeto 
Contratação de Empresa especializada para Reformas e manutenção dos prédios da 
administração pública do Município de Passagem Franca/Ma, que estava marcada a 
para o dia 06/04/2021 as 09:00 horas, a ANULAÇÃO da referida Concorrência 
Pública, a pedido do Secretario Municipal de Finanças, Sr. Thelys Andrade Noleto 
Pessoa. Passagem Franca – MA, 30 de março de 2021, Publique-se.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 014/2021

REGISTRO DE PREÇOS
O MUNICIPIO DE POÇÃO DE PEDRAS, Estado do Maranhão, através da Secretaria Municipal de Assistência 
Social/Fundo Municipal de Assistência Social, torna público que fará licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico para Registro de Preços. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 10.024/2019 e pela Lei nº 
8.666/93 e alterações. OBJETO: seleção de proposta mais vantajosa para registro de preços objetivando 
eventual e futura aquisição de material de expediente para atender as necessidades do Fundo Municipal 
de Assistência Social do município de Poção de Pedras (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 Rua Manoel Máximo, nº 49 – Centro – Poção de Pedras/MA, 
horário de 08:00 às 12:00 horas, no endereço eletrônico  www.portaldecompraspublicas.com.br . por 
e-mail pmppmacpl@outlook.com ou na página www.pocaodepedras.ma.gov.br Poção de Pedras (MA), 
30 de março de 2021. Adriana Lopes Pinheiro. Secretária Municipal de Assistência Social. Portaria nº 
022/2021 GPM

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 015/2021

REGISTRO DE PREÇOS
O MUNICIPIO DE POÇÃO DE PEDRAS, Estado do Maranhão, através da Secretaria Municipal de Assistência 
Social/Fundo Municipal de Assistência Social, torna público que fará licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico para Registro de Preços. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 10.024/2019 e pela Lei nº 
8.666/93 e alterações. OBJETO: seleção de proposta mais vantajosa para registro de preços objetivando 
eventual e futura aquisição de brinquedos, para atender as necessidades do Fundo Municipal de 
Assistência Social do município de Poção de Pedras (MA). ABERTURA: 15 de abril de 2021 às 10:00 horas. 
INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão 
Permanente de Licitação, na Rua Manoel Máximo, nº 49 – Centro – Poção de Pedras/MA, horário de 08:00 
às 12:00 horas, no endereço eletrônico  www.portaldecompraspublicas.com.br . por e-mail pmppma-
cpl@outlook.com ou na página www.pocaodepedras.ma.gov.br. Poção de Pedras (MA), 30 de março de 
2021. Adriana Lopes Pinheiro. Secretária Municipal de Assistência Social. Portaria nº 022/2021 GPM.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2021

REGISTRO DE PREÇOS
O MUNICIPIO DE POÇÃO DE PEDRAS, Estado do Maranhão, através da Secretaria Municipal de Assistência 
Social/Fundo 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 mais vantajosa para registro de preços objetivando eventual e futura 
aquisição de cesta básica alimentícia para distribuição gratuita a população carente do município de 
Poção de Pedras (MA). 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 Rua 
Manoel Máximo, nº 49 – Centro – Poção de Pedras/MA, horário de 08:00 às 12:00 horas, no endereço por 
e-mail pmppmacpl@outlook.com ou na página www.pocaodepedras.ma.gov.br Poção de Pedras (MA), 
30 de março de 2021. Adriana Lopes Pinheiro. Secretária Municipal de Assistência Social. Portaria nº 
022/2021 GPM

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 004/2021

O Município de Poção de Pedras através da Secretaria Municipal de Educação, torna público que, realizará 
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 anual de software: 
Manutenção da plataforma virtual de aprendizagem (anual), incluindo os seguintes sistemas/serviços: Sistemas 
de Registro Escolar (Diário Eletrônico) com integração com a Plataforma Virtual de Aprendizagem. Licença para 
acesso por usuário, incluindo suporte e manutenção mensal Treinamento de Multiplicadores e Técnicos 
Administrativos na Ferramenta / Serviços para uso da Plataforma. Serviços de Capacitação / Formação 
continuada para servidores. Customização da Plataforma Virtual de Aprendizagem. Interação através de 
aplicativos para dispositivo móvel para: aluno, professor, coordenador e gestor. ABERTURA: 22 de abril de 2021 
às 08:20 horas. INFORMAÇÕES: Este Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço Rua 
Manoel Máximo, 49- Centro – Poção de Pedras/MA, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00 às 12:00 horas, onde 
poderá ser obtido gratuitamente, em mídia. Informações complementares no endereço acima ou por email: 
pmppmacpl@outlook.com Poção de Pedras (MA), 30 de março de 2021. Marcony Wellynthon Oliveira Pinheiro. 
Secretário Municipal de Educação. Portaria nº 001/2021 GPM.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO-MA
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N.º 008/2021- SRP – PROCESSO ADMINISTRATIVO 16.25.02/2021 - 
CPL/PMR. A Prefeitura Municipal de Riachão, estado Maranhão, com sede na Praça Nossa Senhora de Nazaré, n.º 742, 
Centro, CEP 65.990-000, na forma da Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal 10.520/02 e do Decreto nº 10.024/19, através 
do Pregoeiro Municipal, torna público, que fará realizar Licitação na modalidade PREGÃO, em sua forma ELETRÔNICA, 
do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, com finalidade de REGISTRO DE PREÇOS, tendo por objeto o REGISTRO DE PREÇOS 
PARA A EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS 
PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE RIACHÃO – MA, conforme Edital e 
Anexos. A sessão será realizada no dia 16 de abril de 2021, às 09h: 00min (nove) horas, no sítio Portal de Compras 
do Governo Federal - www.comprasgovernamentais.gov.br. Os interessados deverão procurar à sede da Prefeitura 
Municipal, na Praça Nossa Senhora de Nazaré, 742, Centro, Riachão - MA onde poderão ser adquiridos o Edital e seus 
Anexos, mediante recolhimento do valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) feito exclusivamente através do pagamento do 
Documento de Arrecadação Municipal – DAM ou consultados gratuitamente através dos endereços eletrônicos Portal 
de Compras do Governo Federal - www.comprasgovernamentais.gov.br e http://www.riachao.ma.gov.br. Outras 
informações pelo e-mail cplriachao.ma@gmail.com ou pelo telefone (099) 3531-0180 das 9:00 às 12:00 h. Base Legal 
Lei nº 8.666/93 e seus Articulados. 25 de março de 2021. Bethania de Aguiar Carvalho. Pregoeira Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO-MA
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N.º 009/2021- SRP – PROCESSO ADMINISTRATIVO 18.01.03/2021 - 
CPL/PMR. A Prefeitura Municipal de Riachão, estado Maranhão, com sede na Praça Nossa Senhora de Nazaré, n.º 742, 
Centro, CEP 65.990-000, na forma da Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal 10.520/02, através do Pregoeiro Municipal, 
torna público, que fará realizar Licitação na modalidade PREGÃO, em sua forma PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO 
POR ITEM, com finalidade de REGISTRO DE PREÇOS, tendo por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL E 
FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE RIACHÃO-MA, PARA ATENDER AS NECESSIDA-
DES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE RIACHÃO-MA, conforme Edital e 
Anexos. A sessão será realizada no dia 15 de abril de 2021, às 09h:00min (nove) horas. Os interessados deverão 
procurar à sede da Prefeitura Municipal, na Praça Nossa Senhora de Nazaré, 742, Centro, Riachão - MA onde poderão 
ser adquiridos o Edital e seus Anexos, mediante recolhimento do valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) feito 
exclusivamente através do pagamento do Documento de Arrecadação Municipal – DAM ou consultados gratuitamen-
te através do endereço eletrônico http://www.riachao.ma.gov.br. Outras informações pelo e-mail 
cplriachao.ma@gmail.com ou pelo telefone (099) 3531-0180 das 9:00 às 12:00 h. Base Legal Lei nº 8.666/93 e seus 
Articulados. 25 de março de 2021. Bethania de Aguiar Carvalho. Pregoeira Municipal.

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
CNPJ: 01.612.671/0001-76

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DO MARANHÃO – MA
ERRATA DE AVISO DE LICITAÇÃO. ERRATA DE PREGÃO PRESENCIAL: Nº 004/2021 – 
Sistema de Registro de Preços (SRP). Processo Administrativo nº 01.2602.004/2021. 
No Aviso de Licitação referente à Pregão Presencial Nº 004/2021 objetivando a contrata-
ção de empresa para o futuro e eventual fornecimento de medicamentos em geral, 
materiais hospitalares, materiais odontológicos, materiais laboratoriais e medicamentos 
para a farmácia básica para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, 
feito no JORNAL na Edição dia 29 de Março de 2021, “ONDE LÊ-SE: ... alterações posterio-
res e as condições do Edital à realizar-se às 09:00 horas do dia 09 de Março de 2021, 
“LÊ-SE: ... alterações posteriores e as condições do Edital à realizar-se às 09:00 horas 
do dia 12 de Abril de 2021. Santo Amaro do Maranhão 22 de Março de 2021. Izabel 
Cutrim dos Santos Neta – Secretária Municipal.

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
CNPJ: 01.612.671/0001-76

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DO MARANHÃO – MA
ERRATA DE AVISO DE LICITAÇÃO. ERRATA DE PREGÃO PRESENCIAL: Nº 005/2021 
– Sistema de Registro de Preços (SRP). Processo Administrativo nº 
02.2602.005/2021. No Aviso de Licitação referente à Pregão Presencial Nº 005/2021 
objetivando a contratação de empresa para o futuro e eventual prestação de serviços na 
locação de maquinas pesadas para atender as necessidades do Município, feito no 
JORNAL  na Edição do dia 29 de Março de 2021, “ONDE LÊ-SE: ... alterações posteriores e 
as condições do Edital à realizar-se às 11:00 horas do dia 09 de Março de 2021, “LÊ-SE: ... 
alterações posteriores e as condições do Edital à realizar-se às 11:00 horas do dia 12 
de Abril de 2021. Santo Amaro do Maranhão 22 de Março de 2021. João da Cruz de 
Aguiar  – Secretário Municipal

Aviso de Licitação. A Prefeitura Municipal de Tutóia/MA, torna público que realizará a licitação na modalidade 
abaixo discriminada, cujo certame será regido pela Lei 10.520/2002, Decreto nº 10.024/2019, do Decreto nº 
7.746/2012, do Decreto n° 8.538/2015, da Lei Complementar nº 123/06 que institui o Estatuto Nacional da 
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e suas alterações na Lei 147/2014 e 155/2016, Decreto Federal 
nº 10.024/2019, pelo Decreto Municipal N° 015/2021 (que regulamenta a modalidade pregão) e subsidiaria-
mente, pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021 – PMT – PMT. 
Processo Administrativo: 076-02/2021.05-PMT. OBJETO: Registro de Preços, para eventual contratação de 
empresa especializada no fornecimento de Refeições Prontas, Serviços de Coffee Break e de Buffet para 

atender as necessidades das Secretarias do Município de Tutóia/MA, de acordo com condições, especificações 

e quantidades constantes no Termo de Referência. DA SESSÃO DE ABERTURA: Realizar-se no dia 15 de abril 

de 2021, às 09h:00mim, A sessão Pública de julgamento será realizada eletronicamente no site www.portalde-

compraspublicas.com.br no dia e horário marcados. OBTENÇÃO DO EDITAL:  Considerando a atual crise 

sanitária provocado pelo COVID-19, e em virtude do Decreto Municipal 017, de 05 de março de 2021, que trata 

da prevenção e combate da COVID 19, os atendimentos presenciais dos órgãos municipais estarão suspensos. 

portanto, o Edital e anexos poderão ser obtidos nos endereços eletrônicos: http://www.tce.ma.gov.br; 

www.portaldecompraspublicas.com.br ou pelo e-mail: cclca@tutoia.ma.gov.br , e informações podem ser 

obtidas pelo Telefone: (*98) 98457 0412.Tutóia/MA, 31 de março de 2021. FABIANA DE PAIVA LIMA. 
Pregoeira da Prefeitura Municipal de Tutóia (MA).

Aviso de Licitação. A Prefeitura Municipal de Tutóia/MA, torna público que realizará a licitação na modalidade 
abaixo discriminada, cujo certame será regido pela Lei 10.520/2002, Decreto nº 10.024/2019, do Decreto nº 
7.746/2012, do Decreto n° 8.538/2015, da Lei Complementar nº 123/06 que institui o Estatuto Nacional da 
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e suas alterações na Lei 147/2014 e 155/2016, Decreto Federal 
nº 10.024/2019, pelo Decreto Municipal N° 015/2021 (que regulamenta a modalidade pregão) e subsidiaria-
mente, pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021 – PMT. Processo 
Administrativo: 073-02/2021.06-PMT.  OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços de licença, de uso de sistema informatizado de contabilidade e portal da transparência em 
atendimento a lei de aceso a informação, para atender as necessidades do município de Tutóia – MA, de 
acordo com condições, especificações e quantidades constantes no Termo de Referência. DA SESSÃO DE 
ABERTURA: Realizar-se no dia 15 de abril de 2021, às 15h:00mim, A sessão Pública de julgamento será 
realizada eletronicamente no site www.portaldecompraspublicas.com.br no dia e horário marcados. 
OBTENÇÃO DO EDITAL:  Considerando a atual crise sanitária provocado pelo COVID-19, e em virtude do 
Decreto Municipal 017, de 05 de março de 2021, que trata da prevenção e combate da COVID 19, os 
atendimentos presenciais dos órgãos municipais estarão suspensos. portanto, o Edital e anexos poderão ser 
obtidos nos endereços eletrônicos:http://www.tce.ma.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br ou pelo 
e-mail: cclca@tutoia.ma.gov.br , e informações podem ser obtidas pelo Telefone: (*98) 98457 0412.Tutóia/MA, 
31 de março de 2021. FABIANA DE PAIVA LIMA. Pregoeira da Prefeitura Municipal de Tutóia (MA).

