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Flávio sempre surpreendendo. Flávio Dino, governador do Maranhão, 
estrela maior do PCdoB nacional, dono absoluto dos votos que pode 
eleger o próximo governador, demonstrou que sabe fazer do limão uma 
limonada.

Enquadramento estratégico

Processo seletivo 
com 20 vagas para 

peritos no Porto 
de São Luís

A IRF do Porto de São Luís faz 
seleção que busca preencher vagas para 
profissionais nas áreas de eletrônica, 
mecânica, química e quantificação/
mensuração de mercadorias a granel, 

sólido, líquido ou gasoso.  
PÁGINA 8

Envolvidos em manipulação podem ser presos
Polícia Civil deve concluir investigações sobre um suposto esquema de 

manipulação de resultados no futebol maranhense e há a possibilidade de 
pedido de prisão preventiva dos envolvidos. Justiça deve decidir destino dos 

suspeitos nos próximos meses. PÁGINA 10

Relatório divulgado pela organização Transparência Brasil, revelou que maioria da construção de obras de escolas e creches financiadas 
pelo FNDE estão paralisadas. Ao todo são 350 obras, sendo apenas cinco delas sob a responsabilidade do Governo do Estado enquanto as 

demais estão sob a administração das gestões municipais das Prefeituras.  PÁGINA 2

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

Simplício Araújo 
coloca seu nome 

à disposição para o 
Governo em 2022

À frente da Secretaria de Indústria e 
Comércio, o deputado federal licenciado 
tem protagonizado papel de destaque ao 
estabelecer diálogo com vários segmentos 
econômicos e surge como mais uma 

via nas eleições de 2022.
PÁGINA 3

Obra do Mercado Central vira "tapume de discórdia"
Enovelada em um labirinto burocrático estranho a obra de reforma 

do Mercado Central, em São Luís, está longe do desfecho desejado pelos 
ludovicenses, turistas e consumidores em geral. O prédio segue aguardando 

decisões do poder público. PÁGINA 5

DIA DO ÍNDIO: 50% dos índios estão imunizados no Maranhão
PÁGINA 7

GESTÃO PÚBLICA
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Relatório divulgado pela organização Transparência Brasil, revelou que a maioria das
construções de obras de escolas e creches financiadas pelo FNDE estão paralisadas

DESCASO PÚBLICO

Maranhão lidera ranking
de obras paralisadas
SAMARTONY MARTINS

O
Ma ra nhão li de ra o ran king 
en tre os cin co es ta dos bra si- 
lei ros que con cen tram mais 
da me ta de das 2.186 obras 

de cre ches e es co las pa ra li sa das no 
Bra sil. O es ta do é se gui do do Pa rá, da 
Bahia, do Ama zo nas e do Ce a rá. A to- 
do são 350 obras, sen do ape nas 5 de- 
las sob a res pon sa bi li da de do es ta do e 
as de mais com ges tão mu ni ci pal

O le van ta men to foi re a li za do pe la 
or ga ni za ção Trans pa rên cia Bra sil, por 
meio de um re la tó rio com atu a li za ção 
de aná li ses re a li za das em 2017 e em 
2018, so bre o es ta do de cons tru ção de 
obras de es co las e cre ches fi nan ci a das 
pe lo Fun do Na ci o nal de De sen vol vi- 
men to da Edu ca ção (FN DE). O do cu- 
men to foi di vul ga do es ta se ma na e 
cha mou aten ção pe lo des ca so com o 
di nhei ro pú bli co.

Das 15.386 obras de 

cre ches e es co las 

ca das tra das no Sis te ma 

In te gra do de 

Mo ni to ra men to e 

Con tro le (SI MEC), em 

de zem bro de 2020,

VÁRIAS OBRAS PARALISADAS POR TODO BRASIL DE ACORDO COM O FNDE

ape nas 7.611 de las 

fo ram con cluí das, ou 

se ja, a me ta de.

Até o mo men to, já fo ram gas tos R$ 
10,7 bi lhões por par te do Go ver no Fe- 
de ral, sem con ta bi li zar os apor tes fei- 
tos por pre fei tu ras e es ta dos. O re la tó- 
rio mos tra ain da que qua se 17% de to- 
das as obras (2.573) fo ram can ce la das 
e re ce be ram in ves ti men to de R$ 513 
mi lhões do go ver no fe de ral. Ape sar da 
de ter mi na ção de que es ses re pas ses 
re tor nem à União após a obra ser can- 
ce la da, is so nem sem pre ocor re.

Da dos do FN DE de apu ra ção par ci- 
al a res pei to da de vo lu ção de re pas ses 
pa ra obras can ce la das re ve lam uma 
ta xa de 45% de ina dim plên cia, dan do 
um pre juí zo ao go ver no fe de ral de R$ 

61 mi lhões. Se es sa ta xa de ina dim- 
plên cia se man ti ver pa ra as de mais 
1.427 obras can ce la das que não fo ram 
apu ra das e que re ce be ram mais de R$ 
364 mi lhões, o go ver no fe de ral ar ca rá 
com pre juí zo de mais R$ 164 mi lhões, 
che gan do a um to tal de R$ 225 mi- 
lhões em re pas ses a obras can ce la das 
que não vol ta ram ao go ver no fe de ral e 
não se sa be co mo fo ram usa dos pe los 
en tes sub na ci o nais. So ma-se a es se 
qua dro 2.186 obras que já cus ta ram 
qua se R$ 1,4 bi lhão ao go ver no fe de ral 
e en con tra vam-se pa ra li sa das.  Em re- 
la ção ao cum pri men to dos pra zos de 
en tre ga, 2.604 obras já de ve ri am ter 
si do con cluí das. A mai or par te des sas 
(1.689) en con tra-se pa ra li sa da. Ou- 
tras 58 obras se quer ti ve ram o iní cio 
de sua cons tru ção re gis tra do, mes mo 
com a da ta de en tre ga ex tra po la da. 
En tre as 2.464 obras em exe cu ção, 857 
já de ve ri am ter si do en tre gues.

Obras atrasadas x controle social

OBRAS DE CRECHES E ESCOLAS FORAM PARALISADAS POR DIVERSOS MOTIVOS EM VÁRIOS MUNICÍPIOS DO MARANHÃO

O atra so na en tre ga de obras po de
com pro me ter a ofer ta de va gas na re- 
de pú bli ca de edu ca ção, além de ge rar
ris co de mai or en car go fi nan cei ro. O
SI MEC não in for ma se a obra es tá
atra sa da ou não, o que di fi cul ta o con- 
tro le so ci al. Pa ra con tor nar es sa fal ta
de trans pa rên cia na pres ta ção de in- 
for ma ções so bre o an da men to de
obras, a Trans pa rên cia Bra sil usa o
pra zo de en tre ga, in for ma ção pre sen- 
te na ba se do SI MEC em al guns ca sos.
Quan do não há nem mes mo es sa in- 
for ma ção, a Trans pa rên cia Bra sil es ti- 
ma es sa da ta com ba se no ti po de pro- 
je to, ca so a obra se ja de um pro je to
pa dro ni za do do FN DE.

Por meio de um pe di do de aces so à
in for ma ção, o FN DE for ne ceu o pra zo
pa drão de ca da ti po de obra. Ao so mar
o nú me ro de di as, se gun do es se cro- 
no gra ma a par tir da da ta de as si na tu- 
ra do con tra to, é pos sí vel ob ter a es ti- 
ma ti va da da ta de fi na li za ção da obra.

Há tam bém si tu a ções em que a pre- 
fei tu ra in for ma sua pró pria es ti ma ti va
em di as, sen do pos sí vel es ti mar a da ta
fi nal da mes ma for ma. Ob ten do es sa
es ti ma ti va, é pos sí vel iden ti fi car se
ca da obra es tá atra sa da ou não. No to- 
tal, 2.604 obras, com in ves ti men to de
mais de R$ 1,6 bi lhão, en con tra vam-
se atra sa das. Em mé dia, ca da obra
atra sa da já re ce beu apro xi ma da men- 
te R$ 610 mil. Cum pre no tar que al gu- 
mas obras, ape sar de atra sa das, es tão
em es tá gio avan ça do de con clu são,
en tre tan to, das obras atra sa das, ape- 
nas 857 en con tram-se em exe cu ção,
com as de mais pa ra li sa das ou se quer
ten do co me ça do. Por con ta des sa
con ver gên cia en tre atra so e pa ra li sa- 
ção, as con cen tra ções ge o grá fi cas das
obras atra sa das con ver gem com as
obras pa ra li sa das. As sim co mo an tes,
o Ma ra nhão é o es ta do com mai or
con cen tra ção de obras atra sa das.

Va le res sal tar que to da a aná li se do
re la tó rio pe la or ga ni za ção Trans pa- 

rên cia Bra sil foi fei ta com ba se em da- 
dos de de zem bro de 2020 e re ve la um
qua dro já ob ser va do em 2017, com
ele va da quan ti da de de obras de cre- 
ches e es co las pa ra li sa das e/ou atra-
sa das. É ur gen te que o go ver no fe de- 
ral pa re de ini ci ar no vas obras e dê
pri o ri da de de re pas ses às que já fo ram
ini ci a das, evi tan do que no vas obras se
so mem ao gru po das pa ra li sa das, de
for ma a ra ci o na li zar a ges tão de in ves- 
ti men tos e pre ve nin do ain da mais
pre juí zos ao pro gra ma de in fra es tru- 
tu ra es co lar. Além dis so, o Tri bu nal de
Con tas da União e a Con tro la do ria-
Ge ral da União de vem exi gir a im ple- 
men ta ção des sas me di das, bem co mo
re for çar a fis ca li za ção des sas obras
pa ra que seus re cur sos se jam apli ca-
dos de ma nei ra re gu lar, com con clu- 
são no pra zo es ta be le ci do. 

Pa ra sa ber a si tu a ção das  cre ches e
es co las pa ra li sa das em seu es ta do
aces se. http://si mec.mec.gov.br/pai- 
ne lo bras/

MUDANÇA

Raul Castro deixa
comando de Cuba

Raúl Cas tro es ta va com o ir mão, Fi del, quan do os re- 
vo lu ci o ná ri os to ma ram de as sal to o Quar tel de Mon ca- 
da, em San ti a go de Cu ba, em 26 de ju lho de 1953. Seis
anos de pois, eles de pu se ram o di ta dor Ful gen cio Ba tis- 
ta. Raúl tam bém foi o bra ço-di rei to e o con se lhei ro de
Fi del até a mor te do co man dan te, em 25 de no vem bro
de 2016. Até 19 de abril de 2018, go ver nou Cu ba, quan do
trans mi tiu o po der a Mi guel Díaz-Ca nel. 

On tem, no 60º ani ver sá rio da pro cla ma ção do ca rá ter
so ci a lis ta da Re vo lu ção Cu ba na e aos 89 anos, Raúl pre- 
si diu o 8º Con gres so do Par ti do Co mu nis ta de Cu ba
(PCC) e anun ci ou ofi ci al men te a re nún cia ao car go de
pri mei ro se cre tá rio da le gen da, o mais al to do país.
“Con cluí mi nha ta re fa co mo pri mei ro se cre tá rio (…)
com a sa tis fa ção de tê-la cum pri do e com a con fi an ça no
fu tu ro da pá tria”, afir mou, em meio a aplau sos. Ele res- 
sal tou que na da o obri gou a to mar a de ci são de se afas- 
tar. 

“Acre di to fer vo ro sa men te na for ça e no va lor do
exem plo e na com pre en são dos meus com pa tri o tas.”

Pe la pri mei ra vez em seis dé ca das, a fa mí lia Cas tro
não exer ce rá o po der em Cu ba. “Con ti nu a rei mi li tan do
co mo um com ba ten te re vo lu ci o ná rio a mais”, de cla rou
ele, após de fen der “um mai or di na mis mo ao pro ces so
de atu a li za ção do mo de lo econô mi co e so ci al” que vi go- 
ra na ilha so ci a lis ta e de mons trar o de se jo de di a lo gar
com os Es ta dos Uni dos. “Ra ti fi co, des de es te con gres so
do Par ti do, a von ta de de de sen vol ver um diá lo go res pei- 
to so e edi fi car um no vo ti po de re la ção com os Es ta dos
Uni dos”, sem re nun ci ar “aos prin cí pi os da re vo lu ção e
do so ci a lis mo”.

Em seu úl ti mo gran de dis cur so, di an te do Birô Po lí ti- 
co do PCC e de 300 de le ga dos do par ti do, Raúl des ta cou
que não se po de exi gir de Cu ba a re nún cia “à au to de ter- 
mi na ção dos po vos” — se gun do ele, um prin cí pio da sua
“po lí ti ca ex ter na, com pro me ti da com as cau sas jus tas” e
com “o his tó ri co apoio a paí ses ir mãos”, em alu são à Ve- 
ne zu e la. 

A tran si ção no co man do do PCC mar ca a apos ta em
uma no va ge ra ção. A pre vi são é de que o pre si den te
Díaz-Ca nel se ja no me a do pri mei ro se cre tá rio do PCC
na se gun da-fei ra. “So nhar e man ter um país: ho je, co- 
me ça nos so 8º Con gres so do PCC, o Con gres so da Con ti- 
nui da de”, tui tou.

SUPERINTENDÊNCIA

Trocas aumentam a
tensão na Polícia Federal

Após a dan ça das ca dei ras que cul mi nou com a che- 
ga da de An der son Tor res ao co man do do Mi nis té rio da
Jus ti ça, o cli ma na Po lí cia Fe de ral é de pre o cu pa ção e
de cep ção. Is so por que, com a mu dan ça na pas ta, hou ve
a tro ca do di re tor-ge ral da cor po ra ção — saiu Ro lan do
de Sou za e en trou Pau lo Maiu ri no. O no vo che fe co me- 
çou a es co lher sua equi pe, mas as al te ra ções não ocor re- 
ram ape nas na cú pu la da ins ti tui ção, co mo di re to ri as e
co or de na ções, mas, tam bém, nas su pe rin ten dên ci as.

Nes ta se ma na, hou ve mu dan ças de cin co su pe rin ten- 
den tes: em São Pau lo, San ta Ca ta ri na, Ro rai ma, na Bahia
e no Ama zo nas. No ca so des se úl ti mo, o en tão ocu pan te
do car go, o de le ga do Ale xan dre Sa rai va, não foi se quer
avi sa do com an te ce dên cia so bre sua saí da. 

A exo ne ra ção ocor reu após ele en vi ar ao Su pre mo Tri- 
bu nal Fe de ral (STF) uma no tí cia-cri me con tra o mi nis- 
tro do Meio Am bi en te, Ri car do Sal les, na qual acu sa o ti- 
tu lar da pas ta de “or ga ni za ção cri mi no sa” e de ten tar
“obs tar in ves ti ga ção” so bre cri me am bi en tal. De acor do
com in for ma ções ob ti das pe lo Cor reio, além da exo ne- 
ra ção, o go ver no pres si o na pa ra que Sa rai va se ja afas ta- 
do do inqué ri to con tra o mi nis tro.

A ten são en tre os agen tes de ve-se às mu dan ças cons- 
tan tes no co man do da cor po ra ção, que in ter rom pem
pro je tos e dei xam vá ri os em sus pen so. 

No ano pas sa do, com a en tra da de Ro lan do de Sou za,
em meio à saí da do ex-mi nis tro da Jus ti ça Ser gio Mo ro
— que acu sa va o pre si den te Jair Bol so na ro de in ter fe- 
rên cia po lí ti ca na PF —, hou ve mu dan ça em seis su pe- 
rin ten dên ci as, in cluin do a do Rio de Ja nei ro, área de in- 
te res se do che fe do Pla nal to.

Pre si den te da As so ci a ção Na ci o nal dos Es cri vães de
Po lí cia Fe de ral (Anepf) e di re tor ju rí di co da Fe de ra ção
Na ci o nal dos Po li ci ais Fe de rais (Fe na pef), Flá vio Wer- 
neck afir mou que as tro cas são cons tan tes no go ver no
Bol so na ro e que tam bém eram mui to co muns com o en- 
tão pre si den te Mi chel Te mer. 

“Quan do vo cê mu da mui to, as pes so as têm ou tras
pri o ri da des e is so aca ba afe tan do di re ta men te o bom
an da men to da ges tão, se ja ela qual for. Is so é um pro ble- 
ma, que vo cê fi ca fa ti an do as ad mi nis tra ções. Fo ra is so,
as re mo ções ge ram cus to”.

São Luís, segunda-feira, 19 de abril de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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 En qua dra men to
es tra té gi co

Fla vio sem pre sur pre en den do. Fla vio Di no, go ver na- 
dor do Ma ra nhão, es tre la mai or do PC doB na ci o nal, do- 
no ab so lu to dos vo tos que po de ele ger o pró xi mo go ver- 
na dor, de mons trou que sa be fa zer do li mão uma li mo- 
na da.

Per mi tiu aos pos tu lan tes Car los Bran dão (PSDB) e
We ver ton Ro cha (PDT) sol ta rem as gar ras pa ra mos tra- 
rem quem tem mais for ça e ca pa ci da de de man ter o fô- 
le go nu ma bri ga elei to ral. Fo ram três me ses de em ba tes,
fi na li za do nu ma cha ma da pa ra a fo to no Pa lá cio dos
Leões evi den ci an do quem de ter mi na a ve lo ci da de do
vai e vol ta, vai pa rar quan do ele quer.

