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Saiba como votaram
os maranhenses na
"privatização" dos
Correios na Câmara

Procurador-Geral
acusa governadores
de mau uso da verba
federal na pandemia
O MPF enviou a todos os
governadores ofícios cobrando
informações sobre suposto mau
uso dos recursos da saúde durante
a pandemia de covid-19. As acusações
contra os gestores estaduais é a aposta
do discurso de Bolsonaro. PÁGINA 2

Grande maioria dos deputados
federais do Maranhão votou a favor
da privatização da Empresa Brasileira
de Correios e Telegrafos em votação
realizada na Câmara dos Deputados.
PÁGINA 3

EFEITOS DA COVID-19

Mais 15 municípios do
Maranhão decretam estado
de calamidade pública
Integram a nova lista os municípios de Riachão, Nina Rodrigues, Magalhães de Almeida, Bela Vista, Luís Domingues, Porto Rico, Amapá,
Graça Aranha, Formosa da Serra Negra, Tuntum, Vitorino Freire, Barreirinhas, Vitória do Mearim, Barra do Corda e Conceição do Lago-Açu.
PÁGINA 3

PANDEMIA: maus tratos contra animais cresce no Maranhão
PÁGINA 7

Cantora Enme Paixão fala sobre representação
Em entrevista ao O Imparcial, a artista ainda adianta novidades sobre
sua carreira e fala sobre o sucesso das coreografias de suas músicas. Em
2021, a drag queen maranhense Enme Paixão já lançou duas músicas com
artistas de outros estados do Brasil. PÁGINA 10
TEMPO E TEMPERATURA

Curiosidades sobre o Descobrimento do Brasil
Hoje é comemorado o Descobrimento do Brasil, mas apesar de ter ocorrido
há 521 anos ainda há muitas curiosidades obscuras acerca deste momento
histórico. Você sabia que Pedro Álvares Cabral morreu antes dos 50 anos?
PÁGINA 5

fome é um problema ambiental
OPINIÃO
APARTE ATransparentes
A chamada Ação da Cidadania Contra a Fome e a Miséria e pela Vida,
que depois virou uma ONG, reuniu doações em dinheiro, alimentos e
roupas em benefício de milhares de pessoas, jogadas em situação de insegurança alimentar, no Brasil do começo da década de noventa.
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PANDEMIA

PGRacusagovernadores
demauusodeverba
Acusações contra os gestores estaduais é a aposta do discurso do presidente Jair
Bolsonaro desde o começo do ano

O

Ministério Público Federal
(MPF), por meio da Câmara
de Direitos Sociais e Fiscalização de Atos Administrativos em Geral do Ministério Público
Federal (1CCR/MPF), enviou a todos
os governadores ofícios cobrando informações sobre suposto mau uso dos
recursos da saúde durante a pandemia de covid-19. As acusações contra
os gestores estaduais é a aposta do
discurso do presidente Jair Bolsonaro
desde o começo do ano.

e destacaram que os

Em fevereiro, o chefe do Executivo
publicou nas redes sociais uma lista
com recursos à saúde destinados pela
União aos Estados, e acusou os gestores de usarem mal o dinheiro, o que na
visão dele teria gerado o avanço da
pandemia. Bolsonaro também aﬁrma
que o Supremo Tribunal Federal (STF)
impediu o governo federal de atuar na
pandemia – o que não está conﬁrmado, pois a Corte entendeu que estado,
municípios e a União tem “responsabilidade concorrente” na gestão da
crise.

na Constituição.

Em nota pública, na
ocasião, os
governadores
responderam ao

valores publicados na
internet como sendo
verba federal de
combate à pandemia se
tratam de repasses
obrigatórios, previstos

Os gestores também disseram que
o presidente incluiu nos dados os valores repassados por meio do auxílio
emergencial, que não foram destinados à saúde, mas sim à renda das famílias. “Nesse sentido, a postagem
hoje (domingo (26/02) veiculada nas
redes sociais da União e do presidente
da República contabiliza majoritariamente os valores pertencentes por
obrigação constitucional aos estados
e municípios, como os relativos ao
FPE [Fundo de Participação dos Estados], FPM [Fundo de Participação dos
Municípios], FUNDEB [fundo para a
educação], SUS, royalties, tratandoos como uma concessão política do
atual governo federal”, escreveram os
governadores em um trecho da carta.

presidente, acusaram

Desativação

ele de manipular dados,

De acordo com a PGR, os pedidos
de informação foram enviadas a todos

os estados, e ao DF, “requisitando dados complementares sobre a situação
dos hospitais de campanha previstos,
construídos e desativados nos estados”. A entidade alega que a ação se
trata de um pedido complementar a
outro realizado anteriormente, que
não teria tido respostas “satisfatórias”. De acordo com o MPF, no Rio de
Janeiro, por exemplo, teria sido ﬁrmado contrato para a criação de sete
hospitais de campanha, mas apenas
dois teriam saído do papel. Os ofícios
foram assinados pela subprocuradora-geral da República Lindora Araújo,
braço direito do procurador-geral da
República, Augusto Aras.
O MPF informou que no documento, Lindora “requisita informações
completas sobre as verbas federais e
estaduais utilizadas na construção
dos hospitais de campanha, incluindo especiﬁcação de valores repassados pela União aos estados e a quantia
redistribuída aos municípios”.
A procuradora também pede “a relação completa dos insumos e equipamentos das estruturas desativadas,
com a comprovação da destinação de
bens e valores”. Também “solicita dados sobre o uso das verbas federais
destinadas ao combate à pandemia,
perguntando, por exemplo, se algum
valor foi realocado para outros ﬁns”.

Anvisa aprova uso
emergencial de
coquetel de
anticorpos anticovid
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)
aprovou, por unanimidade, o uso emergencial do conhecido coquetel de anticorpos contra a covid-19. O
medicamento combina os monoclonais casirivimabe e
imdevimabe e são indicados para uso em quadros leves
e moderados da doença.

Com a decisão desta terça-feira
(20/4), podem tomar o coquetel
anticovid adultos e crianças a partir
de 12 anos que tenham tido
diagnóstico de infecção pelo novo
coronavírus conﬁrmado por exame
laboratorial. Além disso, é
necessário que a administração seja
feita em ambiente hospitalar.
“No entanto, a Agência esclarece que o casirivimabe e
o imdevimabe não estão autorizados para uso em pacientes hospitalizados (internados) devido à covid-19 ou
que necessitam de oxigênio de alto ﬂuxo ou ventilação
mecânica em seus tratamentos”, pondera a Anvisa, por
meio de nota. Isso porque os estudos não indicam que o
fármaco seja eﬁciente para pacientes já internados. Pelo
contrário: há indicação de desfechos clínicos mais graves se não administrados corretamente.
A combinação de monoclonais casirivimabe e imdevimabe ﬁcou conhecida após o ex-presidente dos EUA
Donald Trump fazer uso do medicamento, que só pode
ser administrado em ambiente hospitalar. Assim como
no caso de Trump, os anticorpos têm indicação especialmente para aqueles que possuem alto risco de progredir para formas mais graves da doença. “Isso inclui pacientes com 65 anos ou mais ou que têm certas condições
médicas crônicas”, detalha a Anvisa.

ELEIÇÕES

Bolsonaroseaproximadeevangélicosdeolhoem2022

ENCONTRO COM PASTOR SILAS MALAFAIA, PRESIDENTE DO CONSELHO INTERDENOMINACIONAL DE MINISTROS EVANGÉLICOS
Numa agenda frenética com lideranças evangélicas, o presidente Jair
Bolsonaro trabalha para não perder
apoio, nas igrejas, à reeleição em
2022. Nesta segunda-feira (19/4), ele
reuniu-se com os pastores Silas Malafaia, presidente do Conselho Interdenominacional de Ministros Evangélicos do Brasil (Cimeb), e Fábio Sousa,
da Igreja Fonte da Vida.
O entrave no caminho do chefe do
Executivo é o avanço da pandemia,
que tem provocado o fechamento de
templos. A disseminação do vírus no
meio religioso e a perda de vidas entre
ﬁéis e pastores geram forte impacto
no respaldo político ao governo.
Ao mesmo tempo, o Planalto vê o
PT, com foco no pleito do ano que
vem, e partidos do Centrão iniciarem
uma cruzada em meio às lideranças
evangélicas. A disputa é por uma
grande fatia do eleitorado. De acordo
com o Instituto Brasileiro de Geograﬁa e Estatísticas (IBGE), em 2010, havia 42,3 milhões de evangélicos. Como a religião está em franco crescimento no Brasil, hoje já seriam mais
de 60 milhões de ﬁéis.
Ao contrário da Igreja Católica, os
evangélicos não têm uma liderança