Aviso de Licitação. A Prefeitura Municipal de Tutóia/MA, torna público que realizará a licitação na 
modalidade abaixo discriminada, cujo certame será regido pela Lei 10.520/2002, Decreto nº 
10.024/2019, do Decreto nº 7.746/2012, do Decreto n° 8.538/2015, da Lei Complementar nº 123/06 que 
institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e suas alterações na Lei 
147/2014 e 155/2016, Decreto Federal nº 10.024/2019, pelo Decreto Municipal N° 015/2021 (que 
regulamenta a modalidade pregão) e subsidiariamente, pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores. 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2021 – PMT. Processo Administrativo: 061-02/2021.05-PMT. 
OBJETO: Contratação Empresa especializada para prestação de serviços de acompanhamento nas 
Plataformas Federais (Plataforma +Brasil, Simec, Sismob, Siga) para o município de Tutóia – MA. DA 
SESSÃO DE ABERTURA: Realizar-se no dia 16 de abril de 2021, às 09h:00mim, A sessão Pública de 
julgamento será realizada eletronicamente no site www.portaldecompraspublicas.com.br no dia e 
horário marcados. OBTENÇÃO DO EDITAL:  Considerando a atual crise sanitária provocado pelo 
COVID-19, e em virtude do Decreto Municipal 017, de 05 de março de 2021, que trata da prevenção e 
combate da COVID 19, os atendimentos presenciais dos órgãos municipais estarão suspensos. portanto, 
o Edital e anexos poderão ser obtidos nos endereços eletrônicos:http://www.tce.ma.gov.br; www.por-
taldecompraspublicas.com.br ou pelo e-mail: cclca@tutoia.ma.gov.br , e informações podem ser 
obtidas pelo Telefone: (*98) 98457 0412.Tutóia/MA, 31 de março de 2021. FABIANA DE PAIVA LIMA. 
Pregoeira da Prefeitura Municipal de Tutóia (MA).

Aviso de Licitação. A Prefeitura Municipal de Tutóia/MA, torna público que realizará a licitação na 
modalidade abaixo discriminada, cujo certame será regido pela Lei 10.520/2002, Decreto nº 
10.024/2019, do Decreto nº 7.746/2012, do Decreto n° 8.538/2015, da Lei Complementar nº 123/06 que 
institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e suas alterações na Lei 
147/2014 e 155/2016, Decreto Federal nº 10.024/2019, pelo Decreto Municipal N° 015/2021 (que 
regulamenta a modalidade pregão) e subsidiariamente, pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores. 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021 – PMT. Processo Administrativo: 077-02/2021.05-PMT. 
OBJETO: Registro de Preço para eventual aquisição de urnas (caixão) funerárias, bem como os serviços 
de auxílio funeral, incluso flores, velas, vestes e translado do corpo para atender a demanda da 

Prefeitura Municipal de Tutóia (MA). DA SESSÃO DE ABERTURA: Realizar-se no dia 16 de abril de 2021, 

às 15h:00mim, A sessão Pública de julgamento será realizada eletronicamente no site www.portalde-

compraspublicas.com.br no dia e horário marcados. OBTENÇÃO DO EDITAL:  Considerando a atual 

crise sanitária provocado pelo COVID-19, e em virtude do Decreto Municipal 017, de 05 de março de 

2021, que trata da prevenção e combate da COVID 19, os atendimentos presenciais dos órgãos 

municipais estarão suspensos. portanto, o Edital e anexos poderão ser obtidos nos endereços 

eletrônicos:http://www.tce.ma.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br ou pelo e-mail: cclca@tu-

toia.ma.gov.br , e informações podem ser obtidas pelo Telefone: (*98) 98457 0412.Tutóia/MA, 31 de 

março de 2021. FABIANA DE PAIVA LIMA. Pregoeira da Prefeitura Municipal de Tutóia (MA).

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2021 através de 
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. A Prefeitura Municipal de Tuntum – MA, através de sua 

Pregoeira e Equipe de Apoio, torna público para conhecimento de todos que estará realizando 

Licitação na MODALIDADE: Pregão Presencial. TIPO: Menor Preço por Item. OBJETO: Contratação de 

empresa para aquisição de Kit de Material escolar, visando atender as necessidades da secretaria 

municipal de Educação. BASE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/02 subsidiariamente pela Lei Federal n.º 

8.666/93 e alterações posteriores e as condições do Edital. Avisa a todos os interessados que o PP 

050/2021 com abertura prevista para às 11h00min do dia 26 de março de 2021, fica ADIADO para o 
dia 06/04/2021, às 13h:00min, devido feriado que ocorreu no Estado e no dia subsequente foram 
realizadas 03 licitações nos horários estabelecidos, não tendo tempo de ser realizada esta. Para mais 
esclarecimentos, entrar em contato por meio do seguinte endereço eletrônico: cpltuntum@gmail.-
com. Tuntum – MA, 30 de março de 2021. Sara Ferreira Costa Fleury – Pregoeira. 

AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 065/2021 através de SISTEMA DE REGISTRO DE 
PREÇOS. A Prefeitura Municipal de Tuntum – MA, por meio de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, torna 

público para conhecimento de todos, que estará realizando Licitação na MODALIDADE: Pregão 

Presencial. TIPO: Menor Preço por Lote. OBJETO: Aquisição de materiais diversos e prestação de 

serviços metalúrgicos para a Secretaria Municipal de Educação. BASE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/02 

subsidiariamente pela Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores e as condições do Edital. 

Recebimento e abertura dos envelopes de Proposta e Habilitação: às 09h00min do dia 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. Os interessados na aquisição dos editais deverão recolher o valor de R$ 20,00 (vinte 

reais) mediante a retirada do DAM, na sala da CPL, na Prefeitura Municipal de Tuntum, localizada na 

Rua Frederico Coelho, 411 – Centro – Tuntum/MA, CEP: 65763-000. Para mais esclarecimentos, entrar 

em contato por meio do seguinte endereço eletrônico: cpltuntum@gmail.com. Tuntum – MA, 30 de 

março de 2021. Sara Ferreira Costa Fleury – Pregoeira. 

AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 066/2021 através de SISTEMA DE REGISTRO DE 
PREÇOS. A Prefeitura Municipal de Tuntum – MA, por meio de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, torna 

público para conhecimento de todos, que estará realizando Licitação na MODALIDADE: Pregão 

Presencial. TIPO: Menor Preço por Lote. OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de gêneros 

alimentícios para Secretaria Municipal de Orçamento, Gestão e Despesa. BASE LEGAL: Lei Federal nº 

10.520/02 subsidiariamente pela Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores e as condições do 

Edital. Recebimento e abertura dos envelopes de Proposta e Habilitação: às 11h00min do dia 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. Os interessados na aquisição dos editais deverão recolher o valor de R$ 20,00 

(vinte reais) mediante a retirada do DAM, na sala da CPL, na Prefeitura Municipal de Tuntum, localizada 

na Rua Frederico Coelho, 411 – Centro – Tuntum/MA, CEP: 65763-000. Para mais esclarecimentos, 

entrar em contato por meio do seguinte endereço eletrônico: cpltuntum@gmail.com. Tuntum – MA, 

30 de março de 2021. Sara Ferreira Costa Fleury – Pregoeira. 

AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 067/2021 através de SISTEMA DE REGISTRO DE 
PREÇOS. A Prefeitura Municipal de Tuntum – MA, por meio de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, torna 

público para conhecimento de todos que estará realizando Licitação na MODALIDADE: Pregão Presencial. 

TIPO: Menor Preço por Item. OBJETO: Contratação de empresa para execução de serviços de manutenção 

corretiva e preventiva em equipamentos de informática para atender as necessidades da Administração 

Municipal. 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 16 de abril de 2021. O Edital estará à disposição para consulta gratuita 

no setor de licitação, das 08h às 12h e no site do município. Os interessados na aquisição dos editais 

deverão recolher o valor de R$ 20,00 (vinte reais) mediante a retirada do DAM, na sala da CPL, na Prefeitura 

Municipal de Tuntum, localizada na Rua Frederico Coelho, 411 – Centro – Tuntum/MA, CEP: 65763-000. 

Para mais esclarecimentos, entrar em contato por meio do seguinte endereço eletrônico: cpltuntum@g-

mail.com. Tuntum – MA, 30 de março de 2021. Sara Ferreira Costa Fleury – Pregoeira. 

AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 068/2021 através de SISTEMA DE REGISTRO DE 

PREÇOS. A Prefeitura Municipal de Tuntum – MA, por meio de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, torna 

público para conhecimento de todos que estará realizando Licitação na MODALIDADE: Pregão Presencial. 

TIPO: Menor Preço por Item. OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de refeições prontas 

acondicionadas em marmitex, atendendo às necessidades da Secretaria Municipal de Educação de 

Tuntum/MA. BASE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/02 subsidiariamente pela Lei Federal n.º 8.666/93 e 

alterações posteriores e as condições do Edital. Recebimento e abertura dos envelopes de Proposta e 
Habilitação: às 11h00min do dia 16 de abril de 2021. O Edital estará à disposição para consulta gratuita 

no setor de licitação, das 08h às 12h e no site do município. Os interessados na aquisição dos editais 

deverão recolher o valor de R$ 20,00 (vinte reais) mediante a retirada do DAM, na sala da CPL, na Prefeitura 

Municipal de Tuntum, localizada na Rua Frederico Coelho, 411 – Centro – Tuntum/MA, CEP: 65763-000. 

Para mais esclarecimentos, entrar em contato por meio do seguinte endereço eletrônico: cpltuntum@g-

mail.com. Tuntum – MA, 30 de março de 2021. Sara Ferreira Costa Fleury – Pregoeira. 
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De sa ven ças en tre Bol so na ro e Aze ve do e Sil va não são
re cen tes

Bol so na ro pe diu a de mis são do co man dan te do Exér ci to

Reu nião en tre Bol so na ro e mi nis tro foi rá pi da

Es pe ci a lis ta aler ta pa ra ris cos; ali a do mi ni mi za mu dan -
ça no co man do

Crise militar

O que está por trás da
mudança na Defesa

A
es co lha do mi nis tro da Ca sa Ci vil, ge ne ral Wal- 
ter Bra ga Net to, pa ra o Mi nis té rio da De fe sa, diz
mui to so bre o que o pre si den te Jair Bol so na ro
quer na pas ta a par tir de ago ra: ter um mi nis tro

mais ali nha do ao seu go ver no e não ape nas com as For- 
ças Ar ma das. Foi is so que cus tou a de mis são do ago ra
ex-mi nis tro Fer nan do Aze ve do e Sil va, que per ma ne ceu
no car go por dois anos e dois me ses.

O ge ne ral Aze ve do e Sil va sem pre pro cu rou ado tar
uma pos tu ra de neu tra li da de dos mi li ta res em re la ção à
ges tão Bol so na ro. Não à toa, em sua no ta de des pe di da
da pas ta, dis se que, no pe río do em que exer ceu o car go,
pre ser vou as “For ças Ar ma das co mo ins ti tui ções de Es- 
ta do”.

Por es sa pos tu ra ins ti tu ci o nal, Aze ve do e Sil va de sa- 
gra dou Bol so na ro em ou tras oca siões quan do o pre si- 
den te pe diu, nos bas ti do res, ma ni fes ta ções de le em
apoio a po si ções do go ver no, o que ca rac te ri za ri am o
en vol vi men to di re to das For ças Ar ma das com a po lí ti ca
de go ver no.

A es co lha de Bra ga Net to, um mi nis tro do “nú cleo-du- 
ro” do Pa lá cio do Pla nal to, não su ge re que ele vai obe de- 
cer e con cor dar com Bol so na ro em tu do. Mas in ter lo cu- 
to res mi li ta res en ten dem que ele te rá um per fil mais
com pla cen te do que o de Aze ve do e Sil va.

Um fa to re cen te in co mo dou Bol so na ro e ser viu co mo
“em pur rão” pa ra a de mis são de Aze ve do e Sil va: a en tre- 
vis ta do che fe do De par ta men to Ge ral de Pes so al do
Exér ci to, ge ne ral Pau lo Sér gio, ao jor nal Cor reio Bra zi li- 
en se, pu bli ca da no do min go (28).

O ge ne ral Pau lo Sér gio ci ta que, no Exér ci to, o ín di ce
de le ta li da de por Co vid-19 é de 0,13%, bem abai xo em
com pa ra ção ao da po pu la ção bra si lei ra, de 2,5%. Te- 
men do uma ter cei ra on da da do en ça no país, ele de fen- 
deu o ho me of fi ce de mi li ta res e uma es pé cie de “lock- 
down” nos quar téis. Pau lo Sér gio evi tou, ain da, pro pa- 
gan de ar o uso da clo ro qui na e ou tros me di ca men to pa- 
ra o cha ma do tra ta men to pre co ce. Uma pos tu ra con trá- 
ria à ado ta da pe lo go ver no Bol so na ro.

A ex pec ta ti va de Bol so na ro era que

o Mi nis té rio da De fe sa ou o

Co man do do Exér ci to to mas sem

al gu ma ati tu de em re la ção à

en tre vis ta. Na da fi ze ram. Des de o

iní cio da pan de mia, o Exér ci to

de fen de o iso la men to so ci al co mo a

me di da mais efi caz pa ra evi tar a

pro pa ga ção da Co vid-19.