Nos bas ti do res, si len ci o sa men te, am bos can di da tos
con ti nu am ar ti cu lan do apoi os po lí ti cos e par ti dá ri os.
Res ta sa ber por quan to tem po con se guem fi car no mor- 
no do si lên cio. No sen ti do mais am plo de ve va ler pa ra os
apres sa di nhos apren de rem que, obri ga to ri a men te, an- 
tes de fe char o apoio com um dos can di da tos de vem
pas sar no bei ja-mão do Di no.

As sim sem pre foi, as sim sem pre se rá a po lí ti ca por es- 
sas ban das.

Cen tra do na sua no va mis são, se cre tá rio mu ni ci pal
de Saú de, Jo el Nu nes (PMN), pas sou pe la ban ca da do
pro gra ma Os ana lis tas, na TV Gua rá, apre sen tan do, de
for ma ma du ra e di re ta, su as ações nos pri mei ros 100 di- 
as de go ver no do pre fei to Edu ar do Brai de (Po de mos).
In te res san te a de ter mi na ção de res pon der a to dos as
per gun tas. Mes mo as com pli ca das!

Sa fo – Pa re ce que o de pu ta do fe de ral An dré Fu fu ca,
pre si den te es ta du al do Pro gres sis tas, en ten deu co mo
de ve ser o jo go da su ces são em 2022. Ape sar das no tí ci as
plan ta das afir man do seu apoio à can di da tu ra ao se na- 
dor We ver ton Ro cha (PDT) avi sou a to dos in te res sa dos
que aguar da a de ci são dos par ti dos no co man do do go- 
ver na dor Flá vio Di no (PC doB).

EN TRE AS PAS 

In dis cu tí vel que a CPI dos Com bus tí veis vi rou um ba- 
laio de vai da des com Du ar te Jr. e Ro ber to Cos ta que ren- 
do en cher os seus tan ques de es tre las pa ra dei xar Wel- 
ling ton do Cur so no pre go, sem ga so li na pa ra apa re cer.
Antô nio Frei re, apo sen ta do, co men tan do a bri ga dos
mem bros da CPI.

São Luís, sábado, 17 de abril de 2021

ENTREVISTA SIMPLICIO ARAÚJO 

Simplício afirma que seu
nome está à disposição
À frente da Seinc, o deputado federal licenciado tem protagonizado papel de destaque ao estabelecer 
diálogo com vários segmentos econômicos e surge como mais uma via nas eleições de 2022 

SAMARTONY MARTINS

D
esde o início da pandemia do 
novo coronavírus (Covid-19) no 
Maranhão, em março de 2020, a 
Secretaria de Estado da Indús-

tria e Comércio (Seinc) tem protagoniza-
do papel de destaque ao estabelecer diá-
logo com vários segmentos econômicos 
e entidades empresariais para debater a 
formulação de protocolos sanitários, que 
permitiram a reabertura e a flexibilização 
de alguns setores tanto na capital quanto 
nos demais municípios do estado. Passado 
um pouco mais de um ano da crise sani-
tária que continua afetando a economia 
do estado, o deputado federal licenciado e 
atual secretário da pasta, Simplício Araú-
jo, em entrevista a O Imparcial, analisou 
a situação econômica e sanitária no país, 
pontuou as dificuldades enfrentadas no 
Maranhão, que dependem de ações estra-
tégicas e organizadas executadas do Go-
verno Federal; as soluções encontradas 
pelo estado para minimizar os impactos 
na economia; sobre cenário que se forma 
para as eleições de 2022, além de seu futu-
ro político, uma vez que existe a possibili-
dade de ser pré-candidato ao governo do 
estado pelo seu partido: o Solidariedade. 
Confira na íntegra a entrevista. 

O Imparcial - Em que momento 
o senhor avalia que a Secretaria de 
Estado da Indústria e Comércio do 
Maranhão figurou como “fiel da ba-
lança” dentro do cenário da pande-
mia da Covid-19 no estado?

Simplício Araújo – Nós estamos viven-
do um momento que não tem uma re-
gra, não tem uma fórmula, não tem um 
manual, a gente não tem um caminho a 
tratar. Então, tudo é muito imprevisível, 
tudo é muito novo. O que a gente rece-
be de dificuldade procuramos equilibrar 
um pouco com diálogo, com a compre-
ensão, com a busca de uma solução para 
os problemas que nos chegam. Todos os 
segmentos tem um tipo de problema de 
prejuízo hoje em dia, em decorrência do 
vírus, da doença que já ceifou muitas vi-
das no Brasil e aqui no Maranhão, acho 
que lamentavelmente  ainda vamos ter 
um período em decorrência de uma fal-
ta de liderança, de um caminho, de um 
direcionamento de tudo isso. Nós temos 
aqui recebido apenas problemas e procu-
rado solucioná-los.  Seja com a ajuda da 
classe empresarial ou mesmo com esfor-
ços  do próprio governo, que tem feito um 
grande trabalho. O governador tem feito o 
que os outros estados não tem consegui-
do que é ofertar assistência no momento 
que a população precisa de atenção mé-
dica. São mais leitos, são mais hospitais, 
são aviões, são helicópteros, é alimenta-
ção, é auxílio emergencial para alguns seg-
mentos que não foram contemplados e 
que não estavam recebendo e pudessem 
contribuir com a sociedade maranhense. 
São diversas ações que a gente se empe-
nhado em fazer chegar até a população 
do Maranhão. 

Na sua avaliação houve uma au-
sência de um plano estratégico por 
parte do governo federal desde o iní-
cio da pandemia. Então qual seria a 
solução para minimizar esses impac-
tos econômicos no estado com a fal-
ta de repasse desses auxílios emer-
genciais?  

Primeiro é necessário que a gente ex-
plique quem pode ajudar. Os estados e 
municípios não são responsáveis por “fa-
bricar” dinheiro, lançando, por exemplo, 
títulos da dívida pública no mercado para 
captação de recursos. É uma coisa que ou-
tros países fizeram e que o Brasil não fez. 
Qual foi a escolha que a gente vê que os 
Estados Unidos está fazendo. Eles anun-
ciaram trilhões de dólares para ativar a sua 
economia na possibilidade de humanizar 
toda a sua população e sair da pandemia. 
Nós não fizemos isso! O Brasil a não fazer 
essa escolha, assumiu o prejuízo. Quando 
um cidadão ou uma empresa empobrece 
quem empobrece é o Brasil. Quem perde 
recursos é o país e consequentemente a 
nossa Nação fica mais pobre. Então essa 
escolha feita hoje, não é um escolha boa 
para o Brasil e para as pessoas. Nós es-
tamos vendo nossos negócios esfarela-
rem. As pessoas ficarem mais pobres e 
terem dificuldade até para se alimentar. 
Pessoas tirando filhos de escolar privadas 
para escola pública. Pessoas reduzindo as 
despesas do seu dia-a-dia. E isso foi uma 
escolha. Uma escolha feita pelo governo 
federal que podia ter lançado títulos da 

dívida pública ou buscado captação de 
recursos para manter os negócios das 
pessoas. Para que estas pessoas ficas-
sem em casa, enquanto  a gente encon-
trava uma única solução que nós temos 
para essa pandemia que é a vacinação 
em massa da população.   

      
Sabemos que a prioridade no 

momento do Governo do Mara-
nhão tem sido o enfretamento da 
Covid-19 com a vacinação da popu-
lação, mas paralelamente estamos 
em um ano pré-eleitoral que tam-
bém está no meio desse processo 
democrático. Qual a sua avaliação 
sobre isso? 

Nós aqui do governo tomamos uma 
decisão de não falar de política este ano. 
Nós ainda vamos viver muita complexi-
dade em decorrência da pandemia. En-
tão a nossa prioridade é salvar vidas. È 
claro que eu como dirigente partidário, 
temos um acompanhamento do parti-
do. E o partido tem tido uma evolução 
de crescimento no estado do Maranhão. 
Mas  como disse anteriormente, o nosso 
foco está no enfrentamento da pandemia. 

Mas os deputados estaduais do 
Solidariedade do Maranhão, Rildo 
Amaral, Fábio Braga e Helena Du-
ailibe em uma reunião avaliaram 
que o partido terá o nome do Secre-
tário de Estado e deputado federal 
licenciado, Simplício Araújo como 
pré-candidato ao governo do estado 
em 2022. O senhor vai concorrer ao 
maior cargo do executivo estadual? 

A minha visão sobre política no Ma-
ranhão é que nós temos um líder que é 
um dos maiores líderes de todos os tem-
pos da política maranhense. Nós temos 
líderes, por exemplo, aqui no Maranhão, 
oriundos do poderio financeiro. Nós te-
mos líderes aqui no Maranhão, oriundos 
de outras estruturas. Mas o único líder 
que tem ligação direta com a popula-
ção do Maranhão é o governador Flávio 
Dino. E nesse momento, o governador 
está focado em salvar vidas. E é como 
ele nos diz: “cada vida importa”. E cada 
vida receberá da parte dele e da sua equi-
pe atenção. A questão política ela tem o 
seu momento. Não adianta antecipar-
mos fatos que não se sustentarão. Qual-
quer que seja a posição política adota-
da neste momento é mera especulação! 
Nós temos um líder que foi eleito com 

o apoio de 13 prefeitos. Que foi eleito 
sem a força do governo na sua primeira 
e na sua segunda eleição também. En-
tão, é um líder que tem uma relação di-
reta com a população e que respeita a 
opinião da população e vai ouvir a po-
pulação e dela retirar a indicação do seu 
sucessor, a parir dessa orientação. Nós 
temos mais de cinco posicionamentos 
dentro do nosso campo político, no en-
tanto, apenas o posicionamento do nosso 
grupo continuará as políticas iniciadas 
pelo governador Flávio Dino, e que so-
freram muito. Primeiro porque a partir 
de 2015 nós tivemos uma crise econô-
mica muito forte. E agora a gente tem a 
mesma crise econômica mais aguda ain-
da com a pior das crises sanitárias que 
já vimos na história desse país, porque 
não temos uma condução nacional. En-
tão nós vamos ter com certeza um di-
álogo, uma reflexão ao tempo e a hora 
que o povo nos sinalizar. Não será um 
agrupamento político ou a força disto 
ou daquilo que irá impor um nome e ter 
o apoio do nosso governador. O gover-
nador vai com certeza olhar para a po-
pulação do Maranhão e será ela que vai 
nos indicar o caminho a seguir. O com-
promisso com a alternância ou com a 
sucessão do governador, nós temos tem-
po para discutir. Ninguém aguenta hoje 
45 dias de campanha política, o que dirá 
um ano e meio de campanha política 
que não tem nenhum cabimento de ser 
posta neste momento. O meu nome está 
sendo posto e ele está à disposição da 
população. Quero enfatizar que ainda 
não houve entendimento sobre este ou 
aquele nome, mas a partir do momento 
que começar a conversar sobre isso ha-
verá um afinamento. E esse afinamen-
to será com a voz do povo em primeiro 
lugar. O governador jamais deixará de 
ouvir quem foi mais importante em sua 
carreira política até aqui, que foi o povo 
do Maranhão. 

E qual o futuro político do secre-
tário Simplício Araújo? 

Eu tenho um grupo político e um lí-
der político. Eu preciso saber qual é o 
meu melhor posicionamento dentro 
desse grupo político para que a gente 
possa continuar com esse próprio gru-
po a ajudar o povo do Maranhão, e ou-
vir o líder que nós temos, que ouvirá o 
povo do Maranhão com toda a certeza, 
como eu já disse.    
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NEL SON MUS SO LI NI
Pre si den te exe cu ti vo do Sin di ca to da In -
dús tria de Pro du tos Far ma cêu ti cos
%u2014 Sin dus far ma, e mem bro do
Con se lho Na ci o nal de Saú de

 

Clima quente para o Brasil

Um con cei to

re pre sen ta do por três

le tras, ESG, ga nhou

co ra ções e men tes em

to do o pla ne ta.

 Do in glês, en vi ron men tal, so ci al
and go ver nan ce, a si gla é usa da pa ra
me dir as me lho res prá ti cas am bi en- 
tais, so ci ais e de go ver nan ça de uma
ad mi nis tra ção. Ape sar de ter sur gi do
pe la pri mei ra vez em re la tó rio da Or- 
ga ni za ção das Na ções Uni das (ONU),
em 2005, des pon tou, ini ci al men te,
co mo mais um mo dis mo po li ti ca- 
men te cor re to em pre ga do no meio
em pre sa ri al. Mas, ho je, nin guém es- 
ca pa de la. Nem pes so as, nem em pre- 
sas, nem go ver nos.

Quem não se com pro me te com os
três fa to res e não apre sen ta, na prá ti- 
ca, re sul ta dos vol ta dos a po lí ti cas de
de sen vol vi men to sus ten tá vel, de res- 
pon sa bi li da de so ci al e com ad mi nis- 
tra ção trans pa ren te e vol ta da à cons- 
tru ção de um mun do mais jus to pa ra
to dos cor re o ris co de fi car pa ra trás. É

es se o pe ri go que cor re o Bra sil atu al- 
men te. An fi trião da pri mei ra gran de
con fe rên cia mun di al so bre o cli ma, a
Rio-92, o país já foi exem plo de com- 
pro me ti men to com a pre ser va ção do
meio am bi en te. Ho je, pas sou a ser vis- 
to co mo uma ame a ça à hu ma ni da de.

Ob ser ve-se que, mes mo quem não
cum pre as po lí ti cas pre co ni za das pe- 
las três le tri nhas da mo da afer ra-se ao
dis cur so po li ti ca men te cor re to e ven- 
de, ex ter na men te, es sa ima gem. Es- 
for ça-se pa ra não abrir bre chas a crí ti- 
cas. En quan to is so, a im pres são que o
mun do tem ho je do go ver no Bol so na- 
ro é de que aqui, de li be ra da men te, to- 
ca-se fo go no par qui nho. E aí, os de sa- 
fe tos po lí ti cos va lem-se de tu do pa ra
am pli ar o des gas te do país.

Em agos to do ano pas sa do, por
exem plo, o pre si den te fran cês, Em- 
ma nu el Ma cron, pos tou em re de so ci- 
al: “Nos sa ca sa es tá quei man do. Li te- 
ral men te. A Amazô nia, pul mão do
nos so pla ne ta, que pro duz 20% do
nos so oxi gê nio, es tá em cha mas. É
uma cri se in ter na ci o nal. In te gran tes
do G7, va mos nos en con trar em dois
di as pa ra fa lar des sa emer gên cia”.
Ilus tra va a men sa gem uma fo to de in- 
cên dio na re gião. Mas, de ta lhe: fei ta
pe lo fo tó gra fo ame ri ca no Lo ren
McIntyre, que mor reu em 2003 e es te- 
ve no Bra sil na dé ca da de 1970, a ser- 

vi ço da Na ti o nal Ge o gra fic. An tes de a
far sa ser des co ber ta, ce le bri da des, co- 
mo Le o nar do Di Cap prio, usa ram a
ima gem pa ra cri ti car o Bra sil. O es tra-
go es ta va fei to.

Nes te mo men to, o pre si den te Joe
Bi den ten ta fe char um acor do com o
Bra sil pa ra fre ar o des ma ta men to na
Amazô nia. Quer apre sen tá-lo du ran te
a Cú pu la de Lí de res so bre o Cli ma, a
ser re a li za da de for ma vir tu al nos di as
22 e 23 de abril, co mo um trun fo ame- 
ri ca no. Em su ma, o ob je ti vo é co lo car
os EUA na van guar da dos paí ses pre o- 
cu pa dos com a ques tão cli má ti ca,
com o bem-es tar do pla ne ta e com a
pre ser va ção da vi da na Ter ra.

Um en ten di men to cos tu ra do por
Bi den po de ser um no vo pas so pa ra o
Bra sil ini ci ar a vol ta por ci ma. Mas, no
mo men to, há um im pas se. En quan to
Bi den co bra, an tes, uma pro va de em- 
pe nho do país na re du ção das quei- 
ma das, o go ver no Bol so na ro quer, pri- 
mei ro, re ce ber di nhei ro pa ra pôr a po-
lí ti ca de pre ser va ção em prá ti ca. Que
as di ver gên ci as se jam su pe ra das e
que se che gue a um acor do jus to. Paí- 
ses que, no pro ces so de de sen vol vi- 
men to, pra ti ca men te des truí ram su as
flo res tas têm o de ver, ago ra, de con tri-
buir pa ra a pre ser va ção da Amazô nia
e, con se quen te men te, do pla ne ta.

Congelamentos de preço nunca funcionam

Es te pe río do de pan de mia tem si do
di fí cil pa ra to dos. A in dús tria far ma- 
cêu ti ca ins ta la da no país tem fei to a
sua par te. Ape sar de es tar sen do sub- 
me ti da a enor me pres são de cus tos,
ga ran tiu e con ti nua ga ran tin do o
abas te ci men to re gu lar de to dos os
me di ca men tos de que a so ci e da de
bra si lei ra ne ces si ta.

Em 2020, o IP CA de me di ca men tos
foi ne ga ti vo (-2,28%) an te a in fla ção
ge ral po si ti va (+4,52%). No acu mu la- 
do de 2012 a 2020, a in fla ção ge ral so- 
mou 63,37% an te uma va ri a ção de
pre ços dos me di ca men tos de 46,73%,
de acor do com o IP CA do IB GE. No
mes mo pe río do, o re a jus te con ce di do
pe lo go ver no so mou 51,79%.