única, muito menos entidade ou grupo em nível nacional com inﬂuência
sobre todas as vertentes — há diversas
subdivisões, muitos templos independentes, que não atuam em coligações ou associações.
As declarações de Bolsonaro contra
o uso de máscaras, o distanciamento
social e as demais medidas sanitárias
são vistas como uma desvalorização
da vida da população, o que desagrada a ﬁéis e pastores. Nos cultos, pastores e bispos têm destacado a importância do uso de álcool em gel e medição de temperatura, além de manter
distância dentro e fora dos templos
para evitar a propagação da doença.
O pastor Josimar Francisco da Silva,
presidente do Conselho de Pastores
Evangélicos do Distrito Federal (Copev), aﬁrmou que a igreja tenta se
manter longe da política. “Os evangélicos oram muito por ele (Bolsonaro),
não sei por quê. Quando houve essa
mudança de governo, a igreja estava
sendo muito perseguida pela esquerda… Nós tentamos manter distância
da política”, frisou. “Não é pelo presidente que oramos, é pelo país, pela
estabilidade. Já oramos pelo ex-presidente Lula, pelo Temer, que represen-

tam os rumos do Brasil.”
Ele destacou que Bolsonaro é a favor de pautas em comum com a igreja
evangélica, mas que não existe apoio
irrestrito. “Ele defende muito a liberdade religiosa, o que já é uma grande
coisa, mas não estamos ligados à pessoa do Bolsonaro, mas, sim, à ﬁgura
de presidente da República. Estamos
tomando nossos cuidados, usando
máscaras, independentemente do
que o presidente diz”, assegurou.
“Respeitamos os decretos dos estados
e atuamos seja presencial seja a distância. A igreja é independente, apesar de muitos líderes serem próximos
de políticos.”
Mestre e doutoranda em teologia
pela Escola Superior de Teologia do
Rio Grande do Sul, Denise Santana
enfatizou que pastores das grandes
igrejas não falam por todo o segmento. “Os dois pastores que se encontraram com Bolsonaro falam em nome
deles, respondem pela igreja deles, e
não em nome de todo o segmento
evangélico do Brasil, que é muito fragmentado. Ele tem um amplo apoio,
mas não é de 100%”, disse.

Voto
Para embasar o voto, a relatora Meiruze Sousa Freitas
citou a aprovação do uso emergencial das anticorpos
por grandes agências regulatórias, como a Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos e
a Agência Europeia de Medicamentos. Ainda, ressaltou
o registro sanitário com protocolos no México, no Reino
Unido e na Comunidade Europeia. “Até o momento, não
há registro aprovado de casirivimabe e imdevimabe em
nenhuma autoridade regulatória”, ponderou.
Nas conclusões, Meiruze ressaltou que os documentos enviados pela empresa Roche, responsável pelo medicamento, sugerem cumprimento de boas práticas de
fabricação. O parecer não emitiu uma conclusão deﬁnitiva sobre a conformidade do plano de gerenciamento
de risco encaminhado pela empresa. Ainda assim, segundo a relatora, as informações enviadas estão em
conformidade com os requisitos regulatórios de farmacovigilância e de autorização temporária de uso emergencial. “O monitoramento do uso do produto poderá
possibilitar a identiﬁcação de novos riscos e a necessidade de ações de minimização de risco pós comercialização”, ressaltou.
Meiruze indicou um perﬁl aceitável e bem tolerado
de segurança e, quanto à eﬁcácia, citou o estudo clínico.
“Uma única dose reduziu o risco de hospitalização relacionada à covid-19, morte por todas as causas e reduziu
o tempo para resolução dos sintomas em pacientes ambulatoriais com covid-19 sintomáticos de um ou mais
fatores de riscos para doença grave”. Pelos fatores, a diretora votou pela aprovação do uso emergencial do medicamento, decisão que foi acompanhada por todos da
diretoria.
O que são anticorpos monoclonais?
São proteínas feitas em laboratório e que imitam a capacidade do sistema imunológico de combater patógenos nocivos, como vírus. O casirivimabe e o imdevimabe são anticorpos monoclonais especiﬁcamente direcionados contra a proteína de pico (spike) do Sars-CoV-2,
projetada para bloquear a adesão e a entrada do vírus
em células humanas.
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SERVIÇO POSTAL

Deputados votam por
privatizar os Correios
Deputados federais maranhenses aprovam urgência para projeto que autoriza setor
privado a explorar serviços postais. Confira como foi o voto de seu parlamentar

PODER »
POR RENATO SOUZA

Bolsonaro foca em evangélicos
Em meio ao avanço do novo coronavírus, ao fechamento de igrejas e às investidas da oposição no eleitorado, presidente recebe líderes de igrejas, com o objetivo
de tentar manter o apoio entre ﬁéis da religião, que conta com cerca de 60 milhões de adeptos

SAMARTONY MARTINS

A

maioria da bancada federal
maranhense votou a favor da
aprovação do regime de urgência para o Projeto de Lei
591/21, que autoriza a exploração dos
serviços postais pela iniciativa privada, inclusive os prestados hoje, em regime de monopólio, pela Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos
(ECT), estatal 100% pública.
Dos 18 parlamentares federais maranhenses, 12 foram a favor e 3 foram
contra. A aprovação aconteceu na última terça-feira (20), sendo que 280
votaram a favor da admissibilidade e
180 parlamentares se manifestaram
contra. Pela proposta, de autoria do
Poder Executivo, a União manterá para si os serviços mais básicos, como
encomendas simples, cartas e telegramas (o chamado “serviço postal universal”).
O deputado federal Bira do Pindaré
(PSB-MA) usou sua rede social para
justiﬁcar seu voto contrário ao Projeto
de Lei. “Votei ‘NÃO’ ao pedido de urgência do PL que vende o Correios.
Estamos falando de uma empresa lucrativa e estratégica para o desenvolvimento do Brasil, e nada justiﬁca o
pedido de urgência. A urgência do
Brasil é por vacina, kits entubação e
de comida”, ressaltou o parlamentar.
Também votaram contra texto do projeto de lei que diﬁculta a prisão de
parlamentares, os deputados federais
maranhenses Hildo Rocha (MDBMA), e Zé Carlos (PT). Os nomes dos
parlamentares João Marcelo (MDB

O presidente com Malafaia, presidente do Conselho
Interdenominacional de Ministros Evangélicos do
Brasil
-MA), Josimar Maranhãozinho (PLMA) e Juscelino Filho (DEM-MA) não
aparecerem nem entre o “Sim” e o
“Não”, e até o fechamento desta edição não conseguimos conﬁrmar se
participaram da sessão ou se não
compareceram à mesma.
Os deputados aprovaram ainda a
urgência para o Projeto de Lei 468/19,
do deputado Dr. Luiz Antonio Teixeira
Jr (PP-RJ), que institui o Cartão Nacional de Vacinação On-Line, vinculado
ao CPF do paciente e com acesso disponível em todas as unidades de saúde instaladas no Brasil.
VEJA COMO VOTARAM OS PARLAMENTARES MARANHENSES:
Aluisio Mendes (PSC-MA) – Sim
André Fufuca (PP-MA) – Sim

Bira do Pindaré (PSB-MA) – Não
Cleber Verde (Republican-MA) –
Sim
Dr. Gonçalo (Republican-MA) –
Sim
Edilazio Junior (PSD-MA) – Sim
Gastão Vieira (PROS-MA) – Sim
Gil Cutrim (Republican-MA) – Sim
Hildo Rocha (MDB-MA) – Não
João Marcelo (MDB-MA)
Josimar Maranhãozinho (PL-MA)
Josivaldo JP (Podemos-MA) – Sim
Junior Lourenço (PL-MA) – Sim
Juscelino Filho (DEM-MA)
Marreca Filho (Patriota-MA) – Sim
Pastor Gil (PL-MA) – Sim
Pedro Lucas Fernan (PTB-MA) –
Sim
Zé Carlos (PT-MA) – Nã

EFEITOS DA COVID -19

Mais 15 municípios maranhenses em calamidade

ZÉ INÁCIO AFIRMOU QUE O PROJETO TAMBÉM EXIGE QUE OS GESTORES MOSTREM AS MEDIDAS E AÇÕES EM CURSO NOS MUNICÍPIOS
O Plenário da Assembleia Legislativa do Maranhão aprovou, na sessão
remota desta terça-feira (20), projetos
de decretos legislativos reconhecendo
o estado de calamidade pública em
mais 15 municípios maranhenses por
conta da pandemia da Covid-19.
Integram a nova lista os municípios
de Riachão, Nina Rodrigues, Magalhães de Almeida, Bela Vista, Luís Domingues, Porto Rico, Amapá, Graça
Aranha, Formosa da Serra Negra, Tuntum, Vitorino Freire, Barreirinhas, Vitória do Mearim, Barra do Corda e
Conceição do Lago-Açu.
A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) da Assembleia já
havia dado pareceres favoráveis aos
projetos de decretos na reunião remota realizada na última segunda-feira
(19).