O Cen tro de Es tu dos Es tra té gi cos do Exér ci to (Ce e ex),
um ór gão es tra té gi co do Es ta do-Mai or do Exér ci to, pre- 
pa rou um es tu do de fen den do o iso la men to so ci al, mas
o go ver no fe de ral, por or dens de Bol so na ro, não o en- 
cam pou. Além do iso la men to, os mi li ta res tam bém
apos ta ram na cons ci en ti za ção de ou tras ações, co mo o
uso de más ca ras, hi gi e ni za ção das mãos e ho me of fi ce.

A fal ta de ali nha men to da De fe sa e dos mi li ta res na
po lí ti ca sa ni tá ria de en fren ta men to à Co vid-19 não foi a
úni ca de sa ven ça en tre Bol so na ro e Aze ve do e Sil va. O
pre si den te tam bém já pe diu ao ago ra ex-mi nis tro a de- 
mis são do co man dan te do Exér ci to, o ge ne ral Ed son Le- 
al Pu jol, se gun do apu rou a Ga ze ta do Po vo com in ter lo- 
cu to res mi li ta res.

No epi só dio em que Bol so na ro fa lou so bre o uso de
“pól vo ra” quan do “aca ba a sa li va”, Pu jol en trou em ro ta
de co li são com ele. À épo ca, as fa las de Pu jol ge ra ram rá- 
pi da re a ção de Bol so na ro. O pre si den te co brou de Aze- 
ve do e Sil va uma pos tu ra por en ten der que o co man- 
dan te do Exér ci to fa lou em no me de to dos os mi li ta res. E
que o úni co re pre sen tan te po lí ti co e ins ti tu ci o nal de to- 
das as for ças se ria o pró prio mi nis tro da De fe sa.

Aze ve do e Sil va, en tão, mo bi li zou os três co man dan- 
tes de For ça pa ra cons truir uma no ta con jun ta ten tan do
des fa zer a im pres são de que ha ve ria um des con ten ta- 
men to das For ças Ar ma das com o pre si den te.

Aque le epi só dio, con tu do, não foi a úni ca vez que Bol- 
so na ro co lo cou Aze ve do e Sil va em “saia jus ta”. Em 2020,
o pre si den te da Re pú bli ca tam bém par ti ci pou de um
ato em fren te ao quar tel-ge ne ral (QG) do Exér ci to. Na
oca sião, al guns ma ni fes tan tes de fen de ram a vol ta do AI-
5, o pe río do mais di ta to ri al do re gi me mi li tar.

Ain da no ano pas sa do, Aze ve do e Sil va par ti ci pou ao
la do de Bol so na ro de um so bre voo de he li cóp te ro so bre
ou tro ato vis to pe la clas se po lí ti ca co mo an ti de mo crá ti- 
co em Bra sí lia. Na oca sião, o mi nis tro dis se que o acom- 
pa nhou pa ra che car “as con di ções de se gu ran ça”. Na
ma ni fes ta ção em fren te ao QG, in for mou que o pa pel
das For ças Ar ma das é “man ter a paz e a es ta bi li da de do
país”.

O anún cio da de mis são de Aze ve do e Sil va pe gou o
ge ne ral des pre ve ni do. A reu nião que ele te ve às 14h com
Bol so na ro no Pla nal to já es ta va agen da da, mas o mi nis- 
tro não sa bia do te or da con ver sa, afir mam in ter lo cu to- 
res.

Che gan do ao ga bi ne te pre si den ci al, Aze ve do e Sil va
to mou co nhe ci men to da de mis são em uma con ver sa
que não du rou mui to mais de três mi nu tos.

 “O pre si den te que pe diu o car go,

não foi o mi nis tro que pe diu

de mis são”, es cla re ce um as ses sor

do Mi nis té rio da De fe sa.

“O mi nis tro sem pre pre ser vou as For ças [Ar ma das]
co mo de Es ta do, e não po lí ti cas”, acres cen ta o in ter lo cu- 
tor. Ou tro as ses sor da De fe sa é ta xa ti vo ao ex pli car a de- 
mis são. “Hou ve um des gas te na tu ral com o tem po”, afir- 
ma, con fir man do que a de mis são ocor re de vi do à von ta- 
de de Bol so na ro em ter um mi nis tro mais “vo cal” na de- 
fe sa do go ver no.

Ape sar da co bran ça de um mi nis tro mais ali nha do se- 
ja a ex pli ca ção ma jo ri tá ria da da no go ver no, uma ou tra
ver são com ple men tar é da da pa ra ex pli car a mu dan ça.
A trans fe rên cia de Bra ga Net to pa ra a De fe sa abriu uma
va ga que se rá ocu pa da por Luiz Edu ar do Ra mos, ago ra
ex-mi nis tro-che fe da Se cre ta ria de Go ver no. A Se cre ta- 
ria de Go ver no, por sua vez, se rá che fi a da por Flá via Ar- 
ru da (PL-DF), ali a da do pre si den te da Câ ma ra, Arthur
Li ra (PP-AL).

A de mis são de Aze ve do e Sil va po de ter um cus to po lí- 
ti co sig ni fi ca ti vo, ava lia o es pe ci a lis ta em se gu ran ça e
de fe sa na ci o nal Ale xis Ris den, con sul tor da BMJ Con sul- 
to res As so ci a dos. Pa ra ele, a mu dan ça de co man do po de
es tre me cer ain da mais o re la ci o na men to de Bol so na ro
com o Con gres so.

“O mi nis tro Fer nan do ti nha um óti mo trân si to den tro
do Con gres so e, tam bém, com o Ju di ciá rio”, ci ta Ris den,
ao lem brar da ex pe ri ên cia de Aze ve do e Sil va co mo as- 
ses sor do mi nis tro Di as Tof fo li, ex-pre si den te do Su pre- 
mo Tri bu nal Fe de ral (STF). Além dis so, há ris cos so bre
co mo as For ças Ar ma das po de rão re a gir a Bra ga Net to.

A mu dan ça no co man do da De fe sa não foi bem re ce- 
bi da pe los co man dan tes das três For ças Ar ma das, se- 
gun do se fa la nos bas ti do res. Ape sar de Ris den iden ti fi- 
car em Bra ga Net to al guém que não di rá “sim” e con cor- 
da rá com Bol so na ro em tu do, o ris co de ele ser um mi- 
nis tro mais po lí ti co e me nos ins ti tu ci o nal não agra da a
ca ser na.

“Ter um mi nis tro que, por ven tu ra, pos sa que brar es- 
sa con fi an ça e ali nha men to que os co man dan tes têm
com o Mi nis té rio da De fe sa é um ris co olhan do por es sa
óti ca den tro das For ças”, des ta ca Ris den.

O de pu ta do fe de ral Co ro nel Ar man do (PSL-SC), se- 
gun do-vi ce-pre si den te da Co mis são de Re la ções Ex te ri- 
o res e De fe sa Na ci o nal da Câ ma ra, en tre tan to, não vê
ris cos.

Ar man do des ta ca que his to ri ca men te as For ças Ar- 
ma das se ve em imer sas em ila ções e sus pei tas de sua
uti li za ção po lí ti ca pe lo go ver no vi gen te. “O PT diz que
não con se guiu in flu en ci ar as For ças Ar ma das co mo de- 
ve ria ter in flu en ci a do, e que is so foi um dos mo ti vos da
der ro ca da do par ti do, que foi não ter con se gui do en trar
nas For ças Ar ma das”, des ta ca.

“Is so acon te ceu por que elas es tão em ci ma de qual- 
quer ide o lo gia, de di rei ta ou es quer da. O Exér ci to de on- 
tem, ho je e sem pre tem os mes mos va lo res de de di ca ção
da pá tria”, acres cen ta Ar man do. O de pu ta do, que é co- 
ro nel da re ser va do Exér ci to, diz que a po lí ti ca não en tra
nos quar téis e pon de ra que as sim per ma ne ce rá. “Não
dis cu ti mos po lí ti ca nos quar téis. In ter ven ção nun ca foi
ob je ti vo do pre si den te, nos so, ou dos mi li ta res”, des ta ca
o par la men tar, que é ali a do do go ver no.

São Luís, quarta-feira, 31 de março de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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Conexão Cultural 4

Se rá en cer ra do ho je o pe río do de re cur so
pa ra ar tis tas que ti ve ram ins cri ção ina bi li ta-
da no edi tal Co ne xão Cul tu ral 4. 

A sub mis são de re cur so pa ra re a va li a ção
de pro je tos ina bi li ta dos, po de ser re a li za da
na pla ta for ma re cur so.ma pe a men to.cul tu-
ra.ma.gov.br. No si te, ao in di car o nú me ro de
sua ins cri ção, o can di da to po de con sul tar as
pen dên ci as ca das trais que in de fe ri ram sua
pro pos ta.

Pós-Graduação na Uema

A UE MA, por meio da Pró-Rei to ra de Pes- 
qui sa e Pós-Gra du a ção (PPG/UE MA), es tá
com as ins cri ções aber tas pa ra o pro ces so
se le ti vo pa ra o Cur so de Pós-Gra du a ção La to
Sen su em En fer ma gem Obs té tri ca, mo da li-
da de a dis tân cia. As ins cri ções pa ra o cur so,
que se rá in ter me di a do pe lo Nú cleo de Tec-
no lo gi as pa ra Edu ca ção (UE MA net), po dem
ser re a li za das até o dia 20 de abril pe lo si te
se le ti vos.ue ma net.ue ma.br.

No re gis tro, o ad vo ga do Kaio Sa -
rai va (D) com o atu al pre si den te da
Or dem, Thi a go Di az, e com o con se -
lhei ro fe de ral da OAB, Da ni el Blu me
(E). A pro pó si to, Sa rai va, que é di re -
tor-te sou rei ro do bra ço ma ra nhen se
da OAB, tem se des ta ca do por su as
ações no com ba te aos im pac tos da
pan de mia na Ad vo ca cia, no es pe ci al
sen ti do de re du zir as anui da des e de
aju dar os jo vens Ad vo ga dos a in gres -
sa rem no mer ca do de tra ba lho. Já o
po e ta, ad vo ga do e pro cu ra dor do Es -
ta do, Da ni el Blu me, es tá às vol tas
com o lan ça men to do li vro “His tó ri as
da Qua ren te na”, que vai acon te cer
dia 22 de abril, a par tir das 17h, nu ma
li ve trans mi ti da pe lo YouTube da sua
edi to ra, a Hel ve tia Edi ções.

Edi val do Ho lan da Ju -
ni or e Ca mi la  Bra ga
com ple ta ram 12 anos
de ca sa dos. O ca sal
tro cou ho me na gens
nas re des so ci ais e mo -
vi men tou a in ter net
com mi lha res de cur ti -
das e cen te nas de co -
men tá ri os de pa ra béns
aos dois. Uma das
mar cas de Edi val do e
Ca mi la é o com pa nhei -
ris mo, já que eles apa -
re cem sem pre jun tos e
de mons tram amor e
cui da do um com o ou -
tro. 

A Cer ve ja ria Qua dra
66, em pre sa 100% ma -
ra nhen se, aca ba de
con quis tar me da lha de
pra ta, con fe ri da na 9ª
edi ção do Con cur so
Bra si lei ro de Cer ve jas,
dia 18 pas sa do, em
Blu me nau (SC). A Qua -
dra 66 foi a úni ca cer -
ve ja ria bra si lei ra no
es ti lo a re ce ber es te re -
co nhe ci men to. No
mer ca do há 2 anos, a
di re to ra exe cu ti va da
cer ve ja ria, Eli a ne Sil -
va, co me mo ra o re sul -
ta do com um brin de.

Projetos incentivados

Pro du to res de cul tu ra, em pre en de do res cul- 
tu rais, en fim, a clas se ar tís ti ca em ge ral, te rão
mais um pra zo pa ra ela bo ra rem seus pro je tos
cul tu rais a fim de se rem ava li a dos pe la Lei Es ta- 
du al de In cen ti vo à Cul tu ra. A Se cre ta ria de Es ta- 
do da Cul tu ra pror ro gou o pra zo de re ce bi men- 
to de no vos pro je tos, que se ria en cer ra do no dia
30 de mar ço, pa ra até o dia 30 de abril. Os in te- 
res sa dos em ins cre ver pro je tos cul tu rais, pa ra
re ce ber re cur sos com ba se na Lei de In cen ti vo à
Cul tu ra do Es ta do do Ma ra nhão de vem en tre gar
os pro je tos no pro to co lo da SEC MA.

Dívidas só aumentam

O per cen tu al de fa mí li as en di vi da das no Bra-
sil al can çou 67,3% do to tal em mar ço des te ano,
uma al ta de 0,6 pon to per cen tu al em re la ção ao
mês an te ri or e de 1,1 pon to em com pa ra ção a
mar ço de 2020. É o que apon ta a Pes qui sa de En- 
di vi da men to e Ina dim plên cia do Con su mi dor
(Peic), re a li za da pe la Con fe de ra ção Na ci o nal do
Co mér cio de Bens, Ser vi ços e Tu ris mo (CNC).
Es se foi o quar to au men to se gui do do in di ca dor,
que al can çou a se gun da mai or pro por ção his tó- 
ri ca, abai xo ape nas do per cen tu al apu ra do em
agos to de 2020 (67,5%).