A pan de mia de SARS-CoV-2 pro vo- 
cou uma cri se mun di al de for ne ci- 
men to de in su mos far ma cêu ti cos ati- 
vos (IFAs), dos quais o Bra sil é gran de
im por ta dor, que se re fle tiu na ele va- 
ção de cus tos da in dús tria far ma cêu- 
ti ca ins ta la da no país, mul ti pli ca da
pe la va ri a ção cam bi al.

Nes te pe río do, o dó lar ame ri ca no
su biu 28,93% an te o re al, al can çan do
43,20% em ou tu bro. Nas ope ra ções de
lo gís ti ca, as em pre sas do se tor ti ve- 
ram de ab sor ver au men tos de 78,5%
no fre te e 17% em se gu ros, além de
ou tros im por tan tes in su mos, co mo
re si na na ci o nal ( 56,70%) e cai xa de
pa pe lão on du la do ( 15,50%).

In tro du zi da pe la Lei nº

10.742/2003, a re com po si ção de pre- 
ços de me di ca men tos se dá uma úni- 
ca vez ao ano e ser ve pa ra com pen sar
os cus tos ab sor vi dos pe la in dús tria
far ma cêu ti ca ins ta la da no Bra sil nos
12 me ses an te ri o res, com o ob je ti vo
de man ter o equi lí brio econô mi co-fi- 
nan cei ro e a com pe ti ti vi da de do se tor
e, prin ci pal men te, as se gu rar o abas te- 
ci men to nor mal de pro du tos bá si cos
e fun da men tais pa ra a saú de e o bem-
es tar da po pu la ção.

Des ta que-se que a re com po si ção
anu al de pre ços de me di ca men tos
não acar re ta au men tos au to má ti cos
nem ime di a tos nas far má ci as e dro ga- 
ri as, co mo se cons ta ta do com por ta- 
men to dos pre ços nos úl ti mos anos.
Mas há dis tor ções. O Bra sil é — há dé- 
ca das — o cam peão mun di al da tri bu- 
ta ção so bre me di ca men tos: qua se
32% do va lor pa go pe lo con su mi dor é
tri bu to. A mé dia mun di al é de 6%.

Re cen te men te, foi pro to co la do no
Se na do o Pro je to de Lei 939/21, que
pre vê o con ge la men to de pre ços dos
me di ca men tos. Di an te do aci ma ex- 
pos to, se ria jus to ado tar es ta me di da?
Por qual mo ti vo o Se na do não con ge la
o gás en ca na do, que su biu 39% nos úl- 
ti mos 12 me ses? Ou a car ne bo vi na,
que te ve 17,97% de au men to? Ou os
ali men tos em ge ral, que, no ano pas- 
sa do, su bi ram mais de 20%? Ou a ga- 
so li na e o eta nol, que, só no pri mei ro
tri mes tre des te ano, su bi ram mais de
20%?

A ra zão é sim ples: con ge la men tos
de pre ço nun ca fun ci o na ram. Os mais
ex pe ri en tes vão lem brar da épo ca do
pre si den te Sarney e do “boi no pas to”.
Con ge la men tos, mes mo por cur tos

pe río dos, tur bi nam a in fla ção e pro- 
vo cam de sa bas te ci men to.

Mui tos di zem que a in dús tria far- 
ma cêu ti ca po de con tri buir con ge lan-
do seus pre ços. O fa to é que es ta in- 
dús tria con tri bui. Des de que foi lan- 
ça do, o Pro gra ma Far má cia Po pu lar
tem seus pre ços con ge la dos e, in clu si- 
ve, re du zi dos. São mais de 21 mi lhões
de bra si lei ros que re ti ram de for ma
gra tui ta me di ca men tos pa ra hi per- 
ten são ar te ri al, di a be tes e as ma com
ga nhos ex tra or di ná ri os pa ra a saú de
in di vi du al e co le ti va. A ofer ta gra tui ta
de me di ca men tos pa ra as ma pa ra 781
mil pes so as re sul tou na re du ção de
16% nas in ter na ções do SUS re la ci o- 
na das a es sa en fer mi da de.

Os me di ca men tos da Far má cia Po- 
pu lar nun ca fo ram re a jus ta dos; ao
con trá rio, seus pre ços de re em bol so
so fre ram, des de 2011, al gu mas re du-
ções. Des de en tão, a in dús tria far ma- 
cêu ti ca dei xou de fa tu rar cer ca de R$
1,35 bi lhão com as re du ções dos pre- 
ços de re fe rên cia do Pro gra ma.

Gra ças à agi li da de e à com pe tên cia
da in dús tria far ma cêu ti ca aqui ins ta- 
la da, e ape sar de gar ga los re cen tes de
pro du ção pro vo ca dos pe la ex plo são
de de man da de al guns pro du tos, o
for ne ci men to de me di ca men tos foi
pou co afe ta do pe la pan de mia. Mas a
si tu a ção con ti nua de sa fi a do ra e qual- 
quer me di da ar ti fi ci al, co mo con ge la- 
men tos de pre ço, se ria de le té ria e de-
sor ga ni za ria o se tor. Ago ra e sem pre,
man ter a es ta bi li da de e a vi ta li da de
do sis te ma de Saú de é o que mais im- 
por ta pa ra o país e a so ci e da de bra si- 
lei ra.

VE RA LO PES
Ges to ra do Es pa ço de Hu ma ni da des Os sos 21, no bair ro
San to Antô nio Além do Car mo, de Sal va dor (BA)

In ter fa ces de uma
atriz ne gra gaú cha

O am plo sa guão do Cen tro Mu ni ci pal de Cul tu ra fi- 
cou pe que no pa ra o tan to de pes so as que, na que la ge la- 
da sex ta-fei ra, 13, com pa re ce ram ao lan ça men to do li- 
vro Ham let Sin cré ti co – Em Bus ca de um Te a tro Ne gro,
no 26º Por to Ale gre em Ce na — Fes ti val In ter na ci o nal de
Ar tes Cê ni cas. Oca sião em que apre sen ta mos a per for- 
man ce-es pe tá cu lo Noi te Sin cré ti ca na Ses são Mal di ta
do fes ti val. O nu me ro so pú bli co que aten deu ao cha ma- 
do ates tou que o tra ba lho re a li za do pe lo “Cai xa” pos sui
raí zes pro fun das com fru tos sa bo ro sos e atra ti vos.

Nas ce mos co mo gru po de te a tro quan do um co le ti vo
de ar tis tas ne gras e ne gros, das mais di fe ren tes áre as do
fa zer te a tral e/ou a ele re la ci o na dos, jun tou-se. Em co- 
mum, o de se jo de le var aos pal cos es pe tá cu los que pri o- 
ri zas sem a es té ti ca ne gra em sua am pli tu de. O gru po re- 
ce beu o no me de Cai xa-Pre ta e a pe ça de es treia foi Tran- 
se gun, obra do es cri tor pau lis ta Cu ti-Luis Sil va. Fo mos
mui to bem re ce bi dos, em es pe ci al pe lo pú bli co ne gro,
que, des de en tão, tem acom pa nha do nos sas pro du ções,
aplau din do, in cen ti van do, di vul gan do.

Nos so se gun do es pe tá cu lo foi Ham let Sin cré ti co. Di- 
vi sor de águas no ce ná rio cul tu ral gaú cho, com di re ção e
con cep ção de Jes sé Oli vei ra, ins pi ra do no clás si co de
Wil li am Sha kes pe a re e es tru tu ra do em ele men tos da
cul tu ra e da re li gi o si da de afro-bra si lei ra que ser vi ram
de me tá fo ra pa ra cons truir a nar ra ti va dra má ti ca. 

Es se fei to his tó ri co es tá re la ta do no li vro Ham let Sin- 
cré ti co – Em Bus ca de um Te a tro Ne gro, que traz de poi- 
men tos de quem as sis tiu ao es pe tá cu lo, de atri zes e ato- 
res do elen co, do di re tor que de ta lha con cep ção, ela bo- 
ra ção e di re ção. E tam bém ar ti gos aca dê mi cos so bre o
es pe tá cu lo, crí ti cas, al gu mas ma té ri as pu bli ca das na
im pren sa, fo tos, mui tas fo tos lin das, e bre ve re su mo de
ou tras mon ta gens do Cai xa-Pre ta. O li vro foi or ga ni za do
por Jes sé Oli vei ra e Ve ra Lo pes.

O en con tro en tre di re tor e atriz, Jes sé e Ve ra, deu-se
ao ini ci a rem as con ver sas so bre a pos si bi li da de de apre- 
sen tar um pro je to pa ra dis pu tar o edi tal de fo men to à
cul tu ra. De pois de al guns en con tros, vi e ram ou tras pes- 
so as, e o pro je to foi ela bo ra do, apre sen ta do, de fen di do e
con tem pla do no Fum pro ar te — Fun do Mu ni ci pal de
Apoio à Pro du ção Ar tís ti ca.

As sim, co me çá va mos a es cre ver a his tó ria do Cai xa-
Pre ta, do qual sou uma das fun da do ras. Mui tas pes so as
co la bo ra ram, mui tos pro fis si o nais pas sa ram pe lo Cai xa
e ca da uma/um com seu sa ber con tri buiu pa ra con so li- 
dar o gru po co mo re fe rên cia ne gra nas ar tes cê ni cas na
ci da de. Re ce be mos for ma ção, re a li za mos for ma ções.
Até o mo men to, são se te mon ta gens de es pe tá cu los.
Par ti ci pa mos de fes ti vais no Bra sil e no ex te ri or, re ce be- 
mos prê mi os na ci o nais e in ter na ci o nais. Re a li za mos
en con tros pa ra dis cu tir a par ti ci pa ção ne gra na cul tu ra,
na for ma ção do po vo bra si lei ro. Edi ta mos re vis ta e li vro.

Sou atriz com 42 anos inin ter rup tos de atu a ção e,
num país ra cis ta co mo o nos so, tal fa to é um fei to. Co- 
me cei no te a tro em 1978, com a pe ça O pu lo do ga to, di- 
re ção de Dé cio An tu nes. No ci ne ma, es tre ei no pre mi a- 
do cur ta O Dia em que Do ri val en ca rou a Guar da, de Jor- 
ge Fur ta do e Jo sé Pe dro Gou lart, de 1986. Tra ba lhei em
al guns fil mes de cur ta e lon ga me tra gens, fiz fo to no ve la
e pro pa gan das. Mon tei Re ci tais Poé ti cos Mu si cais, nos
quais as si no a pes qui sa, o ro tei ro e tam bém atuo. Des- 
ses, des ta co: Ba tu que tu que tu que, ba se a do na obra
poé ti ca de Oli vei ra Sil vei ra; Qua dros, ba se a do na obra
poé ti ca de Ca ro li na Ma ria de Je sus, e Mi nas de Con cei- 
ção Eva ris to, igual men te ba se a do na obra poé ti ca de
Con cei ção Eva ris to.

Quan do a pan de mia se ins ta lou, es ta va atu an do em
du as sé ri es, Nós so mos pa res, de Ca mi la de Mo ra es; Ch- 
ris ti A na, de Ro ni No guei ra, e ain da es ta va es ca la da pa ra
o elen co da sé rie Ébo rá, de Di e go Al cân ta ra.

A li te ra tu ra é um ou tro es pa ço de “fler te”. Te nho a
hon ra de ser co au to ra do es cri tor Cu ti Luis Sil va no tex to
te a tral Te nho Me do de Mo nó lo go. Tam bém as su mo com
Jes sé Oli vei ra a edi ção da Re vis ta Ma triz e a or ga ni za ção
do li vro Ham let Sin cré ti co, am bos edi ta dos pe lo Cai xa-
Pre ta. A pro pó si to, atu al men te o gru po Cai xa-Pre ta en- 
con tra-se em pau sa re fle xi va.

São Luís, segunda-feira, 19 de abril de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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HEN RI QUE BÓIS
Es pe ci al pa ra O Im par ci al

Mer ca do his tó ri co

Mercado Stand By

Obra de reforma tem
tapume de discórdia

E
no ve la da em um la bi rin to bu ro crá ti co es tra nho
a obra de re for ma do Mer ca do Cen tral, em São
Luís, es tá lon ge do des fe cho de se ja do pe los lu- 
do vi cen ses, tu ris tas e con su mi do res em ge ral.

Pres tes a se tor nar um ca pí tu lo es pe ci al da his tó ria do
tom ba men to cul tu ral da ca pi tal ma ra nhen se, se gue
aguar dan do de ci sões do po der pú bli co.

A obra es tá em per ra da na con ten da

en tre en ten di men to téc ni co do

Ins ti tu to do Pa trimô nio His tó ri co e

Ar tís ti co Na ci o nal, IPHAN, e

Su pe rin ten den te de Pa trimô nio da

Se cre ta ria de Es ta do da Cul tu ra,

Sec ma.  No en ten di men to do

su pe rin ten den te Edu ar do Longhi

de ve ser adi a da por mais tem po.

O Mer ca do Cen tral é par te in te gran te do con jun to
his tó ri co, ar qui tetô ni co e pai sa gís ti co do cen tro de São
Luís, tom ba do pe lo go ver no do es ta do do Ma ra nhão,
atra vés do De cre to Es ta du al n.º 10.089, des de 1986. Se- 
gun do a Lei nº 5.082, de 1990, que dis põe so bre a pro te- 
ção cul tu ral do Es ta do, qual quer in ter ven ção ou al te ra- 
ção nos bens tom ba dos pe lo Es ta do ou seu en tor no, de- 
ve rá ser pre vi a men te exa mi na do e au to ri za do pe lo De- 
par ta men to de Pa trimô nio His tó ri co, Ar tís ti co de Pai sa- 
gís ti co, DPHAP, da Su pe rin ten dên cia da Sec ma.

A obra de re for ma e re a bi li ta ção do Mer ca do Cen tral
cons ta do elen co de in ter ven ções do IPAHN a se rem
exe cu ta das no con jun to do PAC Ci da des His tó ri cas, ofi- 
ci a li za do em agos to de 2013 con for me por ta ria nº 383,
pu bli ca da no DOU de nº 162, de 22 de agos to de 2013, no
go ver no pe tis ta da pre si den ta Dil ma Rous seff. O PAC Ci- 
da des His tó ri cas de ri vou do Pac to de Ace le ra ção do
Cres ci men to lan ça do em 2007 pe lo pre si den te Lu la.

Pe lo pro gra ma PAC Ci da de His tó ri cas eram pre vis tas
in ter ven ções em 45 obras em lo gra dou ros tom ba dos pe- 
lo Iphan e em áre as de so bre po si ção tom ba das pe lo De- 
par ta men to de Pa trimô nio His tó ri co, Ar tís ti co e Pai sa- 
gís ti co do Ma ra nhão.  No re la tó rio de ou tu bro de 2018,
no qual são lis ta das oi to obras, a so ma de in ves ti men tos
do Go ver no Fe de ral na ca pi tal ma ra nhen se to ta li zou R$
6.547.718,06, em obras con cluí das.

Em 2014, o IPHAN re a li zou cer ta me li ci ta tó rio por
meio do Edi tal de Con cor rên cia Pú bli ca nº 10/2014. Foi
fir man do en tão con tra to com a em pre sa Her mes Fon se- 
ca & Cia. Lt da, ten do por ob je to a exe cu ção de ser vi ços
téc ni cos es pe ci a li za dos, pa ra a ela bo ra ção de pro je tos
re la ti vos à re for ma e re a bi li ta ção do an ti go Mer ca do
Cen tral. A obra in cluía ain da me lho ria, ade qua ções e

mo der ni za ção des se es pa ço do en tor no.
No ano se guin te após a li ci ta ção, o re fe ri do pro je to

em ní vel de es tu do pre li mi nar foi apre sen ta do ao cor po
téc ni co do De par ta men to de Pa trimô nio His tó ri co, Ar- 
tís ti co e Pai sa gís ti co do Ma ra nhão e re pre sen tan tes do
IPHAN. Após apre sen ta ção e ex pla na ção do pro je to is so,
a Su pe rin ten dên cia do Pa trimô nio Cul tu ral do Es ta do
do Ma ra nhão ex pe diu ofí cio con fir man do que o pro je to
“aten de às re ais ne ces si da des do re fe ri do lo cal, no to- 
can te a vo lu me tria, ca ben do ago ra a con ti nui da de no
de sen vol vi men to dos tra ba lhos, po rém le van do em
con si de ra ção al guns pon tos que fo ram des ta ca dos na
reu nião em re la ção a lo gís ti ca e se to ri za ção”.

No mes mo do cu men to, o en tão su pe rin ten den te do
Pa trimô nio Cul tu ral do Es ta do do Ma ra nhão de fi niu
que, “após a con clu são do pro je to em ní vel exe cu ti vo,
es se de ve rá re tor nar ao ór gão pa ra no va apre ci a ção e
emis são de Pa re cer Téc ni co”, con si de ran do a com pe- 
tên cia e res pon sa bi li da de do ór gão de tom ba men to es- 
ta du al.

No mês de ou tu bro de 2019, o es cri tó rio Her mes Fon- 
se ca Cia. Lt da. pro to co lou jun to à Su pe rin ten dên cia da
Sec ma o pro je to exe cu ti vo de ar qui te tu ra com in ten ção
de ob ter apre ci a ção e emis são de pa re cer téc ni co pe lo
DPHAP/MA. Em fe ve rei ro des te ano, o de par ta men to
emi tiu o pa re cer téc ni co des fa vo rá vel ao Pro je to Exe cu- 
ti vo de Ar qui te tu ra do Mer ca do Cen tral.