Projeto estabelecendo critéi
h i
t

j
rios para o reconhecimento
de estado de calamidade pública veja:

O Projeto de Lei nº 216/2020, de autoria do deputado Zé Inácio Lula
(PT), estabelece critérios para o reconhecimento do estado de calamidade
pública nos municípios maranhenses.
Durante a sessão, o parlamentar
explicou que o PL 216/2020 deﬁne alguns requisitos para o recebimento de
solicitações de decretos de calamidade pública, encaminhados pelas Prefeituras à Assembleia Legislativa, a
ﬁm de que os deputados possam
apreciar as matérias com mais segurança.
Zé Inácio aﬁrmou que o projeto
também exige que os gestores mostrem as medidas e ações em curso nos
municípios.
“Outra coisa importante que tem
que constar na solicitação é a declara-

ção das medidas e ações em curso por
parte do gestor municipal, a capacidade de atuação e os recursos humanos que vão ser disponibilizados,
além dos recursos materiais, institucionais e ﬁnanceiros empregados pelo
respectivo município”, ressalta o deputado.
“No ano passado, nós chegamos,
inclusive, a aprovar alguns decretos
de calamidade, que sequer foram
aprovados pela Câmara Municipal.
Porque o objetivo do dispositivo é tornar públicas as razões que levaram o
município a decretar o estado de calamidade. Então, esse projeto de lei estabelece benefícios aos municípios,
mas também obrigações”, esclareceu
o parlamentar.
Como exemplo, Zé Inácio citou o
artigo 2º do projeto, o qual estabelece
que os prazos deﬁnidos pela Lei de
Responsabilidade Fiscal serão suspensos, caso sejam descumpridos.

Numa agenda frenética com lideranças evangélicas, o
presidente Jair Bolsonaro trabalha para não perder
apoio, nas igrejas, à reeleição em 2022. Ontem, ele reuniu-se com os pastores Silas Malafaia, presidente do
Conselho Interdenominacional de Ministros Evangélicos do Brasil (Cimeb), e Fábio Sousa, da Igreja Fonte da
Vida.
O entrave no caminho do chefe do Executivo é o
avanço da pandemia, que tem provocado o fechamento
de templos. A disseminação do vírus no meio religioso e
a perda de vidas entre ﬁéis e pastores geram forte impacto no respaldo político ao governo.
Ao mesmo tempo, o Planalto vê o PT, com foco no
pleito do ano que vem, e partidos do Centrão iniciarem
uma cruzada em meio às lideranças evangélicas. A disputa é por uma grande fatia do eleitorado. De acordo
com o Instituto Brasileiro de Geograﬁa e Estatísticas (IBGE), em 2010, havia 42,3 milhões de evangélicos. Como
a religião está em franco crescimento no Brasil, hoje já
seriam mais de 60 milhões de ﬁéis.
Ao contrário da Igreja Católica, os evangélicos não têm
uma liderança única, muito menos entidade ou grupo
em nível nacional com inﬂuência sobre todas as vertentes — há diversas subdivisões, muitos templos independentes, que não atuam em coligações ou associações.
As declarações de Bolsonaro contra o uso de máscaras, o distanciamento social e as demais medidas sanitárias são vistas como uma desvalorização da vida da população, o que desagrada a ﬁéis e pastores. Nos cultos,
pastores e bispos têm destacado a importância do uso
de álcool em gel e medição de temperatura, além de
manter distância dentro e fora dos templos para evitar a
propagação da doença.
O pastor Josimar Francisco da Silva, presidente do Conselho de Pastores Evangélicos do Distrito Federal (Copev), aﬁrmou que a igreja tenta se manter longe da política. “Os evangélicos oram muito por ele (Bolsonaro),
não sei por quê. Quando houve essa mudança de governo, a igreja estava sendo muito perseguida pela esquerda… Nós tentamos manter distância da política”, frisou.
“Não é pelo presidente que oramos, é pelo país, pela estabilidade. Já oramos pelo ex-presidente Lula, pelo Temer, que representam os rumos do Brasil.”
Ele destacou que Bolsonaro é a favor de pautas em
comum com a igreja evangélica, mas que não existe
apoio irrestrito. “Ele defende muito a liberdade religiosa, o que já é uma grande coisa, mas não estamos ligados à pessoa do Bolsonaro, mas, sim, à ﬁgura de presidente da República. Estamos tomando nossos cuidados, usando máscaras, independentemente do que o
presidente diz”, assegurou. “Respeitamos os decretos
dos estados e atuamos seja presencial seja a distância. A
igreja é independente, apesar de muitos líderes serem
próximos de políticos.”
Mestre e doutoranda em teologia pela Escola Superior de Teologia do Rio Grande do Sul, Denise Santana enfatizou que pastores das grandes igrejas não falam por
todo o segmento. “Os dois pastores que se encontraram
com Bolsonaro falam em nome deles, respondem pela
igreja deles, e não em nome de todo o segmento evangélico do Brasil, que é muito fragmentado. Ele tem um amplo apoio, mas não é de 100%”, disse.

Escolha de partido
O presidente Jair Bolsonaro disse, ontem, que deve
escolher um novo partido até o ﬁm deste mês, já que o
Aliança pelo Brasil, a legenda que tenta criar, não deve
sair do papel até as eleições do ano que vem. “Para o Aliança é muito pequena a chance. Já estou atrasado, e não
tem outro partido. Espero que, este mês, eu resolva”,
aﬁrmou. “Abril tá bom. O duro foi quando me candidatei
em fevereiro, março, né, em cima da hora.” Ele também
comentou sobre a possibilidade de voto impresso. “Eu
tenho esperança de que, em 2022… (ainda temos muitos problemas pela frente), com voto auditável, a gente
consiga mudar realmente o Brasil.”
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Você, líder, não se
preocupa com o 5G?
Deveria!
CARLOS BAPTISTA
É professor e coordenador no Núcleo de Seleção de Alunos
do MBA da FIAP.
Há alguns anos, a tecnologia 5G tem sido amplamente discutida no Brasil, pois trará um grande impacto no modo de se comunicar, na transmissão de dados e, principalmente, no acesso à internet. No entanto, um debate político/comercial existente nos
bastidores vem atrapalhando muito a sua evolução dentro do
país. Como se trata de algo que vai proporcionar profundas transformações nos mais diversos segmentos por não ser especíﬁco de
apenas uma área, o início de sua implantação gera muito medo,
sobretudo, nas corporações. Aﬁnal, esse temor ocorre porque
uma empresa ﬁca à espera da outra como uma forma de saber se a
sua chegada não é um “fogo de palha”.

EDITORIAL

ONU sugere cidades mais sustentáveis
A Organização das Nações Unidas
(ONU) ﬁrmou uma parceria com a
Frente Nacional de Prefeitos (FNP), na
última sexta-feira, para cooperar no
combate à pandemia do novo coronavírus.
O entendimento faz todo o sentido. Aﬁnal, é nas cidades, onde a maior
parte das pessoas vive, que a covid-19
provoca mais mortes e casos, como
atesta relatório da ONU Habitat, ao
mostrar que, nos três primeiros meses
deste ano, 95% dos contágios foram
registrados em centros urbanos. E, no
Brasil, a FNP representa 412 municípios com mais de 80 mil habitantes,
incluindo todas as capitais.
Intitulado Cidades e pandemias:
rumo a um futuro mais justo, verde e
saudável, o estudo da ONU Habitat
baseia-se em evidências coletadas em
mais de 1.700 cidades mundo afora,
descreve como estiveram na linha de
frente da pandemia e ressalta o papel
de prefeitos e líderes comunitários na

crise sanitária. “Coube aos governos
locais e às comunidades agirem de
forma rápida e decisiva para deter a
disseminação da covid-19 e mitigar
seus efeitos”, disse a diretora executiva da agência, Maimunah Mohd Sharif, no lançamento do documento, em
30 de março.
No relatório, a ONU Habitat aﬁrma
que situações de desigualdades, como a falta de acesso a serviços básicos
e condições de vida em locais superpovoados, foram as principais responsáveis pelo avanço da covid-19.
Chefe de Conhecimento e Inovação
da agência, Eduardo Moreno aﬁrma
que, devido à pandemia, cerca de 120
milhões de pessoas no mundo serão
empurradas para a pobreza e, com isso, os padrões de vida serão reduzidos
em 23%. “A conclusão é que renda importa”, diz ele.
Programa das Nações Unidas voltado aos assentamentos urbanos, a
ONU Habitat destaca não apenas que
os municípios são o carro-chefe do

enfrentamento à pandemia. Mas
aponta caminhos para que os centros
urbanos duramente atingidos pela
covid-19 possam, além de reduzir os
impactos de surtos futuros, tornar-se
socialmente mais justos, sustentáveis
e produtivos. O ponto de partida, sugere, é repensar a conﬁguração das cidades, de forma que estejam na vanguarda de um possível contrato social
entre governos, sociedade civil e setor
privado.
Centros urbanos bem planejados,
capazes de combinar espaços residenciais, comerciais e públicos com
habitação acessível e ﬂuidez na mobilidade, podem melhorar a saúde pública, a economia local e o meio ambiente, diz o estudo. Outro ponto rumo
à sociedade mais justa e sustentável,
assinala a agência da ONU, implica
políticas de redução da pobreza, complementada por incentivos a pequenos negócios, trabalhadores informais e setores mais vulneráveis.