Grana para o Nordeste

O mi nis tro do Tu ris mo, Gil son Ma cha do Ne- 
to, par ti ci pou nes ta se gun da-fei ra, 29, em For ta- 
le za (CE), da ce rimô nia que ofi ci a li zou o re pas se
de R$ 500 mi lhões do Fun do Ge ral do Tu ris mo
(Fun ge tur) ao Ban co do Nor des te (BNB). Ain da
nes te mês se rão li be ra dos os pri mei ros R$ 250
mi lhões. 

Os re cur sos fa zem par te dos R$ 5 bi lhões des- 
ti na dos ao se tor no com ba te aos im pac tos cau- 
sa dos pe la pan de mia de co ro na ví rus. O pre si- 
den te do BNB, Ro mil do Ro lim, en tre ou tras au- 
to ri da des, par ti ci pou da ce rimô nia.

Pra curtir

Aten ção, ci né fi los! A
26ª edi ção do Fes ti val
É Tu do Ver da de dis -
po ni bi li za on li ne 69
do cu men tá ri os de 23
paí ses pa ra vo cês
cur ti rem de gra ça e
sem sair de ca sa.

A pro gra ma ção con ta
com lon gas, mé di as e
cur tas-me tra gens
que par ti ci pam de
mos tras com pe ti ti vas
– is so sig ni fi ca que
to dos os pre mi a dos
se qua li fi cam à dis -
pu ta pe lo Os car de
2022.

Vo cê con fe re tu do is -
so en tre os di as 8 e 18
de abril, por meio das
pla ta for mas Lo o ke,
Sp ci ne Play, Em Ca sa
com Sesc, Youtube do
Sesc 24 de Maio e si te
do Itaú Cul tu ral

O Sesc Ma ra nhão 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 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. 

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.

São Luís, quarta-feira, 31 de março de 2021

Rotas e Redes 
Literárias

Em 2020, foram doadas 
mais de 60 bibliotecas mó-
veis a municípios maranhenses 
por onde passa a Estrada de 
Ferro Carajás. O acervo con-
tém livros de escritores ma-
ranhenses e com temáticas 
que dialogam com cultura e 
identidade locais, como his-
tória e cultura afrobrasileira 
e indígena. A ação integra o 
projeto Rotas e Redes Literá-
rias, que apoia a rede pública 
de ensino com ações focadas 
na melhoria dos níveis de al-
fabetismo.
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Se rá en cer ra do ho je o pe río do de re cur so
pa ra ar tis tas que ti ve ram ins cri ção ina bi li ta-
da no edi tal Co ne xão Cul tu ral 4. 

A sub mis são de re cur so pa ra re a va li a ção
de pro je tos ina bi li ta dos, po de ser re a li za da
na pla ta for ma re cur so.ma pe a men to.cul tu-
ra.ma.gov.br. No si te, ao in di car o nú me ro de
sua ins cri ção, o can di da to po de con sul tar as
pen dên ci as ca das trais que in de fe ri ram sua
pro pos ta.

Pós-Graduação na Uema

A UE MA, por meio da Pró-Rei to ra de Pes- 
qui sa e Pós-Gra du a ção (PPG/UE MA), es tá
com as ins cri ções aber tas pa ra o pro ces so
se le ti vo pa ra o Cur so de Pós-Gra du a ção La to
Sen su em En fer ma gem Obs té tri ca, mo da li-
da de a dis tân cia. As ins cri ções pa ra o cur so,
que se rá in ter me di a do pe lo Nú cleo de Tec-
no lo gi as pa ra Edu ca ção (UE MA net), po dem
ser re a li za das até o dia 20 de abril pe lo si te
se le ti vos.ue ma net.ue ma.br.

No re gis tro, o ad vo ga do Kaio Sa -
rai va (D) com o atu al pre si den te da
Or dem, Thi a go Di az, e com o con se -
lhei ro fe de ral da OAB, Da ni el Blu me
(E). A pro pó si to, Sa rai va, que é di re -
tor-te sou rei ro do bra ço ma ra nhen se
da OAB, tem se des ta ca do por su as
ações no com ba te aos im pac tos da
pan de mia na Ad vo ca cia, no es pe ci al
sen ti do de re du zir as anui da des e de
aju dar os jo vens Ad vo ga dos a in gres -
sa rem no mer ca do de tra ba lho. Já o
po e ta, ad vo ga do e pro cu ra dor do Es -
ta do, Da ni el Blu me, es tá às vol tas
com o lan ça men to do li vro “His tó ri as
da Qua ren te na”, que vai acon te cer
dia 22 de abril, a par tir das 17h, nu ma
li ve trans mi ti da pe lo YouTube da sua
edi to ra, a Hel ve tia Edi ções.

Edi val do Ho lan da Ju -
ni or e Ca mi la  Bra ga
com ple ta ram 12 anos
de ca sa dos. O ca sal
tro cou ho me na gens
nas re des so ci ais e mo -
vi men tou a in ter net
com mi lha res de cur ti -
das e cen te nas de co -
men tá ri os de pa ra béns
aos dois. Uma das
mar cas de Edi val do e
Ca mi la é o com pa nhei -
ris mo, já que eles apa -
re cem sem pre jun tos e
de mons tram amor e
cui da do um com o ou -
tro. 

A Cer ve ja ria Qua dra
66, em pre sa 100% ma -
ra nhen se, aca ba de
con quis tar me da lha de
pra ta, con fe ri da na 9ª
edi ção do Con cur so
Bra si lei ro de Cer ve jas,
dia 18 pas sa do, em
Blu me nau (SC). A Qua -
dra 66 foi a úni ca cer -
ve ja ria bra si lei ra no
es ti lo a re ce ber es te re -
co nhe ci men to. No
mer ca do há 2 anos, a
di re to ra exe cu ti va da
cer ve ja ria, Eli a ne Sil -
va, co me mo ra o re sul -
ta do com um brin de.

Projetos incentivados

Pro du to res de cul tu ra, em pre en de do res cul- 
tu rais, en fim, a clas se ar tís ti ca em ge ral, te rão
mais um pra zo pa ra ela bo ra rem seus pro je tos
cul tu rais a fim de se rem ava li a dos pe la Lei Es ta- 
du al de In cen ti vo à Cul tu ra. A Se cre ta ria de Es ta- 
do da Cul tu ra pror ro gou o pra zo de re ce bi men- 
to de no vos pro je tos, que se ria en cer ra do no dia
30 de mar ço, pa ra até o dia 30 de abril. Os in te- 
res sa dos em ins cre ver pro je tos cul tu rais, pa ra
re ce ber re cur sos com ba se na Lei de In cen ti vo à
Cul tu ra do Es ta do do Ma ra nhão de vem en tre gar
os pro je tos no pro to co lo da SEC MA.

Dívidas só aumentam

O per cen tu al de fa mí li as en di vi da das no Bra-
sil al can çou 67,3% do to tal em mar ço des te ano,
uma al ta de 0,6 pon to per cen tu al em re la ção ao
mês an te ri or e de 1,1 pon to em com pa ra ção a
mar ço de 2020. É o que apon ta a Pes qui sa de En- 
di vi da men to e Ina dim plên cia do Con su mi dor
(Peic), re a li za da pe la Con fe de ra ção Na ci o nal do
Co mér cio de Bens, Ser vi ços e Tu ris mo (CNC).
Es se foi o quar to au men to se gui do do in di ca dor,
que al can çou a se gun da mai or pro por ção his tó- 
ri ca, abai xo ape nas do per cen tu al apu ra do em
agos to de 2020 (67,5%).

Grana para o Nordeste

O mi nis tro do Tu ris mo, Gil son Ma cha do Ne- 
to, par ti ci pou nes ta se gun da-fei ra, 29, em For ta- 
le za (CE), da ce rimô nia que ofi ci a li zou o re pas se
de R$ 500 mi lhões do Fun do Ge ral do Tu ris mo
(Fun ge tur) ao Ban co do Nor des te (BNB). Ain da
nes te mês se rão li be ra dos os pri mei ros R$ 250
mi lhões. 

Os re cur sos fa zem par te dos R$ 5 bi lhões des- 
ti na dos ao se tor no com ba te aos im pac tos cau- 
sa dos pe la pan de mia de co ro na ví rus. O pre si- 
den te do BNB, Ro mil do Ro lim, en tre ou tras au- 
to ri da des, par ti ci pou da ce rimô nia.

Pra curtir

Aten ção, ci né fi los! A
26ª edi ção do Fes ti val
É Tu do Ver da de dis -
po ni bi li za on li ne 69
do cu men tá ri os de 23
paí ses pa ra vo cês
cur ti rem de gra ça e
sem sair de ca sa.

A pro gra ma ção con ta
com lon gas, mé di as e
cur tas-me tra gens
que par ti ci pam de
mos tras com pe ti ti vas
– is so sig ni fi ca que
to dos os pre mi a dos
se qua li fi cam à dis -
pu ta pe lo Os car de
2022.

Vo cê con fe re tu do is -
so en tre os di as 8 e 18
de abril, por meio das
pla ta for mas Lo o ke,
Sp ci ne Play, Em Ca sa
com Sesc, Youtube do
Sesc 24 de Maio e si te
do Itaú Cul tu ral

O Sesc Ma ra nhão 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 dos em
con cor rer a va ga de -
ve rão en vi ar nos di as
5 e 6 de abril e-mail
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cao@ma.sesc.com.br
ane xan do fi cha de
ins cri ção. 

Além dis so, é ne ces -
sá rio do ar 1Kg de ali -
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São Luís, quarta-feira, 31 de março de 2021
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M
ais uma crueldade com animais. 
Nesta terça-feira (30), o deputa-
do estadual Duarte (Republicanos) 
recebeu uma denúncia em vídeo 

por meio das redes sociais de que uma cadela te-
ria sido morta a tiros no Centro Histórico de São 
Luís.  
 
Em virtude disso, o parlamentar encaminhou ofí-
cio à Secretaria de Segurança Pública (SSP/MA), 
Delegacia Estadual do Meio Ambiente (DEMA) 
e Ministério Público do Maranhão (MPMA) para 
apurar o caso. 
 
“É inacreditável o que aconteceu. Já estou acom-
panhando o caso de perto e vamos buscar as ima-
gens das câmeras de segurança do Reviver para 
identificar e punir os autores”, declarou Duarte 
nas redes sociais. 
 
Segundo as diversas denúncias, o crime aconte-
ceu na Praça Nauro Machado, no centro da capi-
tal, quando um agente de segurança pública do 
serviço velado baleou e matou uma cachorra re-

cém-castrada acompanhada de três filhotes. Ain-
da de acordo com as pessoas do local, o animal 
era dócil e cuidado por protetores de animais, co-
merciantes e moradores. 
 

Os três filhotes e a cadela foram resgatados pela 
clínica veterinária Quatro Patas. Agora, o deputa-
do está acompanhando o tratamento dos filhotes 
e aguarda que eles estejam aptos para encami-
nhá-los para adoção. 

 
O autor do crime deve ser punido e responsabi-
lizado, conforme previsto no art. 32, parágrafos 
1º-A e 2º da Lei nº 9.605/98. 
 
Resgate do cachorro Sansão

 
Ainda na segunda-feira (29), o deputado Duarte 
conduziu uma operação de resgate com o apoio 
do Corpo de Bombeiros e da Polícia Civil de um 
cão abandonado dentro de um prédio, na Rua 2, 
no bairro São Francisco. 

O parlamentar chegou até o caso após denún-
cia de moradores e da professora Thaís Viegas, 
nas redes sociais. O animal foi encontrado magro, 
infestado de carrapatos, sem acesso à água e co-
mida em um ambiente sujo.  
 
Em seguida, ele foi levado para o Hospital Veteri-
nário Universitário da UEMA, onde está receben-
do o tratamento adequado. Duarte ficará como 
tutor do animal até que possa ser adotado.

Duarte oficia SSP/MA, DEMA e MPMA para investigar  
denúncia de cadela morta a tiros no centro de São Luís 
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PA TRÍ CIA CU NHA

A im por tân cia da co mu ni da de

Via Sacra

Grupo Grita pede
ajuda para o teatro

D
u ran te 38 edi ções o es pe tá cu lo da Via Sa cra se
re a li zou no An jo da Guar da. Há 2 anos (2020 e
2021), por cau sa da pan de mia cau sa da pe lo
no vo co ro na ví rus, a en ce na ção da Via Sa cra, o

mai or es pe tá cu lo ao ar li vre do Ma ra nhão, as sim co mo
to dos os even tos pú bli cos do mun do, te ve que ser can- 
ce la do.

A Via Sa cra faz par te das tra di ções mais aca ri nha das
pe los ca tó li cos, so bre tu do du ran te a qua res ma. É um
exer cí cio es pi ri tu al – e, em al guns ca sos, tam bém fí si co –
que aju da quem o faz a re vi ver a pai xão e mor te de Je sus
Cris to, acom pa nhan do Aque le que deu a vi da pe la hu- 
ma ni da de. E o Gru po Gri ta há qua se qua tro dé ca das
vem fa zen do es se exer cí cio que se tor nou, ao lon go do
tem po, tão gran di o so pa ra a co mu ni da de da área Ita qui
Ba can ga, e um dos mais es pe ra dos pa ra quem par ti ci pa
e con tri bui com ele.

De acor do com o pre si den te do gru po Gri ta, Carl Pi- 
nhei ro, pe lo me nos 2.600 pes so as se en vol vem di re ta e
in di re ta men te com o es pe tá cu lo, que pos sui um elen co
apro xi ma do de 1.600 ar tis tas, en tre ama do res, pro fis si o- 
nais, ini ci an tes.