Co mo jus ti fi ca ti va téc ni ca pa ra a não apro va ção do
pro je to, o DPHAP faz re fe rên cia ao au men to de vo lu me- 
tria da edi fi ca ção em ques tão. O Es tu do Pre li mi nar já
ha via si do apro va do pe lo pró prio ór gão atra vés do Ofí- 
cio 10_2015 SPC.  O de par ta men to su ge re re vi são do
pro je to e sa ne a men to das pen dên ci as ar qui tetô ni cas,
de acor do com as con si de ra ções fei tas no no vo pa re cer
téc ni co.

“O de sen vol vi men to des te pro je to se guiu to do o trâ- 
mi te pro to co lar quan to às de vi das anuên ci as e apro va- 
ções pe los ór gãos com pe ten tes re la ci o na dos a es te imó- 
vel. Is so no que se re fe re à le gis la ção da sua área de im- 
plan ta ção, que es tá den tro do pe rí me tro de tom ba men- 
to e pro te ção es ta du al. Ao DPHAP ca be ve ri fi car so lu- 
ções ado ta das, se as mes mas são per ti nen tes ou se de- 
vem ser cor ri gi das e/ou al te ra das; se ja tam bém pe las
ati vi da des ne le exer ci das e fu tu ras ins ta la ções a se rem
im plan ta das, que de man dam as de vi das apro va ções pe- 
los ór gãos com pe ten tes”, ex pli ca Mau rí cio Itapary, su- 
pe rin ten den te re gi o nal do IPHAN.

O su pe rin ten den te res sal ta que a obra de re for ma e
re a bi li ta ção do Mer ca do Cen tral, após seu pro je to exe- 
cu ti vo e or ça men to de ta lha do con cluí dos e apro va dos
pe los ór gãos com pe ten tes, de ve rá ter sua pre vi são or ça- 
men tá ria au to ri za da na lei or ça men tá ria anu al, sob pe- 
na de des cum pri men to de me tas fis cais es ta be le ci das.

A Se cre ta ria Mu ni ci pal de Agri cul tu ra, Pes ca e Abas te- 
ci men to, Se ma pa, da Pre fei tu ra de São Luís é res pon sá- 
vel pe la ges tão dos mer ca dos pú bli cos e fei ras li vres no
mu ni cí pio.  Nes te sen ti do, tem de mons tra do in te res se
na exe cu ção da obra de re for ma e re a bi li ta ção do Mer- 
ca do Cen tral e seu en tor no ime di a to.

O pre fei to Edu ar do Brai de vem

in tei ran do-se so bre o pro ces so de

apro va ção do pro je to exe cu ti vo e as

ne ces si da des de sa nar as

pen dên ci as apon ta das pe lo DPHAP.

As tra ta ti vas so bre a trans fe rên cia

dos co mer ci an tes ins ta la dos no

Mer ca do Cen tral são de

res pon sa bi li da de da Se ma pa. En tre

os co mer ci an tes alo ja dos no pré dio

cir cu lou es ta se ma na a re to ma da do

pro je to de re vi ta li za ção do Mer ca do

Cen tral. Pe la pro pos ta

en ca mi nha da, a trans fe rên cia dos

ocu pan tes pa ra a área do Anel

Viá rio se ria a pro vi dên cia pa ra dar

iní cio à obra.

Fei ran te há 27 anos atu an do no Mer ca do Cen tral,
her dei ro de uma ban ca, Disney es tá apre en si vo com as
no tí ci as re cen tes que tem lhe che ga do. Se gun do es tas, a
pre fei tu ra es ta ria pla ne jan do trans fe rir os fei ran tes pa ra
a área do sam bó dro mo do Anel Viá rio. “Nin guém sa be
qual se rá nos so fu tu ro”, de sa ba fa o fei ran te.

A obra do Mer ca do Cen tral foi re cons truí do em ple no
Es ta do No vo, no Go ver no Pau lo Ra mos. Ocu pou o an ti- 
go Lar go do Açou gue Ve lho. O ter re no on de foi cons truí- 
do o Mer ca do Cen tral fun ci o nou a Com pa nhia de Ilu mi- 
na ção a Gás, o gasô me tro.

Um no vo pla no de ur ba ni za ção da ci da de foi ela bo ra- 
do pe lo en ge nhei ro ce a ren se e pre fei to in te ri no Ota cí lio
Saboya, in di ca do pe lo in ter ven tor Pau lo Ra mos, com in- 
ten ção de pro mo ver mu dan ças no es pa ço ur ba no da ci- 
da de. Quan do apre sen tou seu pla no à Câ ma ra, Saboya
caiu. A par tir da dé ca da de 1940 foi ini ci a da a su pres são
de par te do ca sa rio co lo ni al, in clu si ve da Igre ja de Nos sa
Se nho ra da Con cei ção dos Mu la tos, na rua Gran de, mais
tar de (1964-1967) dan do lu gar ao Edi fí cio Cai ça ra. Na
épo ca, hou ve pro tes tos con tra a de mo li ção da igre ja.

Na ad mi nis tra ção do pre fei to Pe dro Nei va de San ta- 
na, hou ve vá ri as in ter ven ções na São Luís co lo ni al, mo- 
di fi can do pa ra sem pre o ce ná rio da ci da de. Na in ten ção
de li gar o Anil (a ria) ao Ba can ga, San ta na abriu a ave ni- 
da Ma ga lhães de Al mei da. Cor tou ár vo res da Pra ça João
Lis boa pro vo can do ala ri dos do po vo e alar gou a rua do
Egi to, der ru ban do mais ca sa rões co lo ni ais. Aqui lo tu do
era atri buí da uma ar di lo sa for ma de cen su rar a re sis tên- 
cia ao Es ta do No vo de Ge tú lio Var gas, se gun do ver sões
po pu la res.

São Luís, segunda-feira, 19 de abril de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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Objeto: Aquisição de equipamentos médico-hospitalares para atender o Hemorrede Estadual de Sangue. 

Abertura: 05/05/2021, às 09h (horário de Brasília). Local: Site do Portal de Compras do Governo Federal 

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

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

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

São Luís - MA, 14 de abril de 2021

MARCOS MENDES DE LUCENA

Pregoeiro da SES/MA

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2021
PROCESSO Nº 11318/2021/SES

O Secretário Adjunto da Secretaria Adjunta de Registro de Preços, no uso de suas atribuições, 

comunica às licitantes participantes do Pregão em epígrafe, que em resposta aos recursos interpostos 

pela empresa O MOVELEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI, e com base no relatório da Pregoeira 

constante nos autos às fls. 833/837, julgou:

1 – pelo CONHECIMENTO e NÃO PROVIMENTO dos recursos apresentados pela empresa O 

MOVELEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI;

2 – pela MANUTENÇÃO DA DECISÃO que declarou vencedora a empresa E. D. PINHEIRO PEREIRA 

– COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO para os itens 02, 06 e 08.

São Luís - MA, 14 de abril de 2021

DEIMISON NEVES DOS SANTOS

Secretário Adjunto de Registro de Preços

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO

E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES – SEGEP
SECRETARIA ADJUNTA DE REGISTRO DE PREÇOS - SARP

AVISO DE JULGAMENTO DE RECURSO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 – SARP/MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0169438/2020 - SARP

OBJETO: Contratação de Empresa na Prestação de Serviços de Saúde em ENDOSCOPIA DIGESTIVA, 

para atender à demanda do Hospital de Urgência e Emergência de Presidente Dutra/MA, administrado 

pela EMSERH.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO.

DATA DA ABERTURA: 11/05/2021, às 09h, 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 08h 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), 14 de abril 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 117/2021 - CSL/EMSERH

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24.195/2021 – EMSERH

OBJETO: Contratação de empresa especializada no Fornecimento de Contrastes Radiológicos com 
Bomba Injetora em Comodato para atender às necessidades das unidades de saúde administradas 
pela EMSERH.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR LOTE.
DATA DA ABERTURA: 05/05/2021, às 09h, 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 08h às 12h e das 14h às 18h, de segunda a sexta, pelos 
e-mails csl@emserh.ma.gov.br e/ou vinicius.boueres@emserh.ma.gov.br ou pelo telefone (98) 
3235-7333.

São Luís (MA), 14 de abril de 2021
Vinicius Boueres Diogo Fontes

Agente de Licitação da CSL/EMSERH

ESTADO DO MARANHÃO
EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES – EMSERH

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 119/2021 - CSL/EMSERH

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 136.161/2020 – EMSERH

Objeto: Aquisição de equipamentos hospitalares, para auxiliar no diagnóstico precoce pela triagem 
neonatal a serem destinados às unidades hospitalares: Complexo Hospitalar Materno Infantil, Hospital 
Regional Alarico Nunes Pacheco, Hospital Regional Alexandre Mamede Trovão, Hospital Regional de Alto 
Alegre do Maranhão, Hospital Regional de Timbiras, Hospital Regional Materno Infantil de Imperatriz e 
Maternidade de Alta Complexidade do Maranhão-MACMA, em conformidade e com utilização de 
Recursos da Proposta n° 06023.953000/1190-07, do Ministério da Saúde e Termo de Referência. 
Abertura: 06/05/2021, às 09h (horário de Brasília). Local: Site do Portal de Compras do Governo Federal 
(https://www.gov.br/compras/pt-br/). Informações: Comissão Setorial Permanente de Licitação – CSL, 
localizada na Av. Professor Carlos Cunha, s/n, Jaracaty, São Luís/MA, CEP: 65.076-820. E-mail: 
csl@saude.ma.gov.br. Fones: (98) 3198-5558 e 3198-5559.

São Luís - MA, 14 de abril de 2021
CHRISANE OLIVEIRA BARROS

Pregoeira da CSL/SES

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 054/2020
PROCESSO Nº 127207/2020/SES

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada na prestação de serviços técnicos no ramo de 

Engenharia Clínica, abrangendo gerenciamento do parque tecnológico, serviços de manutenção 

preventiva, corretiva (com substituição de peças), calibração, qualificação, treinamento de operadores, 

elaboração de especificações/pareceres/laudos técnicos e consultorias no auxílio ao gerenciamento de 

equipamentos médico-assistenciais, nas unidades de saúde geridas pela Empresa Maranhense de 

Serviços Hospitalares – EMSERH.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR LOTE.

DATA DA ABERTURA: 13/05/2021, às 08h45, horário de Brasília.

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

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

ID: 867119.

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

Bairro do Calhau, São Luís/MA, no horário de 08h às 12h e das 14h às 18h, de segunda a sexta, pelos 

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

São Luís (MA), 14 de abril de 2021

Lauro César Costa

Agente de Licitação da EMSERH

ESTADO DO MARANHÃO
EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES – EMSERH

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 118/2021 – CSL/EMSERH

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 168.002/2021 – EMSERH

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

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021. A Prefeitura Municipal de Coroatá/MA, 
através de seu pregoeiro, designado pela Portaria nº 001/2021, torna público para conhecimento dos 
interessados, que fará realizar, sob a égide da Lei nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 040/2020, Lei 
Complementar 123/2006, Lei nº 10.024/2019, Decreto Federal 3.555/2002, e da Lei nº 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, licitação na modalidade PREGÃO na forma ELETRÔNICA do tipo MENOR PREÇO por 
ITEM, cujo objeto é Contratação De Empresa Para o Fornecimento De Equipamentos de Informática que 
serão Utilizados nas UBS´s – PRONTUARIO SUS- Secretaria Municipal de Saúde do Município De 
Coroatá-Ma, ano 2021. A realização do certame está prevista para o dia 05 de maio de 2021, às 08h00min 
- horário de Brasília. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no prédio onde funciona a Comissão 
Central de Licitação, no horário de 08:00 às 12:00, onde poderão ser consultados gratuitamente ou 
adquiridos mediante o recolhimento da importância de R$ 50,00 (cinquenta reais) feito, exclusivamente, 
através de documento de arrecadação municipal (DAM) ou gratuitamente através de download nos 
seguintes sites: http://transparencia.coroata.ma.gov.br/acessoInformacao/licitacao/tce; http://site.tce.-
ma.gov.br/index.php/mural-de-licitacoes-2 e www.portaldecompraspublicas.com.br. Coroatá/MA, 
14/04/2021, Valquíria de Sousa Costa Carneiro, Secretaria Municipal de Saúde.

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

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2021. A Prefeitura Municipal de Coroatá/MA, através 
de seu pregoeiro, designado pela Portaria nº 001/2021, torna público para conhecimento dos 
interessados, que fará realizar, sob a égide da Lei nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 040/2020, Lei 
Complementar 123/2006, Lei nº 10.024/2019, Decreto Federal 3.555/2002, e da Lei nº 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, licitação na modalidade PREGÃO na forma PRESENCIAL do tipo MENOR PREÇO por 
ITEM, cujo objeto: contratação de empresa para fornecimento de material odontológico para 
abastecimento das unidades básicas de saúde do Município de Coroatá/MA, Ano 2021. A realização do 
certame está prevista para o dia 03 de Maio de 2021, às 08h00min - horário de Brasília. O edital e seus 
anexos encontram-se disponíveis no prédio onde funciona a Comissão Central de Licitação, no horário de 
08:00 às 12:00, onde poderão ser consultados gratuitamente ou adquiridos mediante o recolhimento da 
importância de R$ 50,00 (cinquenta reais) feito, exclusivamente, através de documento de arrecadação 
municipal (DAM) ou gratuitamente através de download nos seguintes sites: http://transparencia.coroata.-
ma.gov.br/acessoInformacao/licitacao/tce; http://site.tce.ma.gov.br/index.php/mural-de-licitacoes-2. 
Coroatá/MA, 14/04/2021, Valquíria de Sousa Costa Carneiro, Secretária municipal de Saúde.

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

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2021. A Prefeitura Municipal de Coroatá/MA, através 
de seu pregoeiro, designado pela Portaria nº 001/2021, torna público para conhecimento dos 
interessados, que fará realizar, sob a égide da Lei nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 040/2020, Lei 
Complementar 123/2006, Lei nº 10.024/2019, Decreto Federal 3.555/2002, e da Lei nº 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, licitação na modalidade PREGÃO na forma PRESENCIAL do tipo MENOR PREÇO por 
ITEM, cujo objeto: Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos hospitalares para 
abastecimento das unidades de saúde e o SAMU do Município de Coroatá/MA, Ano 2021. A realização do 
certame está prevista para o dia 03 de Maio de 2021, às 10h00min - horário de Brasília. O edital e seus 
anexos encontram-se disponíveis no prédio onde funciona a Comissão Central de Licitação, no horário de 
08:00 às 12:00, onde poderão ser consultados gratuitamente ou adquiridos mediante o recolhimento da 
importância de R$ 50,00 (cinquenta reais) feito, exclusivamente, através de documento de arrecadação 
municipal (DAM) ou gratuitamente através de download nos seguintes sites: http://transparencia.coroata.-
ma.gov.br/acessoInformacao/licitacao/tce;http://site.tce.ma.gov.br/index.php/mural-de-licitacoes-2. 
Coroatá/MA, 14/04/2021, Valquíria de Sousa Costa Carneiro, Secretária municipal de Saúde.

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

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2021. A Prefeitura Municipal de Coroatá/MA, através 
de seu pregoeiro, designado pela Portaria nº 001/2021, torna público para conhecimento dos 
interessados, que fará realizar, sob a égide da Lei nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 040/2020, Lei 
Complementar 123/2006, Lei nº 10.024/2019, Decreto Federal 3.555/2002, e da Lei nº 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, licitação na modalidade PREGÃO na forma PRESENCIAL do tipo MENOR PREÇO por 
ITEM, cujo objeto: Contratação De Empresa Para Reforma De Carteiras E Armários Escolares Para A Rede do 
Município de Coroatá/MA, Ano 2021. A realização do certame está prevista para o dia 03 de Maio de 2021, 
às 14h00min - horário de Brasília. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no prédio onde 
funciona a Comissão Central de Licitação, no horário de 08:00 às 12:00, onde poderão ser consultados 
gratuitamente ou adquiridos mediante o recolhimento da importância de R$ 50,00 (cinquenta reais) feito, 
exclusivamente, através de documento de arrecadação municipal (DAM) ou gratuitamente através de 
download nos seguintes sites: http://transparencia.coroata.ma.gov.br/acessoInformacao/licitacao/tce; 
http://site.tce.ma.gov.br/index.php/mural-de-licitacoes-2. Coroatá/MA, 14/04/2021, Eldo de Melo Viana, 
Secretário municipal de Educação.