A fome é um problema ambiental
THAÍS VIEGAS
Professora universitária thaisviegas@hotmail.com
Lembro vivamente da imagem de
Herbert de Souza, o Betinho, e da mobilização nacional em torno de seu projeto de combate à fome. A chamada Ação
da Cidadania Contra a Fome e a Miséria
e pela Vida, que depois virou uma ONG,
reuniu doações em dinheiro, alimentos
e roupas em benefício de milhares de
pessoas, jogadas em situação de insegurança alimentar, no Brasil do começo da
década de noventa. Insegurança alimentar é quando alguém não tem acesso pleno e permanente a alimentos.
Organizada em torno da iniciativa do
“irmão do Henﬁl”, a sociedade civil brasileira envolveu-se em ações solidárias
contra a fome, a desnutrição, movimentos que tomaram vulto nos anos 1990. A
proximidade entre estas ações contra a
fome e a promulgação da Constituição
Federal de 1988 indica que, apesar do
reconhecimento do direito fundamental à saúde, a estrutura estatal não havia
incorporado ações capazes de assegurar à população mais pobre e excluída
os direitos previstos no papel.
Diante da incapacidade ou absoluta
indiferença da ação estatal em face da
fome, construiu-se uma percepção de
que a sociedade civil teria condições de
solucionar mais uma catástrofe nacional. Não pretendo bulir neste vespeiro
que é o debate sobre a substituição do
Estado pela sociedade civil, mas é importante dizer que estas ações têm limites: são voluntárias, estão restritas a recursos incertos e não alcançam toda a
população em situação de insegurança
alimentar, pois não são universais.
Dito isso, tenho observado em nossa
cidade e em outros cantos pelo Brasil
inúmeras iniciativas, mais ou menos
abrangentes, de doação de alimentos,
preparação e distribuição de quentinhas para populações em situação de

rua e para comunidades pobres e desassistidas por políticas sociais efetivamente capazes de garantir o direito à
alimentação, incorporado à Constituição Federal mais recentemente, em
2010. Ao mesmo tempo em que as mobilizações atuais apontam para a composição de uma rede de solidariedade
diante do agravamento das consequências mortais da pandemia de Covid-19,
elas também indicam o agravamento
dos índices de insegurança alimentar
em nosso país.
Segundo dados do IBGE (Instituto
Brasileiro de Geograﬁa e Estatística),
entre os a anos de 2017 e 2018, a fome
atingiu cerca de 4,6% da população. Em
2020, 9% da população brasileira ﬁcou
em condição de insegurança alimentar
grave, ou seja, dezenove milhões de brasileiros estão passando fome.
O Brasil voltou ao mapa da fome ainda no primeiro da pandemia e o cenário
não melhorou em 2021. Hoje, mais da
metade da população brasileira encontra-se em situação de insegurança alimentar. São mais de 116 milhões de
pessoas que não sabem se amanhã haverá comida no prato. São pessoas que,
se não passam fome, tiveram de diminuir a qualidade e a quantidade de alimentos ingeridos. Estes e outros dados
estão no “Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no contexto da
pandemia de COVID-19 no Brasil” elaborado pela Rede Brasileira de Pesquisa
em Soberania e Segurança Alimentar e
Nutricional (Rede PENSSAN). O documento pode ser consultado em olheparaafome.com.br.
A escalada da fome no Brasil ocorre
no mesmo período em que o Ministério
da Economia comemora o sucesso da
exportação nacional de soja em 2020,
que teve um crescimento de 12% em relação ao ano anterior. A expansão da
fronteira agrícola com lavouras de soja
tem o MATOPIBA como lugar de destaque, pois a reunião do sul do Maranhão,

leste do Tocantins, sul do Piauí e oeste
da Bahia responde por parte signiﬁcativa da produção brasileira de grãos. Ponto central da estratégia de crescimento
econômico brasileiro, as monoculturas
não têm matado a fome. Matam cerrado, matam povos indígenas, matam comunidades locais, mas não matam a fome. Apesar de bem compreendidos os
impactos socioambientais das monoculturas, é raro identiﬁcarmos a fome
como um problema ambiental. É que a
monocultura voltada para o mercado
exportador separou agricultura, pecuária e extrativismo (consórcio tradicionalmente bem-sucedido) e afastou tais
atividades da ideia de segurança alimentar, que pressupõe diversidade.
Ocorre que, em monoculturas, o foco é
quantidade, não qualidade nem diversidade. Tanto é assim que a elevada produtividade dos solos é garantida pelo
uso massiﬁcado de agrotóxicos – cuja
aprovação é feita num ritmo de quase
dois novos produtos por dia útil, desde
1º de janeiro de 2019, e, claro, pela concentração da propriedade da terra.
Se a fronteira agrícola avança sobre
biomas legalmente protegidos, que são
substituídos por monoculturas que não
beneﬁciam parcelas importantes da população em situação de insegurança alimentar, a fome é, sim, um problema
ambiental. Qualquer política social de
enfrentamento da insegurança alimentar ou política pública de proteção do
meio ambiente tem de passar pelo reconhecimento de que grandes latifúndios
exportadores de grãos excluem populações que não serão alcançadas pela distribuição de quentinhas.
A importância de iniciativas da sociedade civil de combate à fome não pode
desconsiderar a urgência do questionamento radical de um modelo de produção agrícola concentrador de terras, poluidor e reprodutor de desigualdades. A
luta por justiça socioambiental é também a luta por comida e território.

Prova disso é uma pesquisa realizada pela consultoria Accenture, feita com 2,6 mil executivos de dez países diferentes. O estudo aponta que a grande maioria (62% dos entrevistados) ainda
têm muitas incertezas em relação aos impactos que o mercado
sofrerá com o 5G. Esse contingente expressa temores, como a possibilidade de torná-los mais vulneráveis a ataques cibernéticos,
por exemplo. Ainda de acordo com o levantamento, as lideranças
das organizações acreditam que a maior parte do risco começará
no nível do usuário, seja por meio de dispositivos ou de pessoas.
Entre incertezas, temores e desconﬁança, alguns pontos são
evidentes em relação ao que está para chegar no Brasil. O 5G possibilita um aumento substancial na velocidade de comunicação.
Em compensação, reduz e muito o tempo de resposta ou latência,
o que diminui o conhecido delay na transmissão. Por outro lado,
tem menor complexidade na implementação porque aquelas
grandes torres de transmissão muito notadas pela população serão substituídas por outras bem menores e mais fáceis de serem
instaladas. Ou seja, possibilitará maior democratização do acesso
à internet, já que ocorrerá uma melhoria nos aspectos relacionados com a mobilidade.
Por essas e outras razões, a chegada do 5G ao Brasil é praticamente inevitável como também muito benéﬁca para a sociedade
como um todo. Dessa forma, as organizações terão que se preparar para isso ou para estar à frente das demais empresas como forma de tirar o máximo de proveito possível dessa revolução. Assim,
os líderes e empreendedores devem ﬁcar atentos, sobretudo, a
três impactos que podem ocorrer:

Força de trabalho
Com mais opções de tecnologias, é preciso que os colaboradores sejam desenvolvidos para lidarem com essas novas possibilidades. Mais do que nunca, os conceitos upskilling e reskilling deverão ser aplicados para que o proﬁssional esteja preparado para
as novas necessidades. Ele deve, por exemplo, estar preparado
tecnicamente de forma mais rápida e trabalhar com as plataformas de IoT, desenvolver habilidades para tratamento de dados,
além de outros recursos a serem potencializados pelo 5G.
Essa disrupção poderá reduzir a necessidade de funcionários
atuantes em algumas áreas mais tradicionais. É um movimento
natural, por isso é o momento certo para se preparar para essas
mudanças signiﬁcativas no mercado de trabalho. Por outro lado,
esse colaborador deve aliar a técnica aos desenvolvimento de soft
skills com novas habilidades como protagonismo, autogestão e
ﬂexibilidade.
Durante os últimos 30 e 40 anos, essa evolução tecnológica foi
exponencial. A sociedade já passou do tempo dos megabytes para
pentabytes. Hoje, se fala em computação quântica, em velocidade
de transmissão que pode chegar a níveis nunca imaginados. Trata-se de uma uma jornada irreversível. Quem não se requaliﬁcar
para essa nova realidade, certamente vai ﬁcar para trás.
As organizações e os proﬁssionais precisam se preparar e utilizar toda a criatividade necessária para repensarem seus modelos,
tanto de negócios quanto de liderança. Por isso, todas as corporações devem incluir o 5G nas suas estratégias de futuro, pois essa
onda gerará um leque gigante de possibilidades. E quanto mais os
colaboradores de dentro das empresas reﬂetirem sobre esse futuro, mais fácil será surfar nesse tsunami de tecnologia.

oimparcial.com.br
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George Raposo
E-mail: gdinamite@gmail.com
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Brasil