No ano pas sa do o es pe tá cu lo che gou a ser mon ta do,
com o te ma “Se po des olhar, vê. Se po des ver, re pa ra”,
ba se a do na obra do es cri tor de Jo sé Sa ra ma go, mas co- 
mo se sa be, foi sus pen so. Em mé dia, o es pe tá cu lo reú ne
nos dois di as de apre sen ta ção 200 mil pes so as, se gun do
da dos da Po lí cia Mi li tar.

Es te ano, a di re to ria pro cu rou O Im par ci al pa ra pe dir
a aten ção das au to ri da des pú bli cas pa ra a si tu a ção do
te a tro no es ta do.  Uma es pé cie de so cor ro. “Es ses edi tais
que es tão sen do aber tos aca bam con tem plan do mais a
clas se da mú si ca até pe la pró pria na tu re za da apre sen- 
ta ção, en tão es tá sen do uma gran de di fi cul da de pa ra
nós, fa ze do res do te a tro. A Via Sa cra é mais di fí cil ain da
por que não tem co mo não aglo me rar. En tão a gen te co- 
me ça a en ten der que en quan to a po pu la ção to da não ti- 
ver va ci na da, a Via Sa cra não vai acon te cer. O Gri ta es tá
fe cha do, en tão o quê que a gen te es tá fa zen do? Fa zen do
va qui nha pa ra pa gar as con tas, do cu men ta ção.

O pre si den te dis se que o Gri ta não par ti ci pou di re ta- 
men te dos edi tais aber tos pe la Se cre ta ria de Es ta do da
Cul tu ra, e sim, in te gran tes ou co la bo ra do res do gru po
com tra ba lhos in di vi du ais, que, ao ser con tem pla dos,
fa zem uma par ti lha do re cur so com o gru po. “Os edi tais
exi gem uma bu ro cra cia gran de, te mos que fa zer ví de os
que con tra di zem o pró prio de cre to, pois te mos que con- 
tra tar equi pe pa ra fa zer a gra va ção e aca ba mos aglo me- 
ran do. A gen te pe de que a Cul tu ra te nha es se olhar mais
ca ri nho so pa ra o te a tro, pa ra o nos so fa zer te a tral. Tra- 
ba lha mos em uma co mu ni da de que tem su as vul ne ra- 

bi li da des pa ra dar aces si bi li da de pa ra to dos”, dis se.

A gen te pe de que a Cul tu ra te nha

es se olhar mais ca ri nho so pa ra o

te a tro, pa ra o nos so fa zer te a tral.

Tra ba lha mos em uma co mu ni da de

que tem su as vul ne ra bi li da des pa ra

dar aces si bi li da de pa ra to dos.

Em no ta, a Se cre ta ria de Es ta do da Cul tu ra (Sec ma)
es cla re ce que os edi tais emer gen ci ais aber tos pe lo Go- 
ver no do Ma ra nhão, em apoio aos pro fis si o nais da cul- 
tu ra du ran te a pan de mia da Co vid-19, fo ram lan ça dos
pa ra con tem plar a mai or di ver si da de pos sí vel de lin gua- 
gens ar tís ti cas. As sim foi, por exem plo, nos edi tais 1 e 2
do pro je to Co ne xão Cul tu ral em 2020, que jun tos, se le- 
ci o na ram cen te nas de pro du ções ar tís ti cas dos mais va- 
ri a dos gê ne ros. Nes ses dois edi tais fo ram pre mi a dos tra- 
ba lhos nas ca te go ri as Show de Hu mor, Cir co, Ar tes Cê- 
ni cas, Au di o vi su al, Po e sia, Ofi ci nas Ar tís ti cas, Con ta ção
de His tó ri as, Lei tu ras Dra má ti cas, Dan ça, Per for man ce,
Workshops, Tu to ri ais, Ar tes Vi su ais, Ci ne ma, Mú si ca e
até Má gi ca. “Em 2021, com o Co ne xão Cul tu ral 4, mais
1.000 pro du ções ar tís ti cas se rão con tem pla das, com
pre mi a ção no va lor de R$ 1.500. Nes te ano, o Go ver no
do Ma ra nhão tam bém cri ou o au xí lio emer gen ci al pa ra
ar tis tas. São R$ 600 pa ra ar tis tas da Ilha de São Luís em
com pen sa ção pe lo fe cha men to de ba res e res tau ran tes
en tre os di as 15 e 21 de mar ço. A pre vi são é de até 5.800
ar tis tas in cluí dos. Os pa ga men tos já es tão em cur so”, in- 
for mou o Go ver no do Es ta do.

A Sec ma rei te ra ain da que os edi tais do Co ne xão Cul- 
tu ral pri mam pe la des bu ro cra ti za ção no pro ces so de
sub mis são de pro je tos, com bai xa exi gên cia de cri té ri os
téc ni cos pa ra va li da ção dos ví de os ha bi li ta dos. Por fim,
res sal ta que gru pos e com pa nhi as ar tís ti cas tam bém fo- 
ram agra ci a das com os edi tais do Co ne xão Cul tu ral.

Pa ra a co mu ni da de do An jo da Guar da, o es pe tá cu lo
re pre sen ta um gri to. “A co mu ni da de es tá li ga da ao Gri ta
de vá ri as for mas, al guns que já saí ram, vol ta ram e per ce- 
be ram a im por tân cia da ar te co mo uma for ma de apro- 
xi ma ção, uma for ma po lí ti ca de aler ta a es sa co mu ni da- 
de.

Ao ser re a li za da, a Via Sa cra be ne fi cia a co mu ni da de
com in fra es tru tu ra pa ra o bair ro, além de pro mo ver ge- 
ra ção de ren da pa ra os mo ra do res. Sem o es pe tá cu lo,
Carl se res sen te que o bair ro es tá aban do na do e tra di ci- 
o nal men te é es que ci da. “É um ser vi ço que o es pe tá cu lo
pres ta pa ra a co mu ni da de por que é fei to re ca pe a men to,
lim pe za das ga le ri as, das pra ças, em to do o per cur so
que a Via Sa cra é re a li za da.

Um pro je to da Va le pro me te aju dar a co mu ni da de
com um do cu men tá rio- ho me na gem que já co me çou a
ser gra va do, pa ra ser vei cu la do no pe río do da Se ma na
San ta, com a pro pos ta de aju dar o gru po Gri ta, uma vez
que en vol ve rá o elen co e téc ni cos do es pe tá cu lo da Via
Sa cra.

100 es tan dar tes bran cos se rão mon ta dos nos pon tos
on de cos tu mam acon te cer as en ce na ções da Via Sa cra
“Eles con vi da ram al guns ato res e pes so as da co mu ni da- 
de pa ra fa lar so bre a Via Sa cra e ao mes mo tem po vão
mos trar es se va zio que a pan de mia es tá cau san do no
bair ro, uma co mu ni da de que é um ce lei ro da cul tu ra”,
dis se Carl Pi nhei ro.

O gru po Gri ta, res pon sá vel pe la or ga ni za ção da
Via Sa cra, foi fun da do em 1972, quan do um gru po de es- 
tu dan tes do Cen tro Edu ca ci o nal do Ma ra nhão (Ce ma),
re sol veu se reu nir pa ra dar con ti nui da de às ati vi da des
te a trais de sen vol vi das na es co la, atu an do des de 1977 na
co mu ni da de Ita qui-Ba can ga, e lá se in cor po rou à di nâ- 
mi ca da co mu ni da de, por meio do Cen tro Co mu ni tá rio
Ca tó li co, fa zen do te a tro po pu lar. O es pe tá cu lo ‘Via Sa- 
cra’, foi con ce bi do em 1981, com o pro pó si to de tra du zir
o sen ti men to li ber tá rio da Pai xão de Cris to, na mo vi- 
men ta ção em tor no da eman ci pa ção da pró pria co mu- 
ni da de.

São Luís, quarta-feira, 31 de março de 2021
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Com a investigação foi possível acompanhar a apreensão de 600kg de cocaína, bem
como efetuar o desmantelamento de um laboratório de manipulação de drogas

O no me da ope ra ção

Pa ga men to e re ne go ci a ções

• Ne go ci a ção/par ce la men to das fa -
tu ras atra vés do si te www.equa to ri a -
le ner gia.com.br;
• Pa ga men to com car tão de cré di to
em até 12 ve zes pe lo si te www.equa to -
ri a le ner gia.com.br;
• A fa tu ra de ener gia elé tri ca ago ra é
bo le to e, po de ser pa ga em qual quer
ban co ou cor res pon den te ban cá rio;

PINHEIRO

Operação contra  tráfico
internacional de drogas

A
Po lí cia Fe de ral de fla grou, on- 
tem, ter ça-fei ra (30), na bai- 
xa da ma ra nhen se, a Ope ra- 
ção Apa che tas, a qual tem co- 

mo ob je ti vo com ba ter os cri mes de
Trá fi co In ter na ci o nal de Subs tân ci as
En tor pe cen tes, As so ci a ção pa ra o Trá- 
fi co, La va gem de Ca pi tais, e o Co mér- 
cio ile gal de ar mas de fo go na re gião.
Os en tor pe cen tes co mer ci a li za dos
eram pro ve ni en tes de paí ses pro du to- 
res de co caí na, co mo Pe ru e Colôm- 
bia, com os quais o Bra sil faz fron tei ra.

A in ves ti ga ção con du zi da pe la Po lí- 
cia Fe de ral no Ma ra nhão te ve iní cio
em 2017, e após a re a li za ção de inú- 

me ras di li gên ci as, foi pos sí vel iden ti- 
fi car e qua li fi car de ze nas de en vol vi- 
dos que em co mu nhão de de síg ni os
cons ti tuí ram, no mí ni mo, três as so ci- 
a ções cri mi no sas com atu a ção nos es- 
ta dos do Ama zo nas, Rondô nia, Pa rá e
Ma ra nhão.

Com a in ves ti ga ção foi pos sí vel
acom pa nhar a apre en são de apro xi- 
ma da men te 600kg de co caí na, bem
co mo efe tu ar o des man te la men to de
um la bo ra tó rio pró prio pa ra ma ni pu- 
la ção de dro gas.

A Po lí cia Fe de ral re pre sen tou ju di- 
ci al men te por 26 man da dos de bus ca
e apre en são e 22 man da dos de pri são.
Além das 17 pri sões, a ope ra ção te ve
co mo ob je ti vo a des ca pi ta li za ção das
or ga ni za ções cri mi no sas com o se- 
ques tro de bens e va lo res. Os en vol vi- 
dos, ca so con de na dos, po dem ser
ape na dos com até 47 anos de re clu- 
são.

Os cum pri men tos de tais or dens

ju di ci ais ocor re ram nas ci da des de
Ma naus–AM, Cas ta nhal–PA, Vi lhe na–
RO, bem co mo em Pi nhei ro, no Ma ra- 
nhão, e con tou com par ti ci pa ção de
160 ser vi do res da Po lí cia Fe de ral e
qua tro in ves ti ga do res da Po li cia Ci vil
do Ma ra nhão, os quais au xi li a ram as
bus cas com a uti li za ção de dois cães
fa re ja do res.

A ope ra ção foi de no mi na da Apa- 
che tas, que his to ri ca men te con sis te
em um amon to a do de pe dras que o
vi a jan te (in dí ge na) co lhe na bei ra da
es tra da e de po si ta, umas em ci ma das
ou tras, du ran te ca mi nha da pe las tri- 
lhas da cor di lhei ra dos An des (Pe ru).
O vi a jan te es con de (pa ra uti li zar pos- 
te ri or men te) jun to a “apa che ta” a
mas sa de fo lhas de co ca (ma té ria pri- 
ma com o que se pro duz a Co caí na).

CONTA DE ENERGIA

Cortes suspensos e renegociação a partir de julho

Nos úl ti mos di as vem se fa lan do
bas tan te so bre a sus pen são no cor te
de ener gia elé tri ca no Ma ra nhão. Des- 
sa for ma tam bém sur gi ram mui tas
dú vi das, co mo: o con su mi dor vai ter
que pa gar es sa con ta sus pen sa quan- 
do? Co mo con ces si o ná ria do ser vi ço
pú bli co fe de ral no es ta do, a Equa to ri- 
al Ma ra nhão es cla re ceu que cum pre
os cri té ri os le gais so bre a sus pen são
no for ne ci men to da ener gia elé tri ca,
con for me des cri to na Re so lu ção Nor- 
ma ti va da ANE EL. Na úl ti ma sex ta-fei- 
ra (26), a ANE EL de ter mi nou no vas di- 
re tri zes vá li das até dia 30 de ju nho de
2021, que se rão im ple men ta das pe la
Equa to ri al Ma ra nhão. Den tre as me- 
di das anun ci a das pe la agên cia re gu la- 
do ra, es tá a sus pen são do cor te no for- 

ne ci men to de ener gia pa ra cli en tes
re si den ci ais Bai xa Ren da e ser vi ços
es sen ci ais.

Fo ram re for ça das as par ce ri as com
os go ver nos mu ni ci pais e do es ta do
pa ra au men tar o nú me ro de con su mi- 
do res clas si fi ca dos na Ta ri fa So ci al de
Ener gia Elé tri ca (TSEE). Es ses con su- 
mi do res re ce bem des con tos na con ta
de ener gia que po de che gar até 65%.
Atu al men te já são mais de 900 mil fa- 
mí li as be ne fi ci a das pe lo pro gra ma no
Es ta do do Ma ra nhão.

É im por tan te res sal tar que, con for- 
me foi des ta ca do pe la ANE EL, os cli- 
en tes que ti ve rem con di ções de pa gar
a con ta de ener gia as sim o fa çam, evi- 
tan do o acú mu lo de dé bi to, pois as fa- 
tu ras e co bran ças es tão ape nas sus- 
pen são e após o dia 30 de ju nho co- 
me çam a ser co bra das.