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

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2021. A Prefeitura Municipal de Coroatá/MA, através 
de seu pregoeiro, designado pela Portaria nº 001/2021, torna público para conhecimento dos 
interessados, que fará realizar, sob a égide da Lei nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 040/2020, Lei 
Complementar 123/2006, Lei nº 10.024/2019, Decreto Federal 3.555/2002, e da Lei nº 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, licitação na modalidade PREGÃO na forma PRESENCIAL do tipo MENOR PREÇO por 
ITEM, cujo objeto é Contratação de empresa especializada em serviço de manutenção e modernização do 
sistema de iluminação pública do Município de Coroatá/MA, Ano 2021. A realização do certame está 
prevista para o dia 04 de Maio de 2021, às 08h00min - horário de Brasília. O edital e seus anexos 
encontram-se disponíveis no prédio onde funciona a Comissão Central de Licitação, no horário de 08:00 às 
12:00, onde poderão ser consultados gratuitamente ou adquiridos mediante o recolhimento da importân-
cia de R$ 50,00 (cinquenta reais) feito, exclusivamente, através de documento de arrecadação municipal 
(DAM) ou gratuitamente através de download nos seguintes sites: http://transparencia.coroata.ma.go-
v.br/acessoInformacao/licitacao/tce; http://site.tce.ma.gov.br/index.php/mural-de-licitacoes-2.Co-
roatá/MA, 14/04/2021, Francisco Carvalho Brandão, Secretário municipal de governo.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 010/2021. A Prefeitura Municipal de Icatu/MA, 
através da Comissão Permanente de Licitação torna público para conhecimento dos interessados, que 
fará realizar, sob a égide da Lei nº 10.520/02 e subsidiariamente as disposições da Lei 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, Licitação na modalidade Pregão na sua forma Presencial, do tipo menor preço por 
item, sob o Regime de Fornecimento, objetivando: Formação de registro de preços para futura e eventual 
contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de material permanente para atender as necessida-
des do Município de Icatu-MA. ABERTURA: 03 de maio de 2021, às 14h00min (Quatorze  horas), Sala de 
sessões da Comissão de Licitações localizada na Rua Coronel Cortez Maciel, s/n. Centro, Icatu – MA, sendo 
presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal. O edital e seus anexos podem ser consultados 
gratuitamente no prédio da Prefeitura onde funciona a Comissão Permanente de Licitação ou pelo site 
www.icatu.ma.gov.br e ser adquiridos mediante o recolhimento da importância de R$ 50,00 (cinquenta 
reais) feito exclusivamente através de documento de Arrecadação Municipal (DAM), Rua Coronel Cortez 
Maciel, s/n. Centro, Icatu – MA, e demais informações no e-mail cplicatulicitacao@gmail.com. Icatu/MA, 16 
de abril de 2021. Fabiano De Jesus Barbosa Ferreira/ Pregoeiro.

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

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

ERRATA. A Prefeitura Municipal de Lago do Junco/MA, torna público a retifica-
ção da resenha de publicação do Pregão Eletrônico (SRP) nº 007/2021, que 
vinculou no dia 15/04/2021 na página 06, por isso fica determinado que ONDE 
SE LÊ: “dia 28 de abril de 2021 às 09:00 horas” LEIA-SE: “dia 29 de abril de 2021 às 
09:00 horas”, ficando demais termos inalterados. Lago do Junco/MA, 16 de abril 
de 2021. Orlilson Silva da Luz - Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 011/2021. REGISTRO DE PREÇOS

O MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO, Estado do Maranhão, através da Secretaria municipal de 
Educação, torna público que fará licitação na modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços. BASE 
LEGAL: Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 10.024/2019 e pela Lei nº 8.666/93 e alterações. OBJETO: seleção de 
proposta visando o REGISTRO DE PREÇOS para eventual e futura contratação de empresa para o 
fornecimento de gêneros alimentícios, de forma parcelada, destinados à Merenda Escolar dos alunos da 
rede pública municipal de ensino, no município de Lagoa Grande do Maranhão (MA). ABERTURA: 04 de 
maio de 2021 às 08:20 horas. INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos 
interessados na sala da Comissão Permanente de Licitação, na Av. 1º de maio, SN – Centro – Lagoa Grande 
do Maranhão/MA, horário de 08:00 às 12:00 horas, no endereço eletrônico  www.portaldecompraspubli-
cas.com.br . por e-mail cpl@lagoagrande.ma.gov.br ou na página www.lagoagrandedomaranhao.ma.go-
v.br. Lagoa Grande do Maranhão (MA), 15 de abril de 2021. Petrônio Cortez de Almeida. Secretário 
Municipal de Educação. CPF: 303.336.953-72. Portaria n°013/2021-PMLG-GP.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAJÁ DO SENA 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2021-CPL/PMMS. A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAJÁ DO SENA 
– MA, sito na Av. Dep. César Bandeira, s/n, Centro, Marajá do Sena – MA, torna público, que fará 
realizar licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo Menor Preço por Item, no dia 
04/05/2021, às 08h:00min (Horário de Brasília), tendo por objeto o Registro de Preços para 
aquisição de equipamentos e materiais de informática, multimídia e fotográfico de interesse desta 
Administração Municipal de Marajá do Sena – MA, conforme edital e anexos. O Edital poderá ser 
obtido gratuitamente nos sítios www.marajadosena.ma.gov.br e  www.licitanet.com.br. Esclareci-
mentos adicionais no endereço supra ou pelo e-mail licitacaopmms@gmail.com, de 2º à 6º feira, 
das 08h:00min às 12h:00min. Marajá do Sena – MA, 15 de abril de 2021. Elivando Pessoa Lima. 
Secretário Municipal de Administração e Planejamento e Finanças.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAJÁ DO SENA 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021-CPL/PMMS. A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAJÁ DO SENA 
– MA, sito na Av. Dep. César Bandeira, s/n, Centro, Marajá do Sena – MA, torna público, que fará 
realizar licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo Menor Preço por Item, no dia 
04/05/2021, às 14h:00min (Horário de Brasília), tendo por objeto o Registro de Preços para eventual 
aquisição de materiais elétricos para iluminação pública destinado a atender a demanda da zona 
urbana e rural do município de Marajá do Sena – MA, conforme edital e anexos. O Edital poderá ser 
obtido gratuitamente nos sítios www.marajadosena.ma.gov.br e  www.licitanet.com.br. Esclareci-
mentos adicionais no endereço supra ou pelo e-mail licitacaopmms@gmail.com, de 2º à 6º feira, 
das 08h:00min às 12h:00min. Marajá do Sena – MA, 15 de abril de 2021. Silas Faustino da Silva, 
Secretário Municipal de Obras e Urbanismo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAJÁ DO SENA 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021-CPL/PMMS. A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAJÁ DO SENA 
– MA, sito na Av. Dep. César Bandeira, s/n, Centro, Marajá do Sena – MA, torna público, que fará 
realizar licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo Menor Preço por Item, no dia 
06/05/2021, às 08h:00min (Horário de Brasília), tendo por objeto o Registro de Preços para eventual 
contratação de pessoa(s) jurídica(s) especializada na prestação dos serviços de locação de veículos 
para Transporte Escolar para atender a demanda deste município de Marajá do Sena – MA, 
conforme edital e anexos. O Edital poderá ser obtido gratuitamente nos sítios www.marajadosena.-
ma.gov.br e  www.licitanet.com.br. Esclarecimentos adicionais no endereço supra ou pelo e-mail 
licitacaopmms@gmail.com, de 2º à 6º feira, das 08h:00min às 12h:00min. Marajá do Sena – MA, 15 
de abril de 2021. Jansen Muller Vieira Cesar. Secretário Municipal de Educação e Cultura.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAJÁ DO SENA 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2021-CPL/PMMS. A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAJÁ DO SENA 
– MA, sito na Av. Dep. César Bandeira, s/n, Centro, Marajá do Sena – MA, torna público, que fará 
realizar licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo Menor Preço por Item, no dia 
06/05/2021, às 14h:00min (Horário de Brasília), tendo por objeto o Registro de Preços para eventual 
aquisição de móveis, eletrodomésticos, eletroeletrônicos e materiais permanentes de interesse 
desta Administração Municipal de Marajá do Sena – MA, conforme edital e anexos. O Edital poderá 
ser obtido gratuitamente nos sítios www.marajadosena.ma.gov.br e  www.licitanet.com.br. 
Esclarecimentos adicionais no endereço supra ou pelo e-mail licitacaopmms@gmail.com, de 2º à 6º 
feira, das 08h:00min às 12h:00min. Marajá do Sena – MA, 15 de abril de 2021. Elivando Pessoa Lima. 
Secretário Municipal de Administração e Planejamento e Finanças.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAJÁ DO SENA 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021-CPL/PMMS. A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAJÁ DO SENA 
– MA, sito na Av. Dep. César Bandeira, s/n, Centro, Marajá do Sena – MA, torna público, que fará 
realizar licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo Menor Preço por Item, no dia 
30/05/2021, às 09h:00min (Horário de Brasília), tendo por objeto o Registro de Preços para eventual 
contratação de pessoa(s) jurídica(s) especializada na prestação dos serviços de locação de veículos 
leves, pesados e máquinas de interesse da Administração Municipal de Marajá do Sena – MA, 
conforme edital e anexos. O Edital poderá ser obtido gratuitamente nos sítios www.marajadosena.-
ma.gov.br e  www.licitanet.com.br. Esclarecimentos adicionais no endereço supra ou pelo e-mail 
licitacaopmms@gmail.com, de 2º à 6º feira, das 08h:00min às 12h:00min. Marajá do Sena – MA, 15 
de abril de 2021. Silas Faustino da Silva, Secretário Municipal de Obras e Urbanismo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAJÁ DO SENA 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021-CPL/PMMS. A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAJÁ DO SENA 
– MA, sito na Av. Dep. César Bandeira, s/n, Centro, Marajá do Sena – MA, torna público, que fará 
realizar licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo Menor Preço por Item, no dia 
30/05/2021, às 14h:00min (Horário de Brasília), tendo por objeto o Registro de Preços para eventual 
aquisição de materiais didáticos, pedagógicos e de oficinas de interesse desta Administração 
Municipal de Marajá do Sena – MA, conforme edital e anexos. O Edital poderá ser obtido 
gratuitamente nos sítios www.marajadosena.ma.gov.br e  www.licitanet.com.br. Esclarecimentos 
adicionais no endereço supra ou pelo e-mail licitacaopmms@gmail.com, de 2º à 6º feira, das 
08h:00min às 12h:00min. Marajá do Sena – MA, 15 de abril de 2021. Jansen Muller Vieira Cesar. 
Secretário Municipal de Educação e Cultura.

 PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR 
Rua Jornalista Mauritonio Meire, 22 - Centro - CEP 65.850-000
CNPJ nº 06.140.818/0001-96

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS  Nº. 011/2021

A Prefeitura Municipal de Mirador - MA, localizada na Rua Jornalista Mauritonio Meire, nº 22, 
Bairro Centro, Mirador- MA comunica aos interessados que realizará licitação na modalidade 
Tomada de Preços de nº 11/2021 no dia 07/05/2021, às 09:00 hrs, horário local, objetivando a 
contratação de assessoria e consultoria técnica em saúde (assessorias, consultorias e 
treinamentos na gestão de saúde pública buscando o aprimoramento do trabalho dos 
gestores de saúde e sua equipe, auditando, acompanhando, capacitando e aprimorando o 
processo de trabalho, buscando a qualificação de toda equipe de saúde).
 O presente Edital estará à disposição dos interessados na Comissão Permanente de Licitações da 
Prefeitura Municipal de Mirador podendo ainda ser adquiridos gratuitamente durante os dias úteis, 
das 08:00 às 12:00 horas mediante pedido ao e-mail cplmirador2021@gmail.com.

MIRADOR (MA), 14/04/2021

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

AVISO DE LICITAÇÃO. Pregão Presencial SRP nº 09/2021/CCL/PMM. O município de Monção/MA, através da 
Prefeitura Municipal de Monção, por meio do Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, instituída pela Portaria nº 
009/2021, torna público aos interessados que, com base legal: Lei n° 10.520/02, aplicando-se, subsidiariamente, 
Lei nº 8.666/1993, Lei Complementar nº 123/06 e demais normas pertinentes à espécie, Decreto Federal nº 
7.892/13 e demais legislações aplicáveis, realizará no dia 03 de maio de 2021 às 11h00min, licitação na 
modalidade Pregão Presencial SRP nº 09/2021, do tipo menor preço, objetivando registro de preço para eventual 
prestação de serviços de manutenção em computadores, rede local, cartuchos e toners nas impressoras e 
multifuncionais das Secretarias Municipais de Monção/MA. Local: Praça Pres. Kennedy, s/n, Centro, Monção/MA. 
O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na sede da CCL, no horário de 08 às 12hs, de 2ª a 6ª 
feira, para consulta gratuitamente, disponibilizado no site oficial da Prefeitura Municipal de Monção 
(http://www.moncao.ma.gov.br). Conforme medidas de prevenção a contaminação pelo COVID-19, e seguindo 
orientações expressas, conforme Ofício Circular nº 083/2020/Maranhão/CGU, referente ao Proc. Adm. nº 
00209.100074/2020-61 e Decisão Normativa TCE/MA nº 35, de 13/05/2020, fica vedado a presença, na sessão, de 
representantes das empresas, agentes de compras e membros da Comissão pertencentes ao grupo de risco. 
Monção - MA, 15 de abril de 2021. Kedma Oliveira Nussrala - Secretária Municipal de Finanças e Planejamento.



oimparcial.com.br VIDA Saulo Duailibe
E-mail: sauloduailibe@yahoo.com.br 7

Órgão responsável pela vacinação dos indígenas aldeados, aponta ainda que 13.129
índios receberam a 1ª dose (69%) e 9.561 (73%), a segunda dose no Maranhão

Re for ço na va ci na ção

DIA DO ÍNDIO

50% dos índios estão
imunizados no estado
PATRÍCIA CUNHA

D
e acor do com o va cinô me- 
tro in for ma do pe lo Dis tri to 
Sa ni tá rio Es pe ci al In dí ge na 
(DSEI), co or de na ção do 

Ma ra nhão, 50% da po pu la ção in dí ge- 
na ma ra nhen se, do to tal de 19.134 ín- 
di os que de ve re ce ber a va ci na, es tá 
imu ni za da. O ór gão fe de ral, res pon- 
sá vel pe la va ci na ção dos in dí ge nas al- 
de a dos, apon ta ain da que 13.129 ín di- 
os re ce be ram a 1ª do se (69%) e 9.561 
(73%), a se gun da do se. Es ses da dos 
são da ma nhã do dia 15 de abril.

Fi car li vre da Co vid-19 é um dos de- 
sa fi os en fren ta dos pe los in dí ge nas no 
Bra sil, den tre tan tos ou tros que eles 
en fren tam co ti di a na men te. Com a 
pan de mia, a re a li da de dos po vos in dí- 
ge nas tor nou-se ain da mais dra má ti- 
ca, uma vez que se so ma a um con tex- 
to de vi o lên ci as con tra su as vi das e 
seus ter ri tó ri os. In fe liz men te, no dia 
do ín dio, não dá pa ra ig no rar a si tu a- 
ção sa ni tá ria pre cá ria exis ten te nas al- 
dei as in dí ge nas, o que evi den ci ou a 
vul ne ra bi li da de das co mu ni da des pa- 
ra en fren tá-la. Con di ções par ti cu la res 
afe tam es sas po pu la ções, co mo a di fi- 
cul da de de aces so aos ser vi ços de saú- 
de, se ja pe la dis tân cia ge o grá fi ca, co- 
mo pe la in dis po ni bi li da de ou in su fi- 
ci ên cia de equi pes de saú de.

Se gun do da dos da Ar ti cu la ção dos 
Po vos In dí ge nas do Bra sil (Apib), até o 
fi nal de mar ço de 2021, 1.029 in dí ge- 
nas já ha vi am per di do su as vi das, 
51.857 ha vi am si do con ta mi na dos e 
163 po vos já ha vi am si do di re ta men te 
im pac ta dos pe la pan de mia, sen do a

13.129 ÍNDIOS RECEBERAM A 1ª DOSE (69%) E 9.561 (73%), A SEGUNDA DOSE DA VACINA

et nia Gua ja ja ra a ter cei ra mais atin gi- 
da no país.

No Ma ra nhão, de acor do com o 
DSEI-MA, até o dia 15, 1.698 in dí ge- 
nas al de a dos fo ram con ta mi na dos 
pe la Co vid-19 e 29 fo ram a óbi to. Atu- 
al men te há 2 sus pei tos, nas ter ras de 
Ama ran te e de San ta Inês, e 15 in fec- 
ta dos. 1654 ín di os es tão re cu pe ra dos 
da Co vid e 1.046 ca sos fo ram des car- 
ta dos.

Mes mo com a va ci na che gan do nas 
al dei as, o tra ba lho de com ba te à Co- 
vid não se en cer ra. De acor do com o 
co or de na dor lo cal do DSEI-MA, Al- 
ber to Jo sé Bra ga Gou lart, me di das es- 
tão sen do to ma das pa ra que o ví rus 
não avan ce nas al dei as, a exem plo do 
for ta le ci men tos das bar rei ras sa ni tá- 
ri as; ar ti cu la ção pa ra im plan ta ção da 
ro ti na de re a li za ção de tes ta gem RTP- 
CR nos pro fis si o nais an tes de aden- 
tra rem em ter ri tó ri os; pro ces so de 
aqui si ção de tes te an tí ge no pa ra di ag- 

nós ti co de Co vid-19; cons ci en ti za ção 
e sen si bi li za ção pa ra im por tân cia das 
me di das sa ni tá ri as pa ra pre ven ção da 
Co vid;    sen si bi li za ção da im por tân cia 
da va ci na pa ra a Co vid-19; ga ran tia de 
es to que de EPIs pa ra as equi pes e me- 
di ca men tos da aten ção bá si ca; além 
de ela bo ra ção de ví deo edu ca ti vo re a- 
li za do por li de ran ças in dí ge nas na lín- 
gua quan to a im por tân cia das me di- 
das de pre ven ção. “O im pac to sem pre 
é o pi or pos sí vel, in de pen den te do 
nú me ro de ví ti mas, não fi ca re mos sa- 
tis fei tos até que to dos es te jam li vres e 
que não ha ja mais in fec ta dos e nem 
ví ti mas. As mor tes fo ram pou cas, 
prin ci pal men te pe la cons ci en ti za ção, 
com aju da de li de ran ças e ca ci ques, 
além de to da po pu la ção, com iso la- 
men to, con tri buin do pa ra o nú me ro 
me nor de in fec ção, tu do is so sen do 
con du zi do pe los pro fis si o nais do 
DSEI que atu am di a ri a men te na saú- 
de”, dis se o co or de na dor.