Curiosidades sobre
o Descobrimento

H

oje é comemorado o Descobrimento do Brasil, mas apesar de ter ocorrido há 521 anos
ainda há muitas curiosidades obscuras acerca
deste momento histórico.
Portugal ameaçou enviar uma frota à região descoberta por Colombo (atuais Américas Central e do Norte),
e a Espanha lhe propôs discutir um acordo sobre as terras a descobrir. Essa foi a origem do Tratado de Tordesilhas (7 de junho de 1494). Duarte Pacheco Pereira, nomeado “Cavaleiro da Casa Real”, participou como negociador português. Reivindicou para Portugal as terras
que fossem descobertas a até 370 léguas a oeste de Cabo
Verde. Historiadores sustentam a hipótese de Duarte
Pacheco ter sido o verdadeiro “descobridor do Brasil”,
em 1498, viajando em segredo.
O único registro desse feito é um trecho obscuro do livro “Sobre os Mares do Mundo”, escrito pelo próprio Pacheco entre 1505 e 1508. Nesse relato, ele conta que, em
1498, explorou a “parte ocidental” do Oceano Atlântico,
encontrando “uma grande terra ﬁrme, com muitas ilhas
adjacentes” e coberta de “muito e ﬁno brasil”. Isso reforça a tese de que a viagem de Pedro Álvares Cabral tenha
sido uma operação arquitetada pela Coroa portuguesa,
dois anos depois da verdadeira descoberta, para formalizar a posse das terras.
Em 26 de janeiro de 1500 (mais de três meses antes do
descobrimento oﬁcial do Brasil), o navegador espanhol
Vicente Pinzón teria chegado a um novo território no
além-mar, desconhecido pelos reinos de Portugal e Espanha.
Pinzón partiu em novembro de 1499 do Porto de Palos e, em sua jornada pelo Atlântico, passou pelas Ilhas
Canárias e Cabo Verde. Veterano explorador que comandou a caravela Nina na descoberta da América, em 1492,
Pinzón disse que seguiu viagem ao largo de um litoral
com poucas baías seguras para ancoragem e desembarque.
Quando enﬁm conseguiu chegar à terra, o espanhol e
seus homens enfrentaram a fúria dos índios. “Mataram
oito dos nossos soldados e mal houve um que não tivesse sido ferido”, descreveu. O local seria Cabo de Santo
Agostinho, no litoral pernambucano. Ele costeou o litoral até a foz do Rio Amazonas, descoberta por ele. Ali,
encontrou-se com outro espanhol, Diego de Lepe, e juntos avançaram até o rio Oiapoque.
Pedro Álvares Cabral saiu da praia do Restelo, em Lisboa, ao meio-dia do dia 9 de março de 1500, uma segunda-feira. Ele tinha 32 anos. Trouxe um total de 1500 pessoas, que vieram em 10 naus e 3 caravelas. A nau capitânia, comandada por Cabral, tinha capacidade para 250
tonéis. Ao todo, havia 190 homens a bordo. Uma das

naus desapareceu no dia 23 de março de 1500. Era a comandada por Vasco de Ataíde e tinha 150 homens.
Os outros barcos ﬁzeram dois dias de buscas, mas nada encontraram. A viagem levou 44 dias. No dia 22 de
abril de 1500, Cabral ancorou em frente ao Monte Pascoal, na Bahia, a 36 quilômetros do litoral brasileiro.
Pedro Álvares Cabral recebeu 10 mil cruzados pela viagem. Cada cruzado valia 3,5 gramas de ouro. Ele ainda
ganhou o direito de transportar 30 toneladas de pimenta
gratuitamente no navio. A Coroa se comprometia a
comprar o produto pelo preço de mercado em Lisboa
(sete vezes mais alto do que nas Índias). Cada marinheiro poderia trazer 600 quilos de pimenta e fazer o mesmo.
Entretanto, poucos voltaram. Além da nau que desapareceu e da outra que voltou a Portugal com a notícia do
descobrimento, outras seis afundaram. Das treze, portanto, apenas cinco conseguiram retornar para casa.
Em 26 de abril de 1500, mais precisamente num lugar
conhecido por Coroa Vermelha, foi rezada a primeira
missa em terras brasileiras. Era o primeiro domingo
após a Páscoa, conhecido como Pascoela. Havia um total de oito frades na frota de Cabral, liderados por frei
Henrique de Coimbra. Cabral levava uma imagem de
Nossa Senhora da Boa Esperança, colocada numa capela especialmente construída no convés de sua embarcação.
No dia 6 de maio de 1500, o astrônomo da frota de Pedro Álvares Cabral registrou a latitude da Baía de Cabrália, atual Porto Seguro. Este o documento é considerado
o trabalho cartográﬁco mais antigo do Brasil.
A primeira certidão de batismo do Brasil pertenceu a
Kathérine du Brésil, mulher de Diogo Álvares, o náufrago Caramuru. O documento data de 29 de julho de 1520
e foi descoberto na cidade francesa de Saint Malo.

so e com uma gana sem limites para provar seu título de
nobreza
Como navegador, ele trouxe muitas riquezas a Portugal, virando capitão-mor em 1500, pouco antes do “descobrimento do Brasil”
Além das conquistas comerciais, as intenções da coroa portuguesa e de Cabral eram de expandir as crenças
católicas e impedir que os mouros conseguissem implementar suas crenças muçulmanas
Em 9 de março de 1500, por volta do meio-dia, Cabral
zarpou de Lisboa supostamente com destino à Índia,
contornando a África – Vasco da Gama, outro célebre
navegador, ajudou Cabral com dicas valiosas
Em 23 de março, uma das naus da frota de Cabral
afundou na costa da África, vitimando mais de 150 marinheiros
Cabral desembarcou na nova terra em 22 de abril de
1500. O primeiro local avistado recebeu o nome de Monte Pascoal, já que eles estavam no período da Páscoa. Esse monte tem 536 metros de altura e ﬁca próximo à cidade de Itamaraju (BA)

Quem foi Pedro Alvares Cabral?

convencido de ter “achado” um

Pedro Álvares Cabral nasceu no vilarejo de Belmonte,
a 380 km de Lisboa, em 1467 ou 1468 (o ano é incerto).
Assim, ele teria entre 32 e 33 anos quando “descobriu” o
Brasil, em 1500
A lenda conta que a família Cabral é descendente de
Carano, o primeiro rei da Macedônia, que governou a
região por volta do ano 1100 a.C. Carano, por sua vez, seria descendente de ninguém menos que o semideus
Hércules!
Apesar da linhagem nobre que possuía, Cabral recebeu o título de Moço Fidalgo do rei D. João II, quando tinha apenas 17 anos
Segundo consta, Cabral era inteligente, generoso, humilde e bastante educado, mesmo com inimigos. Porém, ele também é descrito como extremamente vaido-

continente inteiro

Cabral nomeou a terra de Ilha de
Vera Cruz, achando, a princípio se
tratar de uma porção de terra
menor do que o imaginado –
porém, antes de partir rumo à
Índia, em 2 de maio, ele já estaria

Pedro Álvares Cabral não teve reconhecimento imediato de suas descobertas: passou mais de três séculos,
até D. Pedro II investigar a história do Brasil, para ele saber a importância de Cabral para o nosso país
O próprio D. Pedro II levantou a hipótese de a “descoberta” do Brasil não ter sido acidental, com Cabral sabendo que poderia existir alguma terra inexplorada a
oeste da África
A causa da morte de Cabral não é muito certa, mas
acredita-se que tenha sido de malária, em 1520 – ele estaria com pouco mais de 50 anos.

GERAL

Responsáveis: Celio Sergio
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ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA – SEFAZ
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO – CSL
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2021 – CSLI/SEFAZ/MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10108/2021 – SEFAZ
A realizar, na forma Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de
2019, do Decreto Estadual nº 36.184, de 21 de novembro de 2020,a Lei Complementar nº 123/2006, da
Lei Estadual nº 9.529, de 23 de dezembro de 2011 e da Lei Estadual nº 10.403, de 29 de dezembro de
2015, aplicando subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais normas
regulamentares pertinentes à espécie, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço,
objetivando Contratação de Empresa Especializada em manutenção preventiva e corretiva com
fornecimento de peças e acessórios para 02 (duas) cancelas tipo, Barreira Eletrônica linear, PPA, Barrier
Universal, Bivolt – 60hz – 3,5m retangular, que dão acesso à entrada e saída de veículo do
estacionamento da Secretaria de Estado da Fazenda do Maranhão, conforme condições e exigências
estabelecidas neste Termo de Referência, ANEXO I, deste Edital I, no dia 04/05/2021, às 15h (horário de
Brasília), através do uso de recursos de tecnologia da informação, no site www.comprasnet.gov.br,
UASG/6426, sendo presidida pela Pregoeira da Comissão Setorial de Licitação – CSL/SEFAZ/MA,
situada na Av. Carlos Cunha, s/n, 2º andar, Bairro Calhau, Edifício Deputado Luciano Moreira - Sede da
Secretaria de Estado da Fazenda - São Luís/MA, CEP: 65076-820. A Comissão informa que o edital
encontra-se disponível na página web www.comprasnet.gov.br.
São Luís, 15 de abril de 2021
ELYDA SANTOS RICCI DA SILVA
PREGOEIRA OFICIAL\\SEFAZ

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA FAMILIAR - SAF
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO - CSL
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2021 – SAF
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2611/2021– SAF