Aos cli en tes que não se en qua dram
co mo bai xa ren da, as fa tu ras de ener- 
gia po dem ser so li ci ta das por meio
ele trô ni co. To das as fa tu ras já es tão
dis po ní veis nos ca nais di gi tais. Pa ra
re ti rar o có di go de bar ras pa ra pa ga- 
men to e a se gun da via da con ta, aces- 
se o si te www.equa to ri a le ner- 
gia.com.br ou o aten di men to via
What sApp.

Pa ra quem quer ne go ci ar as dí vi- 
das, a Equa to ri al tam bém ofe re ce
con di ções es pe ci ais, que va ri am de
acor do com o per fil de ca da cli en te e
sua ca pa ci da de de pa ga men to. Os cli- 
en tes po dem fa zer o par ce la men to
das con tas pen den tes em até 12 ve zes
no car tão de cré di to no si te
www.equa to ri a le ner gia.com.br. Na
Agên cia Vir tu al, é pre ci so aces sar o
me nu “So li ci ta ção de Ser vi ço”, in for- 
mar o có di go da con ta de ener gia e o
CPF do ti tu lar e se le ci o nar a op ção
par ce la men to.

Fa ci li da des de pa ga men to
Aos cli en tes que não se en qua dram

co mo bai xa ren da, a Equa to ri al tam- 

bém ofe re ce con di ções es pe ci ais, que
va ri am de acor do com o per fil e sua
ca pa ci da de de pa ga men to. Os cli en- 
tes po dem fa zer o par ce la men to das
con tas pen den tes em até 12 ve zes no
car tão de cré di to no si te www.equa to- 
ri a le ner gia.com.br. Na Agên cia Vir tu-
al, é pre ci so aces sar o me nu “So li ci ta-
ção de Ser vi ço”, in for mar o có di go da
con ta de ener gia e o CPF do ti tu lar e
se le ci o nar a op ção par ce la men to.

Va le in for mar tam bém que a Equa-
to ri al Ma ra nhão am pli ou as fa ci li da-
des pa ra pa ga men to da fa tu ra de
ener gia elé tri ca e ado tou di ver sas me-
di das pa ra pro mo ver a ne go ci a ção,
sen do elas:

Após um ano da pan de mia da Co-
vid-19, com mais de 2,3 mi lhões de
cli en tes na ca te go ria Re si den ci al Bai- 
xa Ren da, nas qua tro dis tri bui do ras
no Ma ra nhão, Pa rá, Pi auí e Ala go as, o
Gru po rei te ra que cum pri rá as me di- 
das re co men da das fren te ao ce ná rio
de di fi cul da des econô mi cas e fi nan- 
cei ras des sa par ce la da po pu la ção em
ra zão da pan de mia. So men te no ano
pas sa do, a Equa to ri al au men tou em
24% o nú me ro de cli en tes ap tos pa ra
re ce ber o be ne fí cio da ta ri fa so ci al.
Den tre os es for ços re a li za dos pe la
em pre sa, des ta cam-se a pos si bi li da de
do ca das tra men to pe lo What sApp de
no vos cli en tes nes sa clas se, além de
re a li za ção de cam pa nhas jun to aos
mu ni cí pi os e de sen vol vi men to de fer- 
ra men tas que in te gram in for ma ções e
fa ci li tam o ca das tra men to, com o in- 
tui to de ga ran tir que as fa mí li as que
fa zem jus à ta ri fa so ci al pos sam usu- 
fruir do be ne fí cio.

Au xí lio-Com bus tí vel

Au xí lio pa ra o Tu ris mo

Au xí lio pa ra Pro fis si o nais de Even tos

• De cla ra ção emi ti da pe lo em pre ga dor ou pes soa ju rí -
di ca pa ra quem o tra ba lha dor pres ta va ser vi ços (mi cro -
em pre en de do res in di vi du ais e autô no mos po de rão
ates tar por meio de au to de cla ra ção, con for me mo de lo
que se rá dis po ni bi li za do pe la Se cre ta ria de Es ta do da
Cul tu ra – Sec ma).
• Do cu men to que com pro ve atu a ção pro fis si o nal em
no mí ni mo 10 even tos.

Pro gra ma So ci al Va le-Gás

BE NE FÍ CI OS

Ve ja quem po de
re ce ber os au xí li os
emer gen ci ais do
Ma ra nhão

Na úl ti ma sex ta-fei ra (26), o go ver na dor Flá vio Di no
anun ci ou a cri a ção de au xí li os emer gen ci ais pa ra be ne- 
fi ci ar mais se to res pro du ti vos no Ma ra nhão. A me di da
bus ca mi ni mi zar os da nos econô mi cos de cor ren tes da
pan de mia. Va mos sa ber quem po de re ce ber es ses be ne- 
fí ci os.

Des ti na do a mo to ris tas de apli ca ti vos, ta xis tas e mo- 
to ta xis tas que re si dam e tra ba lhem no Ma ra nhão, o Au- 
xí lio-Com bus tí vel se rá pa go du ran te dois me ses (du as
par ce las), e os va lo res do be ne fí cio va ri am de acor do
com a po pu la ção da ci da de on de os pro fis si o nais de- 
sem pe nhem su as ati vi da des.

Pa ra mo to ris tas que atu am em ci da des com até 20 mil
ha bi tan tes se rá pa go Au xí lio-Com bus tí vel no va lor de
R$ 60 pa ra con du to res de mo to ci cle tas e de R$ 180 pa ra
mo to ris tas de car ros. Já pa ra ci da des com po pu la ção
en tre 20 mil e 50 mil ha bi tan tes, o va lor do re pas se se rá
de R$ 80 pa ra mo to ci cle tas e R$ 240 pa ra car ros. No ca so
dos mo to ris tas que mo ram em ci da des com po pu la ção
su pe ri or a 50 mil ha bi tan tes, o be ne fí cio se rá de R$ 100
pa ra mo to ci cle tas e R$ 300 pa ra car ros.

Os in te res sa dos de ve rão com pro var atu a ção pro fis si- 
o nal em ca da um dos seg men tos, me di an te apre sen ta- 
ção do do cu men to de per mis são pa ra pres ta ção do ser- 
vi ço (emi ti do por ór gãos mu ni ci pais) ou pe la pla ta for- 
ma de trans por te pri va do aci o na do por App.

O be ne fí cio se rá pa go di re ta men te em con ta ban cá ria
in di ca da pe lo be ne fi ciá rio, mas os mo to ris tas de ve rão
re a li zar cre den ci a men to, via cha ma da pú bli ca a ser lan- 
ça da nos pró xi mos di as pe la Agên cia Es ta du al de Mo bi- 
li da de Ur ba na e Ser vi ços Pú bli cos (MOB).

O Au xí lio-Com bus tí vel se rá pa go so men te aos pro fis- 
si o nais que a MOB ava li ar co mo ha bi li ta dos ao be ne fí- 
cio.

O Au xí lio Emer gen ci al pa ra o Se tor do Tu ris mo se rá
des ti na do a dois pú bli cos: gui as de tu ris mo e a em pre sas
de trans por te co le ti vo que atu em com fre ta men to e tu- 
ris mo de pas sa gei ros.

Pa ra os gui as de tu ris mo que atu am no Ma ra nhão, se- 
rá des ti na do au xí lio pa go em co ta úni ca no va lor de R$
600. Já pa ra as em pre sas de trans por te que atu am com
tu ris mo de pas sa gei ros se rá pa go au xí lio no va lor de R$
1.000.

Os gui as de tu ris mo in te res sa dos em re ce ber o be ne- 
fí cio de vem pos suir ins cri ção no Ca das tur (ca das tro dos
pres ta do res de ser vi ços no tu ris mo) do Mi nis té rio do
Tu ris mo, co mo ope ra do res tu rís ti cos (sub clas se Gui as
Tu rís ti cos), até o dia 26 de mar ço de 2021.

Além de ins cri ção no Ca das tur, as em pre sas in te res- 
sa das no au xí lio emer gen ci al tam bém de ve rão ter ins- 
cri ção ati va na MOB até o dia 26 de mar ço de 2021. De
acor do com o se cre tá rio de Es ta do do Tu ris mo, Ca tu lé
Jú ni or, ain da nes ta se ma na se rão di vul ga das as re gras
com ple tas pa ra so li ci ta ção do re cur so.

O Au xí lio Emer gen ci al aos Tra ba lha do res do Se tor de
Even tos se rá pa go em co ta úni ca no va lor de R$ 600.

Po dem plei te ar o be ne fí cio emer gen ci al pro du to res,
pro mo to res (pes soa fí si ca), gar çons, gar ço ne tes, bar- 
man’s, barwo man’s e bar ten der’s, de co ra do res e flo ris- 
tas, bo lei ras (os), do cei ras (os) e co zi nhei ras (os), além
de ce ri mo ni a lis tas, fo tó gra fos, mem bros de pro du ção
téc ni ca e DJs.

Os in te res sa dos de ve rão com pro var que atu a ram
pro fis si o nal men te no se tor de even tos nos úl ti mos nos
24 me ses an te ri o res a 11 de mar ço de 2021; que não pos- 
su em car go, em pre go ou fun ção na ad mi nis tra ção pú- 
bli ca; não pos su em em pre go for mal ati vo jun to à ini ci a- 
ti va pri va da e que não se jam ti tu la res de qual quer be ne- 
fí cio pre vi den ciá rio ou as sis ten ci al.

Pa ra com pro var atu a ção no seg men to, den tro do pe- 
río do es ti pu la do, os pro fis si o nais po de rão apre sen tar:

O Au xí lio Emer gen ci al aos Tra ba lha do res do Se tor de
Even tos é li mi ta do a ape nas dois mem bros da mes ma
fa mí lia.

O Pro gra ma So ci al Va le-Gás ga ran te a dis tri bui ção de
gás de co zi nha a fa mí li as ma ra nhen ses em si tu a ção de
mai or vul ne ra bi li da de so ci al.

Po de rão ter aces so ao be ne fí cio ins cri tos no Ca dÚ ni- 
co (Ca das tro Úni co pa ra pro gra mas so ci ais do Go ver no
Fe de ral) que não te nham ne nhu ma ou tra ren da.

A Se cre ta ria de Es ta do do De sen vol vi men to So ci al
(Se des), res pon sá vel pe la iden ti fi ca ção das fa mí li as que
se en cai xam nos pa râ me tros exi gi dos pe lo pro gra ma,
en tre ga rá o Va le-Gás por até qua tro ve zes con se cu ti vas,
pa ra as fa mí li as ha bi li ta das ao be ne fí cio.

Mas aten ção! É es sen ci al que os in te res sa dos no Va le-
Gás es te jam com o ca das tro atu a li za do no Ca dÚ ni co.

São Luís, quarta-feira, 31 de março de 2021
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O Tricolor, que chegou a ocupar a vice-lanterna do Grupo A, dormiu na segunda
colocação após vencer o Salgueiro na noite da última segunda-feira, no Castelão

NE RES PIN TO

 Re cla ma ções

 Re gu la men to

• Quar tas 1 – 1º A x 4º A
• Quar tas 2 – 2º B x 3º B
• Quar tas 3 – 1º B x 4º B
• Quar tas 4 – 2º A x 3º A

• Ven ce dor quar tas 1 x Ven ce dor
quar tas 2
• Ven ce dor quar tas 3 x Ven ce dor
quar tas 4

COMPETIÇÃO REGIONAL

Sampaio já pensa nas
finais do Nordestão

O
Sam paio Cor rêa con se guiu,
com ape nas du as vi tó ri as
se gui das, mu dar com ple ta- 
men te sua si tu a ção na Co pa

do Nor des te. O Tri co lor, que che gou a
ocu par a vi ce-lan ter na do Gru po A,
dor miu na se gun da co lo ca ção após
ven cer (3 a 2) o Sal guei ro na noi te da
úl ti ma se gun da-fei ra, em jo go dis pu- 
ta do no Es tá dio Cas te lão. Mes mo que
o con cor ren te CRB te nha der ro ta do o
ABC na noi te de on tem (jo go en cer ra- 
do após o fe cha men to des ta edi ção),
ain da as sim, o re pre sen tan te ma ra- 
nhen se es ta rá man ti do en tre os qua- 
tro pri mei ros co lo ca dos, ao fi nal da
ro da da. Ho je tem mais du as par ti das,
em For ta le za, on de o Ce a rá jo ga com
o CSA, às 19h30, e no Re ci fe o  San ta
Cruz  en fren ta o Sport, às 21h30. An tes
des tes dois jo gos,  a clas si fi ca ção es ta- 
va as sim: Bahia  10; Sam paio 9; CRB 8;
Ce a rá 7; Con fi an ça 7; Qua tro de Ju lho-
PI e Tre ze-PB 5 pon tos.

O pró xi mo jo go do Sam paio Cor rêa
se rá di an te do ABC, no pró xi mo sá ba- 
do, às 18h15, em Na tal, no Es tá dio
Fras quei rão. A úl ti ma apre sen ta ção
des ta fa se ocor re rá em São Luís, dia 10
de abril, con tra o CSA. Se sair ven ce- 
dor, atin gi rá os 15 pon tos. O CRB se rá
o pró xi mo ad ver sá rio do Sal guei ro, no
do min go, às 16h, no Es tá dio Cor né lio
de Bar ros, no in te ri or per nam bu ca no.

Em  so lo po ti guar, o Tri co lor po de
man ter a mes ma for ma ção do jo go da
se gun da-fei ra, quan do a equi pe re a li- 
zou a me lhor apre sen ta ção des de a
che ga da do téc ni co Ra fa el Gua na es.