Situação dos indígenas é acompanhada pela SESAI

De acor do com a Co mis são de Di- 
rei tos Hu ma nos da Or dem dos Ad vo- 
ga dos do Bra sil (OAB-MA), a si tu a ção
dos in dí ge nas tem si do acom pa nha da
pe la SE SAI, Se cre ta ria Es pe ci al de
Saú de In dí ge na, pe la APIB, Ar ti cu la- 
ção dos Po vos In dí ge nas do Bra sil, e
pe lo Con se lho In di ge nis ta Mis si o ná- 
rio Re gi o nal Ma ra nhão. “A OAB Sec ci- 
o nal Ma ra nhão tem es ta do vi gi lan te
acer ca das me di das im ple men ta das
no Es ta do com res pei to aos po vos in- 
dí ge nas e tra di ci o nais em ge ral. Vi mos
o im pac to da pan de mia nos in dí ge nas
com imen sa pre o cu pa ção, pois a po- 
pu la ção in dí ge na, so bre tu do os po vos
mais iso la dos são ex tre ma men te vul- 
ne rá veis e du ran te a pan de mia as in- 
va sões aos ter ri tó ri os não ces sa ram,
bem co mo a gri la gem e o ga rim po. É
de su ma im por tân cia que os ter ri tó ri- 
os in dí ge nas se jam de mar ca dos pa ra
evi tar tais prá ti cas”, dis se a ad vo ga da
Ma ri na Li ma, pre si den te da CDH-

OAB.

Du ran te a pan de mia as

in va sões aos ter ri tó ri os

não ces sa ram, bem

co mo a gri la gem e o

ga rim po

De acor do com o Pai nel Co vid-19,
en tre os mu ni cí pi os que es tão com
bai xa co ber tu ra de va ci na ção es tão
aque les que con tam com gran de con- 
cen tra ção de in dí ge nas, co mo Ama- 
ran te do Ma ra nhão e mu ni cí pi os da
Re gi o nal de Saú de de Bar ra do Cor da

co mo Je ni pa po dos Vi ei ras, Ara me,
Gra jaú e Bar ra do Cor da. Es ti ma-se
que, no es ta do, cer ca de 2,3% da po- 
pu la ção in dí ge na es te ja se re cu san do
a to mar a va ci na. 

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

Os mu ni cí pi os tam bém dão su por- 
te à va ci na ção dos in dí ge nas ofe re- 
cen do es tru tu ra, con for me so li ci ta do.

Se gun do o DSEI, a po pu la ção in dí- 
ge na no Ma ra nhão é de 43.151 ín di os,
em 22 ter ras in dí ge nas, dis tri buí das
em 573 al dei as. 

No Sé cu lo XVII há re gis tros de que a
po pu la ção che gou a 250 mil ín di os de
30 et ni as. De acor do com um es tu do
da Fu nai, atu al men te exis tem se te et- 
ni as vi ven do no Ma ra nhão: Ka’apor,

1822

BRA ÇO FOR TE, MÃO AMI GA!

1971

19 DE ABRIL

Dia do Exér ci to
Bra si lei ro tam bém é
co me mo ra do ho je

No dia 19 de abril co me mo ra-se o dia do exér ci to bra- 
si lei ro. A da ta é mar ca da pe la pri mei ra lu ta dos po vos do
Bra sil con tra a do mi na ção ho lan de sa, em 1648. Os in di- 
ví du os que trei nam e lu tam pa ra de fen der os es pa ços e
di rei tos de um país são os in te gran tes des sa cor po ra ção.

O Bra sil pos sui três for ças ar ma das, res pon sá veis pe la
de fe sa do país, e o exér ci to é uma de las.

No pe río do de 1808 até 1967 o res pon sá vel pe las
ações do exér ci to era o mi nis té rio da guer ra; en tre 1967 e
1999, o con tro le pas sou a ser fei to pe lo mi nis té rio do
exér ci to. A par tir de 1999, cri ou-se o mi nis té rio da de fe- 
sa, res pon sá vel pe la de fe sa na ci o nal, unin do as três for- 
ças ar ma das do país: o exér ci to, a ma ri nha e a ae ro náu ti- 
ca.

As tro pas do exér ci to pra ti cam for tes trei na men tos,
co mo pre pa ro pa ra ope rar em cir cuns tân ci as de guer ra
e de con fli tos mais ex tre mos. São res pon sá veis pe la se- 
gu ran ça da pá tria jun to às fron tei ras, com par ti lhan do
tal res pon sa bi li da de com os ser vi ços da ae ro náu ti ca.

Além dis so, o exér ci to par ti ci pa de cam pa nhas so ci- 
ais, le va ali men tos e faz ser vi ços de aten di men to mé di- 
co às lo ca li da des do país que são mui to iso la das, on de a
po pu la ção não tem aces so aos mes mos.

Pa ra in gres sar no exér ci to do Bra sil é ne ces sá rio par ti- 
ci par do alis ta men to mi li tar, que acon te ce to dos os
anos. O ser vi ço mi li tar é obri ga tó rio pa ra os ra pa zes, que
de vem se alis tar aos de zoi to anos de ida de. Exis tem va- 
gas tan to pa ra ho mens co mo pa ra mu lhe res.

Ofi ci al men te, o Exér ci to Bra si lei ro foi cri a do em 1822,
co mo um ór gão su bor di na do ao Mi nis té rio da De fe sa.

Atu al men te o Dia do Exér ci to Bra si lei ro ser ve pa ra co- 
me mo rar es sa vi tó ria, enal te cer o es pí ri to pa trió ti co
bra si lei ro e pa ra di vul gar a im por tân cia des sa For ça Ar- 
ma da.

O Exér ci to Bra si lei ro é um dos três bra ços das For ças
Ar ma das Bra si lei ras, as sim co mo a Ma ri nha e a Ae ro- 
náu ti ca.

É as sim, fun da men ta do nes sas du as sim ples ex pres- 
sões, que o Exér ci to Bra si lei ro, ao lon go dos seus 373
anos de exis tên cia, tem bus ca do pau tar su as ações pa ra
de fen der a nos sa Na ção e ga ran tir os po de res le gal men- 
te cons ti tuí dos em nos sa Car ta Mag na e o im pé rio da lei
e da or dem.

No dia 19 de abril de 1971, por sua vez, foi cri a do o
Par que Na ci o nal dos Gua ra ra pes. Em de cor rên cia des- 
ses re gis tros no dia 19 de abril, o De cre to de 24 de mar ço
de 1994 ins ti tuiu o Dia do Exér ci to Bra si lei ro.

Ofi ci al men te, o Exér ci to Bra si lei ro foi cri a do em 1822,
co mo um ór gão su bor di na do ao Mi nis té rio da De fe sa.

Atu al men te o Dia do Exér ci to Bra si lei ro ser ve pa ra co- 
me mo rar es sa vi tó ria, enal te cer o es pí ri to pa trió ti co
bra si lei ro e pa ra di vul gar a im por tân cia des sa For ça Ar- 
ma da.

O Exér ci to Bra si lei ro é um dos três bra ços das For ças
Ar ma das Bra si lei ras, as sim co mo a Ma ri nha e a Ae ro- 
náu ti ca.

Exis tem cin co prin ci pais di vi sões den tro do Exér ci to
Bra si lei ro: a in fan ta ria, a ca va la ria, a ar ti lha ria, a en ge- 
nha ria e as co mu ni ca ções.

Can ção do Exér ci to Bra si lei ro
Nós so mos da Pá tria a guar da, / Fiéis sol da dos, / Por ela
ama dos. / Nas co res de nos sa far da Re bri lha a gló ria, /
Ful ge a vi tó ria. / Em nos so va lor se en cer ra / To da a es pe- 
ran ça / Que um po vo al can ça. / Quan do al ti va for a / Ter- 
ra Re bri lha a gló ria, / Ful ge a vi tó ria. / A paz que re mos
com fer vor, / A guer ra só nos cau sa dor. / Po rém, se a Pá- 
tria ama da / For um dia ul tra ja da / Lu ta re mos sem te- 
mor. / Co mo é su bli me / Sa ber amar, / Com a al ma ado rar
/ A ter ra on de se nas ce! / Amor fe bril / Pe lo Bra sil / No co ra- 
ção / Nos so que pas se. / E quan do a na ção que ri da, / Fren- 
te ao ini mi go, / Cor rer pe ri go, / Se der mos por ela a vi da /
Re bri lha a gló ria, / Ful ge a vi tó ria. / As sim ao Bra sil fa re- 
mos / Ofer ta igual / De amor fi li al. / E a ti, Pá tria, sal va re- 
mos! / Re bri lha a gló ria, / Ful ge a vi tó ria. / A paz que re mos
com fer vor, / A guer ra só nos cau sa dor. / Po rém, se a Pá- 
tria ama da / For um dia ul tra ja da / Lu ta re mos sem te- 
mor.

São Luís, segunda-feira, 19 de abril de 2021
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OPORTUNIDADES

20 vagas para perito
no Porto de São Luís

A
Ins pe to ria da Re cei ta Fe de ral 
do Bra sil (IRF) do Por to de 
São Luís, no es ta do do Ma ra- 
nhão vai re a li zar um no vo 

Pro ces so Se le ti vo des ti na do ao cre- 
den ci a men to de pe ri tos autô no mos.

No to tal, são ofer ta das 20 va gas dis- 
tri buí das nas áre as de ele trô ni ca (4); 
me câ ni ca (4); quí mi ca (4) e quan ti fi- 
ca ção/men su ra ção de mer ca do ri as a 
gra nel, só li do, lí qui do ou ga so so (8). A 
re mu ne ra ção pe la pres ta ção dos ser- 
vi ços de pe rí cia se rá efe tu a da con for- 
me o pre vis to nos arts. 34 a 40 e nas 
Ta be las do Ane xo Úni co da IN RFB nº 
1.800, de 2018, con for me es pe ci fi ca do 
no edi tal.

Den tre as atri bui ções re la ci o na das 
ao em pre go, cons tam: ela bo ra ção de 
lau dos de aná li se e iden ti fi ca ção de 
pro du tos quí mi cos, de ri va dos de pe- 
tró leo e ál co ol, mi ne rais (man ga nês, 
fer ro, aço, co bre, ní quel, ou ro, alu mí- 
nio, li gas me tá li cas e ou tros), ce re ais e 
de mais afins ou cor re la tos; ela bo ra- 
ção de lau dos de aná li se e iden ti fi ca- 
ção de má qui nas em ge ral, equi pa- 
men tos me câ ni cos e ele tro me câ ni- 
cos, veí cu los au to mo to res, sis te mas 
de pro du ção, trans mis são e de uti li za- 
ção de ca lor, sis te mas de re fri ge ra ção 
e de ar-con di ci o na do, e de mais afins 
ou cor re la tos; ela bo ra ção de lau dos 
de aná li se e iden ti fi ca ção de pro du tos 
e ma te ri ais elé tri cos e ele trô ni cos, 
equi pa men tos ele trô ni cos em ge ral, 
sis te mas de co mu ni ca ção e te le co- 
mu ni ca ções, sis te mas de me di ção e 
con tro le elé tri co e ele trô ni co, di gi tais 
ou ana ló gi cos, pa ra pro ces sos in dus- 
tri ais, co mer ci ais e ou tras apli ca ções 
ge né ri cas, bem co mo ou tras ati vi da-

Ins cri ção

Ava li a ção

CANDIDATOS SERÃO SELECIONADOS A PARTIR DE ANÁLISE DE DOCUMENTOS 

des.

Pa ra par ti ci par da se le ção, os in te- 
res sa dos de vem efe tu ar as ins cri ções 
no pe río do de 26 a 30 de abril de 2021, 
no pré dio se de da Ins pe to ria, lo ca li za- 
da na rua Oswal do Cruz, nº 1618, 
quin to an dar – se tor “B”, em São Luís, 
no ho rá rio das 8h30 às 11h30 e das 
14h30 às 16h30, em di as úteis, me di- 
an te en tre ga do for mu lá rio de ins cri- 
ção (ane xo I) e dos de mais do cu men- 
tos so li ci ta dos no edi tal.

A clas si fi ca ção dos par ti ci pan tes 
ins cri tos con sis ti rá na aná li se e pon- 
tu a ção do dos do cu men tos en tre gues, 

no qual se rão ava li a dos o tem po de 
atu a ção co mo pe ri to cre den ci a do na 
área es pe cí fi ca, tem po de ex pe ri ên cia 
co mo em pre ga do ou autô no mo na 
área e da par ti ci pa ção em cur sos di re- 
ta men te re la ci o na dos com a área de 
atu a ção.

Co mo cri té rio de de sem pa te, se rão 
se le ci o na dos os pro fis si o nais que ob-
ti ve rem, nes ta or dem, mai or pon tu a- 
ção atri buí da no in ci so I, no in ci so II, 
no in ci so III, e mai or ida de.

Va le res sal tar ain da que o cre den ci-
a men to dos pe ri tos se le ci o na dos nes- 
te Pro ces so Se le ti vo se rá pa ra o pe río- 
do de 15 de ju nho de 2021 a 14 de ju- 
nho de 2023, pror ro gá vel uma úni ca 
vez, por igual pe río do, a cri té rio do 
che fe da Uni da de lo cal.

Ins cri ções

Se le ção e va li da de

HUMBERTO DE CAMPOS

Seletivo para
contratar professores

AS VAGAS SÃO PARA PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL

A Pre fei tu ra de Hum ber to de Cam pos es tá com Pro- 
ces so Se le ti vo em aber to des ti na do a con tra tar pro fes- 
so res pa ra atu ar na re de mu ni ci pal de en si no por tem po
de ter mi na do.

Es te Pro ces so Se le ti vo con ta com opor tu ni da des pa ra
Pro fes sor de Edu ca ção In fan til e Anos ini ci ais com jor- 
na da de 25 ho ras se ma nais e Pro fes sor de 6º ao 9º ano,
com atu a ção em 20 ho ras por se ma na.

O con tra to des tes ser vi do res com ida de mí ni ma de 18
e má xi ma de 69 anos tem pra zo de ter mi na do de um ano,
des de que de vi da men te ne ces sá rio.

As ins cri ções se rão re ce bi das ho je e ama nhã, se gun- 
da e ter ça-fei ra, di as 19 e 20 de abril de 2021, das 8h às
16h, na Es co la Mu ni ci pal Adal ber to Men des Fi lho, lo ca- 
li za da na Rua Lis ter Cal das, s/nº, Cen tro. O can di da to
de ve apre sen tar o for mu lá rio de vi da men te pre en chi do
jun to com a có pia e ori gi nal do do cu men to de iden ti da- 
de e do CPF, e do cur rí cu lo pa dro ni za do com tí tu los ane- 
xa dos, de acor do com o es pe ci fi ca do pe lo edi tal de aber- 
tu ra.

Es te pro ces so se le ti vo que tem va li da de de um ano,
com pos si bi li da de de pror ro ga ção é com pos to de pro va
de tí tu los e en tre vis ta.

Na pri mei ra eta pa o can di da to po de re ce ber até no
má xi mo 40 pon tos, en quan to que na se gun da a pon tu a- 
ção po de che gar até 60 pon tos.

Va le res sal tar que ao cur rí cu lo de vem ser ane xa das:
có pi as de to dos os tí tu los; de cla ra ção ori gi nal ou có pia
au ten ti ca da em car tó rio, de com pro van tes de ex pe ri ên- 
cia de tra ba lho.

Em ca so de em pa te na no ta fi nal, o de sem pa te dar-
se-á con si de ran do o can di da to com mai or no ta na en- 
tre vis ta, per sis tin do o em pa te o de sem pa te dar- se – á
con si de ran do o can di da to com mais ida de.