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA FAMILIAR - SAF
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO - CSL
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2021 – SAF
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 40.187/2021
O PREGOEIRO DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA FAMILIAR – SAF realizará às 14h,
do dia 10 de maio de 2021, no Auditório desta Secretaria, localizada na Avenida São Luís Rei de França,
Lote E1-C, bairro Turu, nesta Capital, a licitação em referência, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL,
aquisição de implementos agrícolas (grade aradora e carreta agrícola), na forma da Lei Federal nº
10.520/2002, do Decreto nº 3.555/2000, da Lei Complementar nº 123/2006 e demais alterações,
aplicando-se, subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666/1993, suas alterações e demais normas
pertinentes à espécie. Esse Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no site oficial da
SAF (www.saf.ma.gov.br).
São Luís (MA), 19 de abril de 2021
JOÃO RODRIGO LISBOA SILVA
Pregoeiro

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2021
PROCESSO Nº 35197/2021/SES
Objeto: Aquisição de medicamentos dos Programas da SES (ELENCO ESTADUAL), para atender às
necessidades da Superintendência de Assistência Farmacêutica. O Pregoeiro Oficial da Secretaria de
Estado da Saúde, comunica que a sessão marcada para o dia 19/04/2021, às 09h (horário de Brasília)
não será realizada, estando SUSPENSA até ulterior deliberação. Local: Site do Portal de Compras do
Governo Federal (https://www.gov.br/compras/pt-br/). Informações: Comissão Setorial Permanente de
Licitação – CSL, localizado na Av. Professor Carlos Cunha s/n, Jaracaty, CEP: 65.076-820, São Luís/MA.
E-mail: csl@saude.ma.gov.br. Fones: (98) 31985558 e 31985559.
São Luís -MA, 16 de abril de 2021
MARCEL SALIB SOARES SANTOS
Pregoeiro da SES/MA

ESTADO DO MARANHÃO
COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO – CAEMA
CNPJ Nº 06.274.757/0001-50
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Conselho de Administração da Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão – CAEMA,
convoca os Senhores Acionistas para participarem da Assembleia Geral, a ser realizada no dia 30 de
abril de 2021, às 15h30, na sede social da Companhia, situada a Rua Silva Jardim, nº 307, Centro, na
cidade de São Luís, estado do Maranhão a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
1. Deliberar sobre as Demonstrações Financeiras, Parecer da Auditoria Geral do Estado AGE/STC,
Pareceres dos Auditores Independentes e Parecer do Conselho Fiscal, relativo ao exercício findo
em 31 de dezembro de 2020;
2. O que mais ocorrer.
São Luís, 19 de abril de 2021
Roberto Santos Matos
Presidente do Conselho

André dos Santos Paula
Presidente da CAEMA

ESTADO DO MARANHÃO
COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL
DO MARANHÃO – CAEMA
CONVOCAÇÃO
O Conselho de Administração da Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão – CAEMA,
convoca os Senhores Conselheiros para participarem da Reunião, a ser realizada no dia 30 de abril de
2021, às 14h30, na sede social da Companhia, situada a Rua Silva Jardim, nº 307, Centro, na cidade de
São Luís, estado do Maranhão a fim de deliberarem sobre a seguinte pauta:
1. Deliberar sobre as Demonstrações Financeiras, Pareceres dos Auditores Independentes e
Parecer do Conselho Fiscal, relativo ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020;
2. O que mais ocorrer.
São Luís, 19 de abril de 2021
Roberto Santos Matos
Presidente do Conselho

André dos Santos Paula
Presidente da CAEMA

ESTADO DO MARANHÃO
EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES – EMSERH
AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 120/2021 - CSL/EMSERH
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4.719/2021 – EMSERH
OBJETO: Constitui o objeto deste, contratação de empresa especializada para prestação de Serviços
Continuados de Controle de Vetores e Pragas Urbanas, englobando Desinsetização, Desratização,
Descupinização para atender às necessidades da Hospital de Cuidados Intensivos – HCI/EMSERH.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Por Item.
DATA DA ABERTURA: 05/05/2021, às 08h30, horário de Brasília-DF.
Local de Realização: Sistema Licitações-e www.licitacoes-e.com.br.
Edital e demais informações 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,
pelos
e-mails
csl@emserh.ma.gov.br
e/ou
maiane.lobao@emserh.ma.gov.br.br ou pelo telefone (98) 3235-7333.
São Luís (MA), 16 de abril de 2021
Maiane Rodrigues Corrêa Lobão
Agente de Licitação da EMSERH

O PRESIDENTE DA COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE
ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR – SAF torna público que a licitação epigrafada fica
REMARCADA para o dia 26 de maio de 2021, às 14h, no Auditório desta Secretaria, localizada na
Avenida São Luís Rei de França, Lote E1-C, bairro Turu, nesta Capital, licitação na modalidade TOMADA
DE PREÇOS, objetivando a Contratação de consultoria a serem prestados por pessoa física com
graduação em nível superior nas áreas de engenharia química e engenharia mecânica, para
acompanhamento e monitoramento das atividades executadas no âmbito do Convênio nº
827052/2016, celebrado entre o Estado do Maranhão, por intermédio da Secretaria de Estado da
Agricultura Familiar - SAF e a União, por meio do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR),
na forma da Lei nº 8.663/1993. Esse Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no
endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário de 13h às 18h, onde poderão ser obtidos mediante a
apresentação de dispositivo de armazenamento de dados. Esse Edital também se encontra à disposição
dos interessados no site oficial da SAF (www.saf.ma.gov.br).
São Luís (MA), 19 de abril de 2021
JOÃO RODRIGO LISBOA SILVA
Presidente em exercício da CSL/SAF

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO
E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES- SEGEP
ESCOLA DE GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO-EGMA
AVISO DE REMARCAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2021-EGMA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0060161/2020
O DIRETOR DA ESCOLA DE GOVERNO DO MARANHÃO torna público que por motivo de ordem
administrativa, a licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço global, objetivando a
contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preventiva e
corretiva com reposição de peças de aparelhos de ar condicionado, na forma da Lei Federal nº
10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 2006, alterada pela Lei
complementar 147, de 07 de agosto de 2014, Lei Estadual nº 9.529/2011 e da Lei Estadual nº 10.403, de
29 de dezembro de 2015, aplicando subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal nº 8.666, de 21 de
junho 1993 e demais normas regulamentares pertinentes à espécie, anteriormente marcada para às 10h,
do dia 23 de abril de 2021, fica remarcada para às 10h, do dia 06 de maio de 2021. O edital e seus
anexos estão à disposição dos interessados na Sala da Comissão onde poderão ser retirados, mediante
apresentação de um CD Regravável ou Pen Drive e Consultados no site web: www.egma.ma.gov.br.
São Luís/MA, 20 de abril de 2021
Odair José Neves Santos
Diretor da Escola de Governo do Maranhão

A Casa Civil do Estado do Maranhão, por meio de seu Pregoeiro Substituto, torna público aos
interessados que realizará licitação na modalidade Pregão, sob a forma Presencial, de nº
005/2021-CSL/CC, cujo objeto trata da aquisição de material de consumo do tipo higiene e limpeza para
a Casa Civil do Estado do Maranhão. O recebimento e a abertura dos envelopes de Proposta e
Documentação de Habilitação serão em Sessão Pública a ser realizada às 09h30, do dia 10 de maio de
2021, na Sala de Licitações da Casa Civil localizada no primeiro andar do Edifício João Goulart, situado
na Av. Pedro II, s/n, Centro, nesta Capital. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na
sala da Comissão Setorial de Licitação de 2ª a 6ª feira, das 08h às 19h, onde poderão ser consultados e
obtidas cópias gratuitamente. Esclarecimentos adicionais deverão ser protocolados na Comissão Setorial
de Licitação no horário de expediente. O Aviso de Licitação assim como cópia do Edital estarão também
disponíveis para consulta no site da Casa Civil www.casacivil.ma.gov.br.
São Luís, 19 de abril de 2021
Adilson Abreu Ribeiro
Pregoeiro Substituto/CC

CNPJ/MF: 06.651.616/0001-09
Rua do Alecrim s/n, Bairro Primavera, CEP: 65.840-000,
São Raimundo das Mangabeiras
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 004/2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 137/2021.
INTERESSADO: Município de São Raimundo das Mangabeiras – MA. OBJETO: Registro de Preço para
futura contratação, sob demanda, de empresa para o fornecimento parcelado de Gêneros
Alimentícios para composição da merenda escolar do Município de São Raimundo das
Mangabeiras/MA, conforme quantidades, condições e especiﬁcações constantes no Termo de
Referência. ENVIO DA PROPOSTA/DOCUMENTAÇÃO: Do dia 22/04/2021, às 08h00min (oito horas) ao
dia 05/05/2021 às 08h59min (oito horas e cinquenta e nove minutos). ABERTURA DAS PROPOSTAS/SESSÃO PÚBLICA: Dia 05/05/2021 às 09h00min (nove horas). VALOR ESTIMADO: Registro de Preços.
MAIORES INFORMAÇÕES PODERÃO SER ADQUIRIDAS DA SEGUINTE FORMA: Na Comissão Permanente
de Licitações – CPL, em dias úteis de segunda à sexta, no horário das 08:00 às 12:00 horas; Telefone: (99)
98503 – 2444. E-mail da CPL: cpl@saoraimundodasmangabeiras.ma.gov.br. Nos sites: www.tce.ma.gov.br e https://saoraimundodasmangabeiras.ma.gov.br, São Raimundo das Mangabeiras – MA, 20 de
abril de 2021. FRANCISCO DA GUIA MENDES DE SOUSA ALVES. Pregoeiro Municipal.