Ele, no en tan to, ao fi nal da par ti da,
não adi an tou se po de rá fa zer no vas
al te ra ções. Dos que atu a ram, ape nas
o za guei ro Pau lo Sér gio saiu li gei ra- 
men te ma chu ca do, mas tem um bom
tem po pa ra se re cu pe rar. Os trei na- 
men tos se rão in ten si fi ca dos ho je e
ama nhã.  Mo ta; Sá vio, Joé cio, Pau lo
Sér gio e Mar lon; An dré Luís, Fer rei ra e
Eloir; Pi men ti nha, Be ti nho e Du du,
fo ram os on ze que co me ça ram jo gan- 
do. No trans cor rer da par ti da, o ata- 
can te Wesley fez sua es treia com a ca- 
mi sa tri co lor.

No con fron to com o Sal guei ro,
além do be lo gol mar ca do pe lo meia
Gui lher me, em jo ga da in di vi du al,
cha mou a aten ção a ar bi tra gem pe la
mar ca ção de dois im pe di men tos ine- 
xis ten tes. Um no pri mei ro tem po, na- 
que le que se ria o gol da equi pe vi si- 
tan te, e ou tro na eta pa fi nal, que po- 
de ria ser o quar to do ti me tri co lor. Por
is so, os dois la dos dei xa ram o cam po
re cla man do bas tan te, no ta da men te,
o clu be vi si tan te, per de dor do jo go.

A Co pa do Nor des te reú ne, após da
fa se pre li mi nar, 16 equi pes da re gião
pa ra uma dis pu ta da fa se de gru pos,
clu bes do Gru po A en fren tam os ti mes
do Gru po B, em oi to ro da das. Os qua- 
tro me lho res de ca da um dos gru pos
avan çam à se gun da fa se.

Os oi to clas si fi ca dos dis pu tam um
ma ta-ma ta nes ta se gun da fa se, que
re pre sen ta as quar tas de fi nal. Os con- 
fron tos, de ci di dos em par ti das úni cas,
são de fi ni dos de acor do com a po si- 

ção na fa se de gru pos:

Os qua tro clas si fi ca dos dis pu tam a
se mi fi nal, tam bém re a li za da em jo go
úni co, en tre:

*(man dos ain da não de fi ni dos)

De pois, os dois clas si fi ca dos se en- 
fren tam na fi nal, dis pu ta da em dois
jo gos, com man dos a se rem de fi ni dos.

Su per co pa do Bra sil

RECOPA SUL-AMERICANA

Palmeiras x Defensa y
Justicia será em Brasília

ESTÁDIO MANÉ GARRINCHA RECEBERÁ JOGO DA RECOPA 

Com a proi bi ção de even tos es por ti vos no es ta do de
São Pau lo por con ta do agra va men to da pan de mia do
no vo co ro na ví rus, o jo go de vol ta da Re co pa Sul-Ame ri- 
ca na, en tre Pal mei ras e De fen sa y Jus ti cia, da Ar gen ti na,
no dia 14 de abril, se rá no es tá dio Ma né Gar rin cha, em
Bra sí lia.

A Con me bol con fir mou a al te ra ção em pu bli ca ção
em su as re des so ci ais na úl ti ma ter ça-fei ra (30). Com a
in de fi ni ção so bre a si tu a ção da pan de mia em São Pau lo
e o au men to das proi bi ções, o Pal mei ras es co lheu o Ma- 
né Gar rin cha.

A de ci são por Bra sí lia acon te ceu so bre tu do pa ra fa ci- 
li tar a lo gís ti ca da equi pe.

No dia 11, o Pal mei ras dis pu ta rá a Su per co pa do Bra- 
sil, con tra o Fla men go, na ci da de. As sim, per ma ne ce ria
no lo cal pa ra os dois con fron tos, sem ne ces si da de de
ou tras vi a gens e tro ca de ho téis.

O pri mei ro jo go da Re co pa se rá no dia 7, em Bu e nos
Ai res. A com pe ti ção reú ne os cam peões da Li ber ta do res
e da Sul-Ame ri ca na da tem po ra da an te ri or.

REBAIXADO

Imperatriz vai só cumprir tabela

FALTA APENAS UM JOGO PARA O IMPERATRIZ SE DESPEDIR DO CAMPEONATO ESTADUAL 2021

O em pa te do Im pe ra triz com o Ju ven tu- 
de  Sa mas, na noi te de se gun da-fei ra, sig ni- 
fi cou, tam bém, o pri mei ro re bai xa men to
do clu be da Re gião To can ti na pa ra a se gun- 
da di vi são  do Cam pe o na to Ma ra nhen se.
Foi a se gun da que da do Ca va lo de Aço em
me nos de um ano. Em 2020, o ti me fez a pi- 
or cam pa nha no Bra si lei ro da Sé rie C, on de
fi cou na úl ti ma co lo ca ção e con quis tou
ape nas um em pa te di an te do Re mo, em ca- 
sa, na pri mei ra ro da da.

Fal ta ape nas um jo go pa ra o Im pe ra triz
se des pe dir do Es ta du al 2021. O jo go se rá
di an te do Ba ca bal, no Frei Epi fâ nio, mas de
na da vai adi an tar o re sul ta do pa ra os co lo- 
ra dos. To dos os cál cu los o dei xam de fo ra,
por que são du as as equi pes re bai xa das.

A si tu a ção pi o rou após a der ro ta do Mo- 
to pa ra o São Jo sé (1 a 0), no Nho zi nho San- 
tos, que pos si bi li tou a su bi da do Pei xe Pe- 
dra. A clas si fi ca ção fi cou as sim: Mo to 12; 
Sam paio 10; Ju ven tu de 8; PAC 8; São Jo sé 7;
Ia pe 5; BEC 3; Im pe ra triz 2. Nes ta quar ta-

fei ra, Ia pe e Ba ca bal jo gam em  São Luís e
qual quer re sul ta do dei xa o Ca va lo de Aço
fo ra, pois es te só po de so mar cin co pon tos
e tem ape nas um jo go a dis pu tar. O Ju ven- 
tu de Sa mas ain da tem uma par ti da a cum- 
prir di an te do Ba ca bal e ga ran tiu pra ti ca- 
men te sua pas sa gem pa ra a pró xi ma fa se.

A cri se téc ni ca e ad mi nis tra ti va do Im- 
pe ra triz agra vou-se após a pas sa gem da
ad mi nis tra ção do fu te bol por uma em pre- 
sa de fo ra do Es ta do, ain da no pri mei ro se- 
mes tre de 2020, se gun do o ex-pre si den te
Adau to, por ab so lu ta fal ta de con di ções fi- 
nan cei ras. O pla no, no en tan to, não fun ci-
o nou.

Ape sar de ter si do re bai xa do no Cam pe- 
o na to Ma ra nhen se, por an te ci pa ção, o Im-
pe ra triz vai dis pu tar a Sé rie D do Cam pe o- 
na to Bra si lei ro em 2021 e no pró xi mo ano
se rá o ter cei ro re pre sen tan te do es ta do na
Co pa do Bra sil. Po si ção con quis ta da após
su pe rar o Mo to clu be no ran king pu bli ca do
pe la CBF. (N.P)

REFORÇO

São Paulo anuncia o meia William

O MEIO-CAMPISTA WILLIAN CHEGA AO SÃO PAULO APÓS DEFENDER O TOLUCA, TIME MEXICANO 

O São Pau lo anun ci ou a con tra ta ção do
meio-cam pis ta Wil li am. O no vo re for ço
tri co lor as si nou con tra to até o fim do ano,
com a pos si bi li da de de re no va ção por
mais uma tem po ra da.

Wil li am re a li zou exa mes mé di cos e já
es tá in te gra do ao elen co co man da do por
Her nán Cres po. O meio-cam pis ta che ga
ao São Pau lo após de fen der o To lu ca e fa- 
zer car rei ra no fu te bol me xi ca no.

Em 2016, Wil li am fez par te do elen co do
Amé ri ca-MEX que se con sa grou cam peão
da Li ga dos Cam peões da Con ca caf.

No Bra sil, o jo ga dor atu ou nas ca te go ri- 
as de ba se de Ju ven tus e Co rinthi ans an tes
de che gar ao Pal mei ras, clu be no qual es- 
tre ou pro fis si o nal men te.

Em 2004, quan do era tra ta do co mo
uma re ve la ção pe lo Pal mei ras, o jo ga dor

foi di ag nos ti ca do com um pro ble ma no
co ra ção. Wil li am te ve um blo queio do ra- 
mo es quer do, se gui do de ar rit mia e sus- 
pei ta de mi o car dia.

Fo ram qua se dois anos de au sên cia pa- 
ra a re cu pe ra ção ple na e cons tan te mo ni- 
to ra men to por exa mes. 

Em 2006, Wil li am vol tou a atu ar e pas- 
sou por Ipa tin ga, Náu ti co, Vi tó ria, Goiás,
Atlé ti co-GO e Join vil le an tes de sair pa ra
ini ci ar car rei ra fo ra do Bra sil com a ca mi- 
sa do Bu san IPark, da Co reia do Sul, em
2013.

Após pas sa gem pe lo fu te bol sul-co re a- 
no, Wil li am che gou pa ra de fen der o Que- 
ré te ro ao la do do ho je go lei ro são-pau li no
Ti a go Vol pi. Pos te ri or men te, o meio-cam- 
pis ta ain da de fen deu Amé ri ca e To lu ca
an tes de de sem bar car no Mo rum bi.

São Luís, quarta-feira, 31 de março de 2021

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


oimparcial.com.brIMPARGeorge Raposo
E-mail: gdinamite@gmail.com12

O estudante do SESI de Imperatriz, Henrry Glissoly, tem apenas 14 anos, é apaixonado
por robótica e quer ajudar os iniciantes 

No va tem po ra da

Trei nos na pan de mia

PARA INICIANTES

Maranhense cria 
e-book sobre robótica

N
em mes mo a pan de mia e o
es tu do re mo to em de cor- 
rên cia da pan de mia di mi- 
nuí ram a cri a ti vi da de, a de- 

ter mi na ção e a pai xão por ro bó ti ca do
es tu dan te do SE SI – Es co la Marly
Sarney, Henrry Glissoly Ma ci el Ama- 
ral, de 14 anos, que cri ou um e-bo ok
pa ra fa ci li tar o apren di za do de ini ci- 
an tes no mun do da ro bó ti ca.

“No e-bo ok co lo quei as sun tos que
to dos pre ci sam sa ber, abor dei tam- 
bém as sun tos que pes qui sei quan do
co me cei e não en con trei, e após mui- 
tas pes qui sas em vá ri os idi o mas en- 
con trei te mas que de sen vol vem ca da
vez mais os ini ci an tes no as sun to, fo- 
ram abor da dos as sun tos de workshop
mi nis tra dos por pro fis si o nais da
FIRST LE GO LE A GUE, após to dos es- 
ses co nhe ci men tos ad qui ri dos ela bo- 
rei um e-bo ok pa ra aju dar no de sen- 
vol vi men to de ini ci an tes”, des ta ca o
es tu dan te que ho je atua co mo ca pi tão
da equi pe do SE SI de Im pe ra triz, Ro- 
bo tic`s An gels.

Henrry co me çou na ro bó ti ca par ti- 
ci pan do do tor neio da Olim pía da Bra- 
si lei ra de Ro bó ti ca, on de a equi pe de le
foi  cam peã ma ra nhen se e as sim,  re- 
pre sen ta ram o  SE SI Ma ra nhão na eta- 
pa na ci o nal em Per nam bu co em 2018.
Em 2019 e 2020, ele par ti ci pou do
FIRST LE GO LE A GUE, na re gi o nal
que acon te ceu no Pa rá e seu ti me foi
clas si fi ca do pa ra a eta pa na ci o nal em
São Pau lo.

Henrry e di ver sas equi pes es tão se
pre pa ran do pa ra o Tor neio de Ro bó ti- 

ca FIRST Le go Le a gue – Chal len ge, or- 
ga ni za do pe lo Ser vi ço So ci al da In- 
dús tria (SE SI), que pe la pri mei ra vez
te rá uma edi ção no Ma ra nhão, com
trans mis são on li ne pe los ca nais de
co mu ni ca ção do SE SI, no mês de
maio.

De vi do à pan de mia da Co vid-19, a
com pe ti ção se rá re a li za da re mo ta- 
men te, e seu prin ci pal am bi en te de
ava li a ção se rá pe la FIRST REH (Re- 
mo te Event Hub), uma pla ta for ma
ofi ci al da FIRST de sen vol vi da es pe ci- 
al men te pa ra os tor nei os on li ne.

As eta pas re gi o nais co me çam em
08 de abril e vão até 15 de maio. As
equi pes clas si fi ca das ga ran tem va ga
pa ra o Fes ti val SE SI de Ro bó ti ca, que
se rá re a li za do en tre 28 e 30 de maio de
2021.

Pa ra a no va tem po ra da, o te ma é
RePLAY. O in tui to é in cen ti var a prá ti- 
ca de ati vi da des fí si cas pa ra ga ran tir
uma me lhor qua li da de de vi da, evi tar
o se den ta ris mo e pro mo ver a saú de.