LU CI A NA GO MES

SÃO LUÍS

Confira empregos disponíveis

AS VAGAS SÃO PARA VÁRIAS ÁREAS DE ATUAÇÃO NA REGIÃO DA GRANDE ILHA DE SÃO LUÍS

Su per vi sor de com pras – Gra du a ção em
lo gís ti ca, ad mi nis tra ção de em pre sas ou
área re la ci o na da, ex pe ri ên cia pro fis si o nal
de com pras, ou fun ção si mi lar. In te res sa- 
dos de vem en ca mi nhar cur rí cu lo pa ra o e-
mail: se le cao.ta len tos.ma@gmail.com

Es tá gio se tor co mer ci al – Cur san do ad- 
mi nis tra ção, ges tão de re cur sos hu ma nos,
ho te la ria, ges tão co mer ci al, co mu ni ca ção
ou áre as co ne xas. In te res sa dos de vem en- 
ca mi nhar cur rí cu lo pa ra o e-mail: na vi ga- 
re.even tos@gmail.com

As sis ten te de TI – Cur so téc ni co ou su pe- 
ri or cur san do ou com ple to em tec no lo gia
de in for ma ção. In te res sa dos de vem en ca- 
mi nhar cur rí cu lo pa ra o e-mail: ges tão.ti- 
meslz@gmail.com

Su per vi sor de ma nu ten ção – Gra du a- 
ção em en ge nha ria me câ ni ca ou elé tri ca,
ex pe ri ên cia pro fis si o nal co mo su per vi sor
de ma nu ten ção, ou fun ção si mi lar. co nhe- 

ci men tos e prá ti ca na ges tão de ma nu ten- 
ção. In te res sa dos de vem en ca mi nhar cur- 
rí cu lo pa ra o e-mail: ta len- 
tos.ma@gmail.com

En car re ga do de sa lão res tau ran te – ex- 
pe ri ên cia em ven das, aten di men to a cli en- 
tes, ser vi ços de res tau ran tes, ali men ta ção e
be bi das. In te res sa dos de vem en ca mi nhar
cur rí cu lo pa ra o e-mail: sa o luis@por ta la-
bre.com.br

Co zi nhei ros – Ex pe ri ên cia em res tau- 
ran tes, di ver sos ti pos de pra tos e co zi nhas.
In te res sa dos de vem en ca mi nhar cur rí cu lo
pa ra o e-mail: sa o luis@por ta la bre.com.br

Gar çom – Ex pe ri ên cia em ven das, aten- 
di men to a cli en tes, ser vi ços de res tau ran te,
ali men ta e be bi das. In te res sa dos de vem
en ca mi nhar cur rí cu lo pa ra o e-mail: sa o- 
luis@por ta la bre.com.br

Pro fes sor de ma te má ti ca – Com ex pe ri- 
ên cia. In te res sa dos de vem en ca mi nhar
cur rí cu lo pa ra o e-mail: rh se le ti vo- 
abc@gmail.com

Pro ce di men tos pa ra par ti ci pa -
ção

Vi gên cia

MARINHA DO BRASIL

Concurso Público com 750 vagas

A Ma ri nha do Bra sil (MB) anun cia a re- 
a li za ção de um no vo Con cur so Pú bli co,
que tem por ob je ti vo o pro vi men to de 750
va gas des ti na das ao Cur so de For ma ção
de Ma ri nhei ros pa ra a Ati va (C-FMN), que
se rá con du zi do nas Es co las de Apren di- 
zes-Ma ri nhei ros (EAM), em ní vel na ci o- 
nal.

Ca be res sal tar que den tre o to tal de va- 
gas ofer ta das, há aque las que são vol ta das
às pes so as es pe ci fi ca das no edi tal.

Pa ra con cor rer as va gas ofer ta das, é ne- 
ces sá rio que o can di da to se ja do se xo
mas cu li no, pos sua ida de en tre 18 a 22
anos, bem co mo não se ja ca sa do ou não
ter cons ti tuí do união es tá vel, as sim per- 
ma ne cen do du ran te to do o pe río do em
que es ti ver su jei to aos re gu la men tos da
Es co la de Apren di zes-Ma ri nhei ros, além
de ter con cluí do com apro vei ta men to ou
es tar em fa se de con clu são do ter cei ro ano
do en si no mé dio.

Os can di da tos se le ci o na dos te rão, du- 
ran te o cur so, ali men ta ção, uni for me, as- 
sis tên cia mé di ca e odon to ló gi ca, psi co ló- 
gi ca, so ci al e re li gi o sa, além da bol sa-au xí- 
lio ati nen te à sua gra du a ção, no va lor to tal
de R$ 1.303,90.

Os in te res sa dos po dem se ins cre ver
par tir das 8h de 24 de maio de 2021 até o

dia 13 de ju nho des te mes mo ano, de for- 
ma ele trô ni ca, por meio do si te do In gres- 
so da Ma ri nha, con for me o ho rá rio ofi ci al
de Bra sí lia, Dis tri to Fe de ral. O pa ga men to
da ta xa de ins cri ção no va lor de R$ 40, po- 
de ser efe tu a do até 18 de ju nho de 2021.

Co mo for ma de se le ção, os can di da tos
se rão ava li a dos me di an te apli ca ção das
se guin tes eta pas, de acor do com os cri té- 
ri os es pe ci fi ca dos no edi tal: pro va es cri ta
ob je ti va; ve ri fi ca ção de da dos bi o grá fi cos
(VDB); ins pe ção de saú de; tes te de ap ti- 
dão fí si ca de in gres so (TAF-i); ava li a ção
psi co ló gi ca (AP); ve ri fi ca ção de do cu men- 
tos (VD); e pro ce di men to de he te roi den ti- 
fi ca ção com ple men tar à au to de cla ra ção
(PH).

A pro va ob je ti va te rá ca rá ter eli mi na tó- 
rio e clas si fi ca tó rio, du ra ção má xi ma de
qua tro ho ras, apli ca da na da ta pre vis ta
pa ra a se gun da quin ze na de ju lho de 2021,
lo cal e ho rá rio a se rem di vul ga dos pos te- 
ri or men te e con sis ti rá em 50 ques tões que
en vol vem as ma té ri as de ma te má ti ca, lín- 
gua por tu gue sa, ci ên ci as (fí si ca e quí mi- 
ca), e in glês.

De acor do com o edi tal de aber tu ra, os
can di da tos apro va dos e clas si fi ca dos
den tro do nu me ro de va gas, se rão con vo- 
ca dos pa ra o cur so, sob re gi me de in ter na- 
to, que te rá du ra ção to tal de 48 se ma nas.

São Luís, segunda-feira, 19 de abril de 2021
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BEC X SÃO JOSÉ

Polícia pode pedir prisão
para manipuladores
NERES PINTO

O
s sus pei tos de par ti ci pa ção 
na ma no bra pa ra ma ni pu la- 
ção do re sul ta do do jo go en- 
tre Ba ca bal e São Jo sé, dis- 

pu ta do no dia 27 de fe ve rei ro des te 
ano,  vá li do pe la ter cei ra ro da da do 
Cam pe o na to Ma ra nhen se de Fu te bol 
Pro fis si o nal (Sé rie A), não vão fi car 
im pu nes, se de pen der dos de le ga dos 
que in ves ti ga ram o ca so. O re la tó rio 
fi nal de ve rá ser en ca mi nha do ho je ou 
ama nhã à Jus ti ça. A re por ta gem de O 
Im par ci al, que vem acom pa nhan do 
as in for ma ções so bre as in ves ti ga ções 
des de que o fa to ocor reu, já sa be que 
se rão so li ci ta das as pri sões pre ven ti- 
vas dos res pon sá veis pe la ma no bra. 
Os no mes dos en vol vi dos di re ta men- 
te no es que ma são man ti dos em si gi lo 
e só po de rão ser co nhe ci dos após 
che ga rem ao Ju di ciá rio.

O tra ba lho dos de le ga dos  da Po lí- 
cia Ci vil do mu ni cí pio de São Jo sé de 
Ri ba mar, Já der Al ves e Pau lo de Tas so 
foi in ten so e mi nu ci o so. To dos os ci ta- 
dos pe lo prin ci pal de nun ci an te, o 
atle ta Ke ven, do São Jo sé fo ram in ti- 
ma dos. Os de mais, Jor ge Ho no ra to e 
Jo sil do da Sil va tam bém fo ram en qua- 
dra dos .O pri mei ro foi acu sa do de ser 
o in ter me diá rio da pro pos ta de R$ 2 
mil, fei ta ao atle ta Ke ven Al le son, que 
além da re cu sa, pu bli cou sua de ci são 
nas re des so ci ais.

As au to ri da des sus pei tam que as 
pro pos tas fa zem par te de um es que- 
ma cri mi no so, des ti na do a mu dar os 
re sul ta dos pa ra fa vo re cer os par ti ci- 
pan tes de apos tas nas di ver sas ca sas

Sus pei to ci ta do por Edi tal

Re la tó rio da FMF

O BACABAL VENCEU O SÃO JOSÉ POR 2 X 1, NO DIA 27 DE FEVEREIRO PELO ESTADUAL

exis ten tes em to do o país, mas ape sar 
da in sis tên cia da re por ta gem,  os de le- 
ga dos não qui se ram pres tar de cla ra- 
ções so bre mai o res de ta lhes. “O re la- 
tó rio es tá pra ti ca men te con cluí do, 
mas na da po de mos fa lar so bre os no- 
mes das pes so as sus pei tas nes se mo- 
men to. Aguar dem, pois os cul pa dos 
se rão de nun ci a dos”, re su miu o de le- 
ga do Pau lo de Tas so, no úl ti mo con ta- 
to fei to pe lo O Im par ci al.

Na úl ti ma sex ta-fei ra, a Co mis são 
Dis ci pli nar do  Tri bu nal de Jus ti ça 
Des por ti va (TJD-MA), ti rar da pau ta 
do jul ga men to o pro ces so em que es- 
tão ar ro la dos Jor ge Ho no ra to e Jo si as 
da Sil va, de nun ci a dos co mo co op ta- 
do res da ten ta ti va de  mo di fi car o re- 
sul ta do do jo go BEC x São Jo sé, por- 
que o se gun do não com pa re ceu e 
ago ra se rá ci ta do por Edi tal. Jo sil do 
usa um ce lu lar do es ta do do Pa rá. 
Des ta for ma, to das as tes te mu nhas, 

en tre eles o za guei ro Ke ven tam bém 
só se rão ou vi dos no pró xi mo jul ga-
men to. O za guei ro An dré foi jul ga do 
ape nas pe la ex pul são de cam po na- 
que le jo go.  E o pre si den te do Ba ca bal, 
Fran cis co Ro dri gues ape nas de vi do a 
atra so de jo gos.

Sa be-se que, ini ci al men te, por 
meio de am plo re la tó rio, a Fe de ra ção 
Ma ra nhen se de Fu te bol pu bli cou que 
“após oi ti vas re a li za das na De le ga cia 
de Po lí cia Ci vil, em São Jo sé de Ri ba- 
mar, bem co mo via apli ca ti vo de co-
mu ni ca ção vir tu al, pe lo vi ce pre si- 
den te Ju rí di co, hou ve a con fis são da 
ten ta ti va de co op ta ção por um dos 
en vol vi dos, com a ne ga ti va por par te 
do atle ta. Na da res tou com pro va do 
com re la ção ao en vol vi men to de di ri- 
gen tes de clu bes e atle tas, nes te epi só-
dio”, afir ma par te do tex to da no ta di-
vul ga da ofi ci al men te no dia 7 de mar- 
ço.

MARANHENSE 2021

CEAF define arbitragem para última rodada 

A co mis são es ta du al de ar bi tra gem
de fu te bol do es ta do do Ma ra nhão (
CE AF-MA), de fi niu a ar bi tra gem, pa ra
os jo gos da úl ti ma ro da da, da pri mei- 
ra fa se do Cam pe o na to Ma ra nhen- 
se 2021, que acon te cem na pró xi ma
quar ta-fei ra (21), às 15h30.

No es tá dio Frei Epi fâ nio, o Im pe ra- 
triz en fren ta a equi pe do Ba ca bal. A
par ti da te rá ar bi tra gem de Ra nil ton
Oli vei ra de Sou sa, com as as sis tên ci as
de Ger ci no Me ne gus si Ne to e Yure Al- 
ves So a res. O quar to ár bi tro se rá Cley
Ran dal Ai res e o ana lis ta de cam po
Clo do mir Ro dri gues Cos ta.

No es tá dio Cos ta Ro dri gues, o Pi- 
nhei ro Atlé ti co Clu be en ca ra o o Mo to
Club. A ar bi tra gem da par ti da se rá de
Jo sé Hen ri que de Aze ve do Ju ni or, com

as as sis tên ci as El son Araú jo da Sil va e
Jo sé Car los de Je sus. O quar to ár bi tro
se rá Jor ge Luís Vi a na da Sil va e o ana- 
lis ta de cam po Ma no el Al ci des Bri to

No es tá dio Cas te lão em São Luís, o
Sam paio Cor rêa en fren ta o IA PE. A
par ti da te rá ar bi tra gem de Pau lo Jo sé
Sou sa Mou rão, com as as sis tên ci as de
Rapha el Max Bor ges Pe rei ra e Ed na
Cris ti na San tos Fer rei ra. O quar to ár- 
bi tro se rá Wal las Mar tins Lo pes e o
ana lis ta de cam po Sil vio Edu ar do Sil- 
va e Sil va. No es tá dio Nho zi nho San- 
tos, o São Jo sé du e la con tra o Ju ven tu- 
de. o ár bi tro do jo go se rá Maykon Ma- 
tos Nu nes, que te rá co mo as sis ten tes,
Ra el son Al mei da e Ra fa el da Sil va
Coim bra. O quar to ár bi tro se rá Otá vio
Jo sé de Araú jo Ne to e o ana lis ta de

cam po, se rá Mar ce lo Bis po Nu nes Fi-
lho. O Ma ra nhen se 2021 es tá sen do
dis pu ta do no mes mo for ma to do ano
pas sa do, já que o re gu la men to da
com pe ti ção exi ge que a fór mu la se ja
uti li za da por mí ni mo dois anos. Na
pri mei ra fa se, os ti mes fa rão du e lo em
con fron tos so men te de ida por se te
ro da das. Os dois pri mei ros co lo ca dos
avan çam di re to pa ra fa se se mi fi nal,
en quan to aguar dam a de fi ni ção das
ou tras du as va gas, que sai rá do qua- 
dran gu lar fi nal dis pu ta do en tre ti mes
da ter cei ra à sex ta co lo ca ção. Os dois
úl ti mos co lo ca dos na pri mei ra fa se
se rão re bai xa dos. 

As se mi fi nais e fi nal se rão dis pu ta- 
das em jo gos de ida e vol ta, sem cri té-
ri os de gols fo ra.

Co pa do Bra sil

Bal sas Fut sal

NAS QUA DRAS

Bal sas Fut sal
con fir ma do na dis pu ta
da Co pa do Bra sil

Mai or ven ce dor do fut sal do Ma ra nhão na atu a li da de,
o Bal sas Fut sal irá, mais uma vez, re pre sen tar o Es ta do
em uma das prin ci pais com pe ti ções do país: a Co pa do
Bra sil de Fut sal Mas cu li no Adul to 2021. Con tan do com
os pa tro cí ni os da Equa to ri al Ener gia e do go ver no do Es- 
ta do, por meio da Lei de In cen ti vo ao Es por te, e da Pre- 
fei tu ra de Bal sas, a equi pe bal sen se en tra rá na dis pu ta
na ci o nal co mo uma das gran des for ças do tor neio e vai
em bus ca do iné di to tí tu lo, que fi cou no qua se em 2020.
Na pri mei ra fa se des te ano, o Bal sas Fut sal te rá pe la
fren te o JES Fut sal (PI). Os jo gos de ida e vol ta es tão mar- 
ca dos pa ra os di as 11 e 16 de maio, em Te re si na e em São
Luís, res pec ti va men te.

Com a ter cei ra co lo ca ção con quis ta da na tem po ra da
pas sa da, o Bal sas Fut sal fez a me lhor cam pa nha da his- 
tó ria de um ti me do Ma ra nhão na Co pa do Bra sil. O clu- 
be ma ra nhen se che gou até às se mi fi nais, quan do foi eli- 
mi na do pe la equi pe do Dois Vi zi nhos (PR) que, após
avan çar à de ci são, sa grou-se cam peã.

O de sem pe nho em 2020 é mo ti vo de con fi an ça pa ra o
Bal sas Fut sal fa zer mais uma be la cam pa nha nes te ano.
Co man da da pe lo téc ni co Hallyson Di as, a equi pe ma ra- 
nhen se pas sou por um pro ces so de re for mu la ção, mes- 
clan do ex pe ri ên cia com ju ven tu de pa ra mon tar um ti- 
me for te e à al tu ra da tra di ção do mai or clu be de fut sal
do Ma ra nhão. “Bus ca mos atle tas de Bal sas que es ta vam
em ou tros Es ta dos. São atle tas que par ti ci pa ram co nos- 
co de cam pa nhas vi to ri o sas an te ri o res. Tam bém trou xe- 
mos atle tas que fo ram cam peões co nos co em 2018. Va- 
mos con tar com a ex pe ri ên cia do Ne to Ca raú bas e do
Ta tu, que con ti nua no elen co e que foi mui to im por tan- 
te nas con quis tas do ano pas sa do. Es ta mos mon tan do
uma equi pe for te. Gra ças aos pa tro cí ni os da Equa to ri al
Ener gia, do go ver no do Es ta do e da Pre fei tu ra de Bal sas,
va mos con se guir fi car o ano to do tra ba lhan do e apri mo- 
ran do nos sa equi pe vi san do a Co pa do Bra sil e as de mais
com pe ti ções”, afir mou Hallyson.

Bus ca mos atle tas de Bal sas que

es ta vam em ou tros Es ta dos. São

atle tas que par ti ci pa ram co nos co de

cam pa nhas vi to ri o sas an te ri o res.

Tam bém trou xe mos atle tas que

fo ram cam peões co nos co em 2018

Em 2021, a Co pa do Bra sil de Fut sal Mas cu li no che ga
à sua 5ª edi ção. Além do Bal sas Fut sal, o tor neio con ta rá
com ou tros 29 clu bes de 16 Es ta dos. Es ta se rá a pri mei ra
vez que a com pe ti ção atin ge es te nú me ro de clu bes nu- 
ma úni ca par ti ci pa ção.

A fór mu la de dis pu ta é bem sim ples: o even to se rá
dis pu ta do em cin co fa ses, sen do a pri mei ra fa se com até
16 gru pos, de fi ni dos pe la lo gís ti ca dos clu bes en vol vi- 
dos, re du zin do cus tos de lo gís ti ca. Em to das as fa ses são
jo gos de ida e vol ta na fa se, clas si fi can do a equi pe que
ob ti ver du as vi tó ri as ou uma vi tó ria e um em pa te. A or- 
dem dos jo gos da 1ª fa se foi de fi ni da por sor teio, po rém,
nas de mais fa ses, fa rá o se gun do jo go em ca sa a equi pe
com me lhor ín di ce téc ni co ge ral.