MUNICÍPIO DE ARARI-ESTADO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
CNPJ nº 06.242.846/0001-14
Av. Dr. João da Silva Lima, s/n°, Centro, Cep 65.480-000, Telefone: (98) 3453-1140
PREFEITURA DE ARARI-MA
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021 REGISTRO DE PREÇO 004/2021. A Pregoeira da
Prefeitura Municipal de Arari/MA, com autorização do ordenador de despesa, avisa aos interessados que fará
realizar Licitação na seguinte modalidade e condições. Modalidade: Pregão Eletrônico. Modo de disputa:
Aberto. Tipo de licitação: Menor preço global, que será regida pela Lei nº 10.520/2002 e Lei 10.024/2019,
subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93, suas alterações. Objeto: Registro de preços para futura e
eventual contratação de empresa para Prestação de Serviço de realização de exames de ultrasson com locação
de aparelho de ultrasson para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde de Arari - MA. Data e
horário do início da disputa: 09:00 horas do dia 06/05/2021. Site para realização do Pregão: www.licitanet.com.br. Poderão participar da Licitação todas as empresas especializadas no ramo, que comprovem possuir os
requisitos mínimos de qualiﬁcação exigidos no edital, para a execução de seus objetivos. Maiores informações
poderão ser obtidas no site da Prefeitura (https://arari.ma.go.br) e também nos dias de expediente das 08:00 às
13:00 horas, no Setor de Licitação do Município de ARARI-MA, onde poderão ser consultados gratuitamente,
desde que em mídia, podendo ainda ser solicitado via e-mail: cclc@arari.ma.gov.br. ARARI-MA, 14 de abril de
2021. Rosário do Desterro Ribeiro Abas - Secretária Municipal de Saúde.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA MA
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP N.º 012/2021 A Prefeitura Municipal de Nova
Olinda/MA, CNPJ: 01.612.625/0001-77, torna público para conhecimento dos interessados que
realizará licitação na modalidade Pregão Presencial sob a forma de registro de preço n.º 012/2021, ,
processo cujo objeto é contratação de empresa especializada na manutenção preventiva e corretiva de
Pontes no Município de Nova Olinda do Maranhão MA, na forma da Lei nº 10.520/02, no decreto nº
3.555/00, lei complementar 123/06, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem as disposições
da Lei nº 8.666/93, com alterações posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, a
realizar-se no dia 13/05/2021 às 08h:00 horas. LOCAL DE REALIZAÇÃO: Rua do SESP s/n Centro Nova
Olinda MA, onde poderão consultar o edital e seus anexos gratuitamente, em horário comercial das
08:00h às 12:00h ou email cplnovaolindadomaranhao@outlook.com. Nova Olinda do Maranhão /MA,
20 de Abril de 2021. ELY SILVA LINHARES – Secretaria de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA MA
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP N.º 013/2021 A Prefeitura Municipal de Nova
Olinda/MA, CNPJ: 01.612.625/0001-77, torna público para conhecimento dos interessados que
realizará licitação na modalidade Pregão Presencial sob a forma de registro de preço n.º 013/2021, ,
processo cujo objeto é contratação de empresa especializada na instalação e manutenção de
iluminação pública no Município de Nova Olinda do Maranhão MA, na forma da Lei nº 10.520/02, no
decreto nº 3.555/00, lei complementar 123/06, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem as
disposições da Lei nº 8.666/93, com alterações posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis
à espécie, a realizar-se no dia 13/05/2021 às 11h:00 horas. LOCAL DE REALIZAÇÃO: Rua do SESP s/n
Centro Nova Olinda MA, onde poderão consultar o edital e seus anexos gratuitamente, em horário
comercial das 08:00h às 12:00h ou email cplnovaolindadomaranhao@outlook.com. Nova Olinda do
Maranhão /MA, 20 de Abril de 2021. ELY SILVA LINHARES – Secretaria de Administração.

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SEDES
COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0004919/2021
O PREGOEIRO DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SEDES comunica
que o Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço por LOTE ÚNICO, cujo objeto é a contratação de serviços
de produção gráfica, com condições especiais de sigilo e segurança com disponibilização de ambiente
sigiloso e seguro (vigilâncias e câmeras 24 horas), capacidade produtiva adequada para etiquetagem,
manuseio, impressão, embalagem, confecção, envelopamento, rotulagem e responsabilidade de entrega
a Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social - SEDES para a operacionalização do Programa Bolsa
Escola 2021, que seria realizado às 14h30, do dia 22 de abril de 2021, através do site:
http://www.compras.ma.gov.br, fica ADIADO até ulterior deliberação.
São Luís (MA), 16 de abril de 2021
José Tomaz Coelho Lima
Pregoeiro da CSL/SEDES

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO MARANHAO
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO N.º 02/2021. A Prefeitura Municipal de Nova
Olinda/Ma, CNPJ: 01.612.625/0001-77, torna público para conhecimento dos interessados
que realizará licitação na modalidade Tomada de Preço n.º 02/2021, objetivando a
Contratação de empresa especializada em execução de recuperação de estradas vicinais no
município de Nova Olinda MA, nos termos da Lei 8.666/93 e demais alterações, a realizar-se
no dia 13/05/2021 às 08:30 horas. LOCAL DE REALIZAÇÃO: Rua do SESP s/n Centro Nova
Olinda MA, onde poderão consultar o edital e seus anexos gratuitamente, em horário
comercial das 08:00h às 12:00hs ou no email cplnovaolindadomaranhao@outlook.com.
Nova Olinda do Maranhão/MA, 20 de Abril de 2021. ELY SILVA LINHARES – Secretaria de
Administração.

ESTADO DO MARANHÃO
CASA CIVIL
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021-CSL/CC
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16.819/2021-CC
A Casa Civil do Estado do Maranhão, por meio de seu Pregoeiro Substituto, torna público aos
interessados que realizará licitação na modalidade Pregão, sob a forma Presencial, de nº
003/2021-CSL/CC, cujo objeto trata da aquisição de material de consumo do tipo descartáveis, para a
Casa Civil do Estado do Maranhão no exercício de 2021. O recebimento e a abertura dos envelopes de
Proposta e Documentação de Habilitação serão em Sessão Pública a ser realizada às 09h30, do dia 06
de maio de 2021, na Sala de Licitações da Casa Civil localizada no primeiro andar do Edifício João
Goulart, situado na Av. Pedro II, s/n, Centro, nesta Capital. O Edital e seus anexos estão à disposição dos
interessados na sala da Comissão Setorial de Licitação de 2ª a 6ª feira, das 08h às 19h, onde poderão ser
consultados e obtidas cópias gratuitamente. Esclarecimentos adicionais deverão ser protocolados na
Comissão Setorial de Licitação no horário de expediente. O Aviso de Licitação assim como cópia do Edital
estarão também disponíveis para consulta no site da Casa Civil www.casacivil.ma.gov.br.
São Luís, 19 de abril de 2021
Rafael Pinheiro de Sousa
Pregoeiro Substituto/CC

ESTADO DO MARANHÃO
CASA CIVIL
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021-CSL/CC
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19.210/2021-CC
A Casa Civil do Estado do Maranhão, por meio de seu Pregoeiro Substituto, torna público aos
interessados que realizará licitação na modalidade Pregão, sob a forma Presencial, de nº
004/2021-CSL/CC, cujo objeto trata contratação de empresa para prestação de serviços de lavagem de
veículos para a Casa Civil do Estado do Maranhão, no exercício de 2021. O recebimento e a abertura dos
envelopes de Proposta e Documentação de Habilitação serão em Sessão Pública a ser realizada às
09h30, do dia 07 de maio de 2021, na Sala de Licitações da Casa Civil localizada no primeiro andar do
Edifício João Goulart, situado na Av. Pedro II, n s/n, Centro, nesta Capital. O Edital e seus anexos estão à
disposição dos interessados na sala da Comissão Setorial de Licitação de 2ª a 6ª feira, das 08h às 19h,
onde poderão ser consultados e obtidas cópias gratuitamente. Esclarecimentos adicionais deverão ser
protocolados na Comissão Setorial de Licitação no horário de expediente. O Aviso de Licitação assim
como cópia do Edital estarão também disponíveis para consulta no site da Casa Civil
www.casacivil.ma.gov.br.
São Luís, 19 de abril de 2021
Adilson Abreu Ribeiro
Pregoeiro Substituto/CC

ESTADO DO MARANHÃO
CASA CIVIL
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2021-CSL/CC
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9832/2021-CC

MUNICÍPIO DE ARARI-ESTADO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
CNPJ nº 06.242.846/0001-14
Av. Dr. João da Silva Lima, s/n°, Centro, Cep 65.480-000, Telefone: (98) 3453-1140
PREFEITURA DE ARARI-MA
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 REGISTRO DE PREÇO 003/2021. A Pregoeira da
Prefeitura Municipal de Arari/MA, com autorização do ordenador de despesa, avisa aos interessados que fará
realizar Licitação na seguinte modalidade e condições. Modalidade: Pregão Eletrônico. Modo de disputa:
Aberto. Tipo de licitação: Menor preço por global, que será regida pela Lei nº 10.520/2002 e Lei 10.024/2019,
subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93, suas alterações. Objeto: Registro de preços para eventual
contratação de empresa para Prestação de Serviços de Execução de Coleta de Resíduos Sólidos Hospitalar
para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Arari - MA. Data e horário do início da
disputa: 14:00 horas do dia 05/05/2021. Site para realização do Pregão: www.licitanet.com.br. Poderão
participar da Licitação todas as empresas especializadas no ramo, que comprovem possuir os requisitos
mínimos de qualiﬁcação exigidos no edital, para a execução de seus objetivos. Maiores informações poderão
ser obtidas no site da Prefeitura (https://arari.ma.go.br) e também nos dias de expediente das 08:00 às 13:00
horas, no Setor de Licitação do Município de ARARI-MA, onde poderão ser consultados gratuitamente, desde
que em mídia, podendo ainda ser solicitado via e-mail: cclc@arari.ma.gov.br. ARARI-MA, 14 de abril de 2021.
Rosário do Desterro Ribeiro Abas - Secretária Municipal de Saúde.