Pa ra a pro fes so ra de ro bó ti ca, Con- 
cei ção de Ma ria dos San tos Oli vei ra, a
ex pe ri ên cia é bem de sa fi a do ra. “Ti ve- 
mos que tra çar no vas es tra té gi as pa ra
al can çar nos sas me tas. Nos sos trei nos
fi ca ram, de cer ta for ma, li mi ta dos a
tra ba lhar em ape nas du as das áre as
da com pe ti ção sen do elas pro je tos de
Ino va ção e Co re Va lu es e as sim, es ta- 

ría mos dei xan do du as áre as sem tra- 
ba lhar, pois, de pen de mui to de es tar
fi si ca men te no La bo ra tó rio de Ro bó- 
ti ca que é de sig ner do Robô e o De sa- 
fio da Me sa. Pa ra re sol ver a ques tão,
jun tos en con tra mos a so lu ção nos
mei os tec no ló gi cos pa ra tra ba lhar es-
tas du as eta pas mon tan do nos sos
robôs em pla ta for mas vir tu ais, e trei- 
nos na me sa em si mu la do res nu ma
vi são 3D, as sim pu de mos de sen vol- 
ver, tes tar e apri mo rar um pou co nos- 
sas pro gra ma ções, lo ca li zan do e cor-
ri gin do er ros pa ra ob ten ção de so lu-
ções, con si de ran do os re sul ta dos es- 
pe ra dos”, des ta ca a pro fes so ra.

“Es ta mos con se guin do nos sos ob- 
je ti vos com mui to es for ço e de di ca-
ção, pois so mos uma equi pe, e jun tos
po de mos ex plo rar ha bi li da des e idei- 
as no vas ad qui ri das, usa mos a nos sa
cri a ti vi da de e a per sis tên cia pa ra re- 
sol ver os pro ble mas apre sen ta dos, e
ten do a cer te za do que apren de mos. 
Os Co res Va lu es es tão nos nor te an do
nes te mo men to de tan tas des co ber tas
e apren di za do, co mo es sa ini ci a ti va
do alu no Henrry, que mui to nos or gu- 
lha”, re la ta a pro fes so ra que tam bém
não es con de o or gu lho de ser téc ni ca
de ro bó ti ca, di an te da pos si bi li da de
de vi ven ci ar mui tos ce ná ri os di fe ren- 
ci a dos, co nhe ci men tos pa ra a vi da
que vão além dos mu ros da Ins ti tui- 
ção. A pro fes so ra em ques tão, ho je
ori en ta 5 equi pes na FLL, (Ro bo tic’s
An gels, Ai ru mã Bots, Bum ba meu Bot,
Fre e dom Wings e Guer rei ros LE GO), e
já ini cia uma no va com pe ti ção que é
F1 in Scho ols (GRAF FE NO).

M-V-F RELOADED

Festival online reúne criadores nacionais de videoclipes

O EVENTO ACONTECE NOS DIAS 27, 28 E 29 DE ABRIL E TRAZ TALKS, ESTREIAS DE CLIPES, VISUAL SETS, INICIATIVA PARA FINANCIAMENTO

Pou co mais de um mês de pois da
re a li za ção do m-v-f- awards, que pre- 
mi ou os me lho res vi de o cli pes e ví de- 
os re a li za dos pa ra a mú si ca no ano
pas sa do, o m-v-f- anun cia o  m-v-f-
re lo a ded, um en con tro di gi tal de ar- 
tis tas e  ta len tos bra si lei ros e es tran- 
gei ros da área de au di o vi su al pa ra
mú si ca, com talks que dis cu ti rão as- 
pec tos cri a ti vos e es tra té gi cos no pro- 
ces so de de sen vol vi men to e lan ça- 
men to dos ví de os mais lin dos da web.
Além dos talks, o pú bli co tam bém po- 
de rá con fe rir es trei as de cli pes se gui- 
das de ba te-pa pos com os re a li za do- 
res, vi su al sets cri a dos es pe ci al men te
pa ra o even to e o lan ça men to de uma
no va ini ci a ti va de fi nan ci a men to de
vi de o cli pes em par ce ria com a no o- 
dle. O m-v-f- re lo a ded acon te ce gra- 
tui ta men te en tre 27 e 29 de abril no si- 
te do Mu sic Vi deo Fes ti val (www.mu- 
sic vi de o fes ti val.com.br).

En tre os as sun tos a se rem abor da- 
dos e con vi da dos con fir ma dos do m-
v-f- re lo a ded, es tão Cri o lo e sua equi- 
pe pa ra fa la rem so bre o re cen te pro je- 
to de re a li da de au men ta da, os di re to- 
res Dou glas Ber nardt e Fer nan do No- 
ga ri que ex tra po lam fron tei ras em co- 
la bo ra ções com ar tis tas in ter na ci o- 

nais, um ti me de di re to ras ar gen ti nas
em um talk em par ce ria com o Bu e nos
Ai res Mu sic Vi deo Fes ti val, es treia do
vi de o cli pe “Vis ce ral”, de Fran, além
de vi su al sets iné di tos cri a dos en tre
ar tis tas mu si cais e vi su ais, e mui to
mais!

Pa ra os vi su al sets, o m-v-f- es tá
pro pon do uma cu ra do ria de cri a do- 
res vi su ais e ar tis tas pa ra o de sen vol- 
vi men to de pe ças au di o vi su ais re a li- 
za das re mo ta men te, de 15 a 20 mi nu- 
tos ca da. Os sets apre sen tam co la bo- 
ra ções de Matheus Les ton com ATR, e
Ga bri el Ro lim e Jad sa e Ju Mat tos com
MC Ku nu mi.

Além da pro gra ma ção de talks, es- 
trei as e vi su al sets, des de sem pre o m-
v-f- in cen ti va a pro du ção de cli pes,
in ves tin do em no vas pro du ções, co- 
nec tan do ar tis tas com mar cas e re a li- 
za do res, agre gan do ser vi ços e im pul- 
si o nan do a di vul ga ção. Ago ra, no con- 
tex to do m-v-f- re lo a ded e em par ce- 
ria com no o dle, o m-v-f- apre sen ta
uma no va fren te de fi nan ci a men to de
vi de o cli pes e/ou ví de os mu si cais (po- 
den do ser ál buns vi su ais, vi su a li zers,
do cu men tá ri os mu si cais, en tre ou- 
tros), por meio de li nhas de cré di tos
es pe cí fi cas pa ra a pro du ção de no vas

pe ças au di o vi su ais, se ja por par te do
ar tis ta, da pro du to ra, ou qual quer ou- 
tro re a li za dor. Uma vez fi nan ci a dos, o
m-v-f- acom pa nha rá o pro ces so de
de sen vol vi men to dos pro je tos de per-
to, co lo can do-nos à dis po si ção dos
re a li za do res pa ra con sul to ri as gra tui- 
tas de con teú do, in di ca ção de pro fis- 
si o nais e ou tras co la bo ra ções que se
de mons tra rem viá veis.

Se gun do Lia Vis sot to, di re to ra e
ide a li za do ra do Mu sic Vi deo Fes ti val,
“O m-v-f- quer ofe re cer no vas for mas
de fo men tar a pro du ção de ví de os fei-
tos pa ra mú si ca no Bra sil e es se é o
mo men to ide al pa ra is so. Com a es- 
cas sez de re cur sos a pre ços jus tos dis- 
po ní veis no mer ca do e pou cos edi tais
pú bli cos es pe cí fi cos pa ra o seg men to,
no o dle pas sa a ser uma op ção bas tan-
te con vi da ti va, e, jun to com m-v-f-,
es tá pron to pa ra aten der os re a li za do- 
res e cri a ti vos bra si lei ros”.

O m-v-f- re lo a ded é uma re a li za ção
do Mi nis té rio do Tu ris mo, Se cre ta ria
Es pe ci al da Cul tu ra, Go ver no do Es ta-
do de São Pau lo, por meio da Se cre ta-
ria de Cul tu ra e Eco no mia Cri a ti va,
com ide a li za ção da Cin na mon, par ce- 
ria de No o dle, Ca nal Cur ta, Bu e nos Ai-
res Mu sic Vi deo Fes ti val, e UKM VA.

Ex po si ção Co la, Pa pel e Te sou ra – pri mei ros en sai os

COLA, PAPEL E TESOURA

Exposição em cartaz
na Galeria do Sesc

APROPRIAÇÃO DAS CORES

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. 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, des de so ci ais, am bi en- 
tais, a abor da gens ni i lis tas e abs tra ci o nis tas. As vi si tas
se rão agen da das pe los te le fo nes 3216-3830 e 3216-3826
e po dem ser re a li za das no pe río do de 30 de mar ço a 31
de maio, no ho rá rio das 9h às 11h30 e 13h30 às 17h.

Air ton Re ner ini ci ou seu tra ba lho ar tís ti co ain da na
gra du a ção em Ci ên ci as Am bi en tais pe la Uni ver si da de
de Bra sí lia, quan do apre sen tou um tra ba lho edu ca ti vo
uti li zan do ma te ri ais des car ta dos re a pro vei ta dos. Des de
en tão, com uma quan ti da de de re vis tas em po ei ra das na
es tan te de sua ca sa, o ar tis ta en con trou no pa pel, na co- 
la e na te sou ra a pos si bi li da de de se des co nec tar do ex- 
ces so de mí di as di gi tais e de sen vol ver tra ba lhos de co la- 
gens ma nu ais. Mais re cen te men te tem ex pe ri men ta do
em su as co la gens a apli ca ção de tin ta acrí li ca e ma te ri- 
ais não con ven ci o nais, ten tan do sem pre se de sa fi ar e se
re des co brir co mo ar tis ta.

Com 29 anos, o ma ra nhen se é for ma do em Ci ên ci as
Am bi en tais pe la Uni ver si da de de Bra sí lia em 2016. Ain- 
da na gra du a ção co me çou a fa zer seus pri mei ros tra ba- 
lhos de ar te re a pro vei tan do o pa pel co mo ati vi da de
edu ca ti va. No de cor rer dos anos foi apri mo ran do a téc- 
ni ca e em 2018 foi con vi da do a fa zer a ar te do car taz que
deu ori gem ao con cei to vi su al da Pri mei ra Mos tra In ter- 
na ci o nal de Ci ne ma de São Luís.

Ga le ria de Ar te do Sesc MA
Av. Go mes de Cas tro, Nº 132, Cen tro, São Luís-MA
Pe río do e Ho rá rio de vi si ta ção agen da da
30/03 a 31/05/2021
9h às 11h30 e 13h30 às 17h

MÚSICA

Erasmo Dibell grava
“Reclame” com Fagner

“Es tou mui to fe liz com tu do o que vem acon te cen do
em tor no des se lan ça men to”, co men ta Eras mo, que re- 
lem bra de um mo men to es pe ci al pa ra o iní cio de sua
car rei ra: “Sem pre con to em meus shows que Fag ner foi
im pres cin dí vel na mi nha op ção de me tor nar mú si co, o
quan to foi fun da men tal pa ra mim ou vi-lo in ter pre tan- 
do ‘No tur no’, de Caio e Gra co Sil vio.

Aqui lo me im pac tou for te men te e, por con ta dis so,
aca bei op tan do por es se ofí cio. Ago ra, tem pos de pois,
es tou aqui ten do a fe li ci da de de ter uma mú si ca de mi- 
nha au to ria gra va da com a co la bo ra ção des sa fi gu ra
que, pa ra mim, é de uma im por tân cia que não con si go
men su rar nes se pro ces so ar tís ti co”.

Fag ner, por sua vez, tam bém fi cou en can ta do com as
com po si ções de Eras mo. Apre sen ta dos por Ze ca Ba lei- 
ro, par cei ro e ami go de lon ga da ta dos dois, Eras mo e
Fag ner tam bém se apro xi ma ram. Em bre ve, de ve mos
ter ou tras no vi da des, Eras mo, Fag ner e Ze ca já com pu- 
se ram du as can ções em par ce ria: “E Ela não me dei xou
só” e “Bes ta Fe ra”, fei tas du ran te a pan de mia.

Can ções do ál bum “Sa ra rá” vêm sen do apre sen ta das
ao pú bli co des de abril de 2020, quan do Eras mo Di bell
lan çou “In tri ga”, du e to com a can to ra mo çam bi ca na
Len na Bahu le. Em se gui da vi e ram “Na ve gan te”, du e to
pós tu mo com Pa pe te, um dos gran des no mes da mú si ca
ma ra nhen se, fa le ci do em 2016; “Jun ti nhos”, iné di ta pro- 
du zi da por Ze ca Ba lei ro e Adri a no Ma goo; “Re fres co de
Me mó ria” e “Fi lhos da Pre ci são”, reg gae de viés so ci al de
Eras mo Di bell;  “São Nun ca”, com Ze ca Ba lei ro, e “Bei jo
na Bo ca”, com Ri ta Ben ne dit to.

Eras mo Di bell é um dos ar tis tas mais po pu la res e um
dos gran des com po si to res ma ra nhen ses sur gi dos a par- 
tir da pri mei ra me ta de dos anos 90. Na tu ral de Ca ro li- 
na/MA, o vi o lo nis ta, in tér pre te e com po si tor já foi gra- 
va do por vá ri os ar tis tas, en tre eles Al ci o ne, Gil me lân dia,
Mau rí cio Mat tar, Pa tri cia Cos ta, Ri ta Ben ne dit to e Pa pe- 
te, que pro du ziu seu pri mei ro dis co so lo, em 1993.

A di ver si da de de rit mos, o li ris mo de sua po e sia, o seu
pe cu li ar suin gue ao vi o lão, além do ca ris ma pes so al e
per for man ce são os di fe ren ci ais que cre den ci am Eras- 
mo Di bell a bus car es pa ço e re co nhe ci men to na mul ti- 
fa ce ta da mú si ca que se pro duz nos di as de ho je.

São Luís, quarta-feira, 31 de março de 2021
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