Com ape nas dez anos de exis tên cia, o Bal sas Fut sal
tor nou-se o clu be mais vi to ri o so do fut sal ma ra nhen se.
A equi pe bal sen se con ta bi li za oi to tí tu los es ta du ais e di- 
ver sos re sul ta dos ex pres si vos em sua his tó ria: 3º lu gar
na Co pa do Bra sil de Fut sal 2020, 5º lu gar na Ta ça Bra sil
de Clu bes de Fut sal Di vi são Es pe ci al, vi ce-cam peão na
Li ga Nor des te de Fut sal, vi ce-cam peão Bra si lei ro Pri- 
mei ra Di vi são den tre ou tras con quis tas e par ti ci pa ções
em re le van tes com pe ti ções es ta du ais e na ci o nais, tam- 
bém ten do des ta que nas ca te go ri as de ba se.

Va le des ta car que o Bal sas Fut sal con ta com os pa tro- 
cí ni os da Equa to ri al Ener gia e do go ver no do Es ta do, por
meio da Lei de In cen ti vo ao Es por te, e da Pre fei tu ra de
Bal sas, além dos apoi os da Fe de ra ção de Fut sal do Ma- 
ra nhão (Fe fus ma) e da As so ci a ção do Pes so al da Cai xa
Econô mi ca Fe de ral (Ap cef-MA).

São Luís, segunda-feira, 19 de abril de 2021
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Jor na lis tas, po e tas, ar tis tas

Me mó ria

CANTORA

Rosa Reis ressalta a
importância do Centro
O

Cen tro His tó ri co de São Luís 
é um gran de re du to da Cul- 
tu ra Po pu lar Ma ra nhen se. A 
can to ra Ro sa Reis, que tem 

ex ten so cur rí cu lo em mo vi men tos de 
for ta le ci men to da mú si ca tra di ci o nal, 
abriu as por tas do ca sa rão his tó ri co 
que abri ga o La bo rar te – gru po ar tís ti- 
co in de pen den te, fun da do nos anos 
70. Ela com par ti lhou sua his tó ria, fa- 
lou do seu tra ba lho à fren te da ins ti- 
tui ção cul tu ral e da sua pai xão pe la re- 
gião, on de mo ra há qua se qua tro dé- 
ca das.

“O Cen tro é fan tás ti co. Vo cê che ga 
na Praia Gran de e sen te to da aque la 
his tó ria que tem. Ver o mer ca do, ver 
to dos aque les ca sa rões, as la dei ras, as 
es ca da ri as, é al go úni co. São Luís é 
uma ci da de mui to lin da e o Cen tro é 
al go Ma ra vi lho so. Tem uma ener gia 
que te re me te ao pas sa do o tem po in- 
tei ro”, co men tou Reis.

A can to ra foi a ter cei ra per so na gem 
do Nos sa Gen te, a sé rie de ví de os pro- 
du zi dos pe la As ses so ria de Co mu ni- 
ca ção da Se cre ta ria de Es ta do Ci da des 
e De sen vol vi men to Ur ba no (Se cid), 
que re tra ta, men sal men te, per so na- 
gens que con tri bu em pa ra a va lo ri za- 
ção do Cen tro His tó ri co da ca pi tal 
ma ra nhen se.

“A gen te tá sem pre se mo vi men tan- 
do, tra ba lhan do, fa zen do a coi sa 
acon te cer. As pes so as que mo ram 
aqui têm a pre o cu pa ção e cons ci ên cia 
de pre ser var e cui dar des sa re gião e 
to da es sa his tó ria que ele tem”, des ta- 
cou a can to ra.

Por meio da Se cid, o Go ver no do 
Ma ra nhão cri ou o Nos so Cen tro, pro- 
gra ma que tem por ob je ti vo tor nar o 
Cen tro His tó ri co de São Luís re fe rên- 
cia em re no va ção e de sen vol vi men to 
sus ten tá vel, pre ser van do a his to ri ci- 
da de e cul tu ra, ao mes mo tem po em 
que pro mo ve o Cen tro da ci da de de

Ado te um Ca sa rão

ROSA REIS É CANTORA E FALOU SOBRE O TEMPO QUE MORA NO LABORARTE

São Luís co mo es pa ço de mo crá ti co.

Ado te um Ca sa rão é uma ação que 
faz par te de uma es tra té gia do Nos so 
Cen tro. Tem a fi na li da de de fo men tar 
o em pre en de do ris mo e ocu par os 
imó veis pú bli cos oci o sos ou su bo cu- 
pa dos, de pro pri e da de do Es ta do, 
com ati vi da des que pro mo vam o de- 
sen vol vi men to sus ten tá vel do Cen tro 
His tó ri co, ali a do à pre ser va ção do pa- 
trimô nio.

As ado ções são fei tas por meio de 
edi tais com a fi na li da de de iden ti fi car 
pes so as fí si cas ou ju rí di cas, de di rei to 
pri va do, com ou sem fins lu cra ti vos, 

que te nham in te res se em re cu pe rar e 
uti li zar es ses ca sa rões pa ra uso co-
mer ci al e cul tu ral por 10 anos, re no- 
vá veis por mais cin co anos.

Atu al men te, se te imó veis do Cen- 
tro His tó ri co de São Luís es tão em 
obras: na Rua Gran de, Rua da Pal ma, 
Rua do Giz, Rua Rio Bran co, Ave ni da 
Ma ga lhães de Al mei da e dois si tu a dos 
na Rua da Es tre la.

Na Rua Gran de, o pré dio on de fun- 
ci o na va a an ti ga Se cre ta ria de Edu ca-
ção do Es ta do se rá re for ma do por 
uma em pre sa ado tan te e trans for ma-
do em um shop ping cul tu ral, com 
pra ça de ali men ta ção e es pa ço de 
con vi vên cia.

PARABÉNS

Roberto Carlos recebe homenagem em seus 80 anos

O CANTOR ROBERTO CARLOS COMPLETA 80 ANOS E RECEBE HOMENAGENS DE VÁRIOS PARCEIROS E FÃS 

Ho je, o Itaú Cul tu ral fes te ja o ani- 
ver sá rio de 80 anos do can tor Ro ber to
Car los em seu si te www.itau cul tu- 
ral.org.br. Com de poi men tos fei tos
es pe ci al men te pa ra es sa da ta, os can- 
to res Tom Zé, Ze ca Ba lei ro, Odair Jo sé,
Ia ra Ren nó, Eri ka Mar tins e Ron nie
Von, re ve lam su as mú si cas fa vo ri tas
do can tor e as lem bran ças mar can tes
que têm de le. To das as can ções es co- 
lhi das pe los con vi da dos fi cam dis po- 
ní veis em uma playlist cri a da na con ta
do Spotify do Itaú Cul tu ral, em
https://open.spotify.com/user/itau- 
cul tu ral

“Quan do pen so ne le, an tes de qual- 
quer coi sa, pen so em co mo é bom
can tor, o Ro ber to, afi na do, pre ci so,
econô mi co. E me lem bro das fé ri as
que pas sá va mos em Ara ri, in te ri or do
Ma ra nhão, ou vin do os dis cos que
saíam sem pre em de zem bro”, con ta
Ba lei ro.

Odair Jo sé, que ele geu Que ro Que
Vá tu do Pro In fer no co mo sua mú si ca

pre fe ri da, é um sau do sis ta ao fa lar so- 
bre sua re la ção com o ani ver sa ri an te.
“Pen sar no Ro ber to é lem brar da mi- 
nha ju ven tu de, dos meus pri mei ros
so nhos e de co mo fo ram ma ra vi lho- 
sas aque las tar des de Do min go”.

Ou tros con vi da dos a re ve lar su as
me mó ri as afe ti vas so bre Ro ber to Car- 
los no si te do Itaú Cul tu ral, são as
apre sen ta do ras Re gi na Ca sé, Fer nan- 
da Gen til e Sa rah Oli vei ra (ex-MTV), o
po e ta Sér gio Vaz, os ato res Áu rea Ma- 
ra nhão e Ga bri el Le o ne, e os jor na lis- 
tas cul tu rais, Pe dro Ale xan dre San- 
ches e Jo ta bê Me dei ros. Pres tes a lan- 
çar o li vro Ro ber to Car los – Por is so es- 
sa voz ta ma nha (To da via), Me dei ros
cha ma a aten ção pa ra a ver são ori gi- 
nal da can ção As cur vas da es tra da de
San tos e co mo ela mos tra, em su as
pa la vras, um ar ran jo ar di do e de sa fi a- 
dor den tro do re per tó rio do mú si co.

A pre mi a da ar tis ta plás ti ca Be a triz
Mi lha zes, que ga nhou uma am pla ex-
po si ção so bre sua obra no Itaú Cul tu-
ral e no MASP, tam bém foi con vi da da
a pres tar uma ho me na gem ao can tor.
Ela vai re a pre sen tar uma gra vu ra que
fez es pe ci al men te pa ra ce le brar os 50
anos de car rei ra do Ro ber to Car los,
em 2009.

O si te do Itaú Cul tu ral, re to ma um
epi só dio de 2012 da rá di oweb Es té reo
Sa ci – lan ça da pe la or ga ni za ção em
2010 – so bre a his tó ria do pro gra ma
da TV Re cord, Jo vem Guar da. Ele era
apre sen ta do pe lo trio Ro ber to Car los,
Eras mo Car los e Wan der léa e é apon- 
ta do co mo pre cur sor do mo vi men to
da Jo vem Guar da, fun da men tal pa ra a
for ma ção da mú si ca pop no Bra sil na
dé ca da de 60, e por lan çar ou ros no- 
mes co mo Ron nie Von, além de in flu- 
en ci ar o com por ta men to e a mo da de
to da uma ge ra ção.

CI NE MA

O que é uma
per so na gem
fe mi ni na for te?

Zendaya foi man che te no iní cio des te ano por se re- 
cu sar a in ter pre tar per so na gens fe mi ni nas ra sas. Se gun- 
do a atriz, a mai or par te das ofer tas que re ce beu no úl ti- 
mo ano eram pa péis sem um ar co pró prio. Eram ou a
na mo ra da pas si va, ou um sim ples aces só rio da nar ra ti- 
va. “Ge ral men te elas ser vem o pro pó si to de aju dar o
per so na gem mas cu li no a che gar on de pre ci sa ou fa zer o
que tem que fa zer. Elas pa re cem ter ape nas uma di men- 
são”, afir mou à re vis ta GQ.

A ex pe ri ên cia da jo vem atriz não é um ca so iso la do.
Pe lo con trá rio, ela en con tra eco, in clu si ve, nas es ta tís ti- 
cas. De acor do com a pes qui sa anu al It’s a Man’s (Cel lu- 
loid) World Re port, do Cen ter for the Study of Wo men in
Te le vi si on & Film, em 2020 38% dos block bus ters ti ve- 
ram pro ta go nis tas fe mi ni nas, um au men to de um pon to
per cen tu al em com pa ra ção ao ano an te ri or, mas, ain da
as sim, um ce ná rio lon ge do equi li bra do. Mes mo quan- 
do se olha o re sul ta do re fe ren te a per so na gens fe mi ni- 
nas com fa las, um re cor de his tó ri co (36%), é sim ples de
en ten der a frus tra ção de Zendaya: as atri zes não têm um
ma te ri al-ba se tão com ple xo quan to seus co le gas ho- 
mens.

Ain da que o mo vi men to Me Too te nha jo ga do o ho lo- 
fo te, en tre ou tras ques tões, no cha ma do ma le ga ze
(“olhar mas cu li no”, em por tu guês), é evi den te co mo as
mu lhe res têm pe la fren te um lon go ca mi nho até se rem
en ca ra das co mo as fi gu ras tri di men si o nais que são. E is- 
so pas sa in va ri a vel men te pe la no ção do que de fa to são
“per so na gens fe mi ni nas for tes”.

Há quem as so cie a ex pres são à for ça fí si ca. Há quem
en ten da que se tra ta de uma per so na gem que não se
dei xa en vol ver em ro man ce al gum e é mo vi da úni ca e
ex clu si va men te pe la sua mo ral ina ba lá vel. Há ain da
quem pen se que é uma ideia que sem ex ce ção pas sa pe- 
la ma ter ni da de – sim, es tou fa lan do do Ja mes Ca me ron
– ou pe la se xu a li da de, is to é, ou é san ta, ou é va ga bun da. 

No en tan to, ser uma mu lher for te não é ne gar be le za,
amor ou fa mí lia. Não é ser um exem plo pa ra uma ge ra- 
ção de es pec ta do ras. É ter o di rei to de ser tão con tra di- 
tó ria co mo se é na vi da re al. É ser odiá vel, ge ni o sa e
com pli ca da, co mo são per so na gens ad mi ra dos da cul- 
tu ra pop – Ho mem de Fer ro, Don Dra per, não fal tam op- 
ções. É ser do ce e de ter mi na da, mas sus ce tí vel a er ros. É
se apai xo nar sim, mas co mo um in di ví duo ati vo, não um
me ro ob je to de in te res se. É ser mais do que ape nas um
ad je ti vo. Tal vez, por is so, me lhor que “for te” se ria se fa- 
lás se mos so bre per so na gens fe mi ni nas com ple xas.

Em bo ra não re pre sen tem gran des bi lhe te ri as, a se le- 
ção de tí tu los do Os car 2021 ilus tra bem co mo dá pa ra
cri ar mu lhe res pa ra o ci ne ma com di fe ren tes per fis, e
ain da as sim igual men te com ple xas. To me co mo exem- 
plo Fern, a pro ta go nis ta de No ma dland. Sua do çu ra de
mo do al gum di mi nui a va len tia da per so na gem de en- 
fren tar to das as ad ver si da des que en con tra pe la es tra da,
nem a im pe de de ser tei mo sa e que rer fa zer tu do por
con ta pró pria. Mes mo que não se ja de co lo car o de do na
fe ri da, co mo é a can to ra Ma Rainey, in ter pre ta da por Vi- 
o la Da vis em A Voz Su pre ma do Blu es, Fern não é mais
ou me nos for te. Ape nas di fe ren te e, mes mo as sim, tão
de car ne e os so quan to sua com pa nhei ra de ca te go ria.

A pró pria Ma Rainey é um óti mo exem plo de per so- 
na gem que vai além dos es te reó ti pos. Por mais di fí cil
que se ja tra ba lhar com a can to ra, a adap ta ção da pe ça
de Au gust Wil son nun ca a re duz à ideia da boss bit ch.
Sim, ela sa be o que quer, mas is so não a tor na uma vi lã.
Pe lo con trá rio, ela é tão ví ti ma da si tu a ção quan to Le vee
(Chadwick Bo se man) e os de mais mú si cos da ban da,
por que ela tem ca ma das e tem po de te la pa ra ex plo rá-
las.

Nes se sen ti do, é im por tan te no tar co mo o ma le ga ze
por ve zes vem acom pa nha do não ape nas da se xu a li za- 
ção das per so na gens, mas tam bém de um jul ga men to
de va lor que de sa pro va as mu lhe res, mas que exal ta – ou
vê sal va ção pa ra – os ho mens. Por is so, é tão co mum que
o ato de ser con tro ver so al ce fi gu ras co mo Wal ter Whi te,
de Bre a king Bad, a ído los, mas con de ne sua es po sa,
Skyler, co mo, di ga mos, per so na non gra ta den tro do
fan dom.

Es tá nes sa dis tor ção o mé ri to da di re to ra Eme rald
Fen nell e sua Cas san dra (Carey Mul li gan) em Be la Vin- 
gan ça. Tu do no fil me brin ca com as pré-con cep ções do
es pec ta dor so bre o que é um bom mo ço, uma mu lher
mei ga e in de fe sa e, em úl ti ma ins tân cia, um ato de vi o- 
lên cia. 

Cas sie, em to da a sua jor na da de re ta li a ção – e, de cer- 
ta for ma, au to pe ni tên cia -, é uma per so na gem que bra- 
da. Is so não di mi nui a gra vi da de das su as ati tu des, mas
es can ca ra uma fal sa nor ma li da de que por mui to tem po
foi pi a da em co mé di as de bes tei rol, e ain da o é no mun- 
do re al. Es sa cons tru ção es per ta am pli fi ca a po tên cia da
sua con clu são agri do ce, e re ve la o quão ri ca po de ser a
área cin zen ta do que es tá es cri to en tre o pre to e o bran- 
co.

Da va pa ra fa lar ain da so bre a So on ja (Yuh-Jung
Youn), a avó que, co mo bem de fi ne Da vid (Alan Kim) em
Mi na ri, não ser ve co o ki es, mas apre cia uma boa lu ta na
TV; Mo ni ca (Yeri Han), tam bém do lon ga de Isa ac Lee
Chung, com sua fir me za e em pe nho; ou mes mo qual- 
quer uma das ou tras in di ca das ao Os car des te ano. Po- 
rém, es pe ro que a ideia já es te ja cla ra: per so na gens fe- 
mi ni nas não de ve ri am ser for tes, mas sim ve ros sí meis.
Não se tra ta ape nas de uma ques tão de re pre sen ta ti vi- 
da de. Per so na gens com ple xas ele vam qual quer ex pe ri- 
ên cia ci ne ma to grá fi ca, e es tá mais do que na ho ra dis so
dei xar de ser exi gên cia e vi rar re gra.

São Luís, segunda-feira, 19 de abril de 2021
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