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES
AVISO DE REPUBLICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 – SEDES
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0004919 /2021 – SEDES
A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SEDES por intermédio do Pregoeiro
torna público que realizará licitação na Modalidade Pregão Eletrônico, na forma do Decreto Federal nº
10024/2019, do tipo Menor Preço por LOTE ÚNICO, cujo objeto é a contratação de serviços de produção
gráfica, com condições especiais de sigilo e segurança com disponibilização de ambiente sigiloso e
seguro (vigilâncias e câmeras 24 horas), capacidade produtiva adequada para etiquetagem, manuseio,
impressão, embalagem, confecção, envelopamento, rotulagem e responsabilidade de entrega a
Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social - SEDES para a operacionalização do Programa Bolsa
Escola 2021. DATA DE ABERTURA: 05 de MAIO de 2021, às 14h30. O Edital poderá ser acessado
através do site: http://www.compras.ma.gov.br. Informações: Sala da Comissão Setorial Permanente
de Licitação, situada na Rua das Gardênias, Quadra 01, n° 25 – Jardim Renascença, São Luís (MA), de
2ª a 6ª feira, no horário de 14h às 18h.
São Luís/MA, 22 de abril de 2021
José Tomaz Coelho Lima
Pregoeiro da CSL/SEDES

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR
Rua Jornalista Mauritonio Meire, 22 - Centro - CEP 65.850-000
CNPJ nº 06.140.818/0001-96
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 013/2021
A Prefeitura Municipal de Mirador - MA, localizada na Rua Jornalista Mauritonio Meire, 22 –
Centro, comunica aos interessados que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial de nº.
012/2021 no dia 05/05/2021, 09:00 hrs, horário local, objetivando o Registro de Preços para
futura e eventual contratação de empresa especializada em serviços de EXAMES LABORATORIAIS, visando suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Mirador - MA, com
fornecimento de todos os materiais, equipamentos e mão de obra necessários.
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), 20/04/2021
Deusevan Pereira de Brito
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO MARANHAO
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO N.º 03/2021. A Prefeitura Municipal de Nova
Olinda/Ma, CNPJ: 01.612.625/0001-77, torna público para conhecimento dos interessados
que realizará licitação na modalidade Tomada de Preço n.º 03/2021, objetivando a
Contratação de empresa especializada em execução de recapeamento asfáltica no
município de Nova Olinda MA, nos termos da Lei 8.666/93 e demais alterações, a realizar-se
no dia 13/05/2021 às 11:00 horas. LOCAL DE REALIZAÇÃO: Rua do SESP s/n Centro Nova
Olinda MA, onde poderão consultar o edital e seus anexos gratuitamente, em horário
comercial das 08:00h às 12:00hs ou no email cplnovaolindadomaranhao@outlook.com.
Nova Olinda do Maranhão/MA, 20 de Abril de 2021. ELY SILVA LINHARES – Secretaria de
Administração.
PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES
ESTADO DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021
PREGÃO PRESENCIAL – nº 20/2021. O Município de Nina Rodrigues, através da Prefeitura Municipal de Nina
Rodrigues, por meio da Comissão Permanente de Licitação, torna pública aos interessados que com base na Lei
n° 10.520, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, fará realizar às 09h:00 (nove)
horas no dia 05 de Maio de 2021, tendo por objeto a Contratação de empresa para fornecimento de Urnas
Funerárias para o Município de Nina Rodrigues/MA. A presente licitação será realizada na sala da Comissão
Permanente de Licitação, situada na Praça Rui Fernandes Costa, Centro, Nina Rodrigues – MA e será presidida
pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal. O Edital e seus anexos estão a disposição dos interessados no
endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08h:00 (oito horas) às 12h:00 (doze horas) e poderá ser obtido
mediante recolhimento da importância de R$ 100,00 (cem) reais, também estarão disponível no meio eletrônico:
https://ninarodrigues.ma.gov.br, onde poderá ser consultado ou solicitado gratuitamente pelo email
licitacaopmnina@hotmail.com. Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço ou pelo Telefone (98)
99185-1853 – Nina Rodrigues – MA.
Nina Rodrigues/MA, 20 de Abril de 2021.
Raimundo Nonato Silva Junior
Pregoeiro

RISA S.A.
CNPJ nº 06.855.894/0001-88 - NIRE nº 2230000117-5
Edital de Convocação para Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
O Presidente da Companhia RISA S.A., pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 06.855.894/0001-88 e NIRE
nº 2230000117-5, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, vem convocar os senhores acionistas da Companhia a se reunirem em
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária que se realizará no dia 30 de Abril de 2021, às 9:00 horas, no escritório administrativo da
Companhia, na Rodovia MA-06, Km 05, Zona Rural, Balsas/MA, CEP 65.800-000 e por meio da plataforma digital Zoom (“Assembleia”), a fim
de discutirem e deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: a) Tomada das contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as
Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020; b) Deliberação sobre a destinação do lucro líquido
do exercício social findo em 31 de dezembro de 2020 e a distribuição de dividendos; c) Retificação da fixação da remuneração anual global
dos diretores da Companhia; d) Deliberação sobre a continuidade do funcionamento do Conselho Fiscal da Companhia; e) Caso aprovado o
item (d) acima, a eleição de 3 (três) membros efetivos e 3 (três) membros suplentes para compor o Conselho Fiscal da Companhia, com
mandato até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2021 e a fixação da
remuneração dos membros do Conselho Fiscal da Companhia; f) Deliberação e homologação da Proposta da Administração e parecer
favorável do Conselho Fiscal da Companhia, nos termos do 166, §2º, da Lei das S.A., sobre o Aumento do Capital Social da Companhia de
R$ 115.000.000,00 (cento e quinze milhões de reais) para R$ 185.000.000,00 (cento e oitenta e cinco milhões de reais), mediante o
aproveitamento parcial de reservas de lucros no valor de R$ 70.000.000,00 (setenta milhões de reais) e a emissão de 70.000.000 (setenta
milhões) novas ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal e não endossável, para serem devidamente subscritas proporcionalmente
à participação detida pelos atuais acionistas no capital social total da Companhia; g) Alteração do disposto no artigo 5º do Estatuto Social, para
refletir o novo valor do capital social e o número de ações em que ele passará a estar dividido; h) Alteração do objeto social da Companhia
definido no artigo 3º do Estatuto Social, a fim de incluir as atividades relacionadas a: (i) apoio à produção florestal - Reflorestamento (CNAE
nº 02.30-6/00); e (ii) Promoção de vendas (CNAE nº 73.19-0/02); i) Consolidação do estatuto social da Companhia refletindo a alteração do
disposto no artigo 3º e 5º; j) Deliberar sobre benefícios ainda vigentes a ex-administradores da Companhia, bem como bens em nome da Risa
em posse de ex-administradores da Companhia e que ainda não foram devolvidos; k) Outros assuntos de interesse da Companhia.
Informações Gerais: (i) As demonstrações contábeis auditadas e aprovadas pelo Conselho Fiscal da Companhia foram publicadas em
29/03/2021 no Diário oficial do Piauí, sendo, também, devidamente informada aos acionistas; (ii) Os documentos relativos aos itens da Ordem
do Dia encontram-se à disposição dos Senhores Acionistas na Sede Administrativa da Companhia, podendo ser requisitada por e-mail a ser
encaminhado para juridico@risasa.com; (iii) Os senhores acionistas poderão participar e votar na Assembleia, por si, seus representantes
legais ou procuradores, consoante dispõe o artigo 126 da Lei nº 6.404/76; e (iv) Tendo em vista as necessárias precauções quanto a pandemia
da COVID-19 esta Assembleia também ocorrerá de forma virtual, onde os acionistas convocados e demais participantes poderão participar
virtualmente, de modo a ser organizado e informado antecipadamente pela Companhia. Balsas (MA), 15 de Abril de 2021. José Antônio
Gorgen - Diretor Presidente.
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ACALENTO

PANDEMIA

Maus-tratos de animais
crescem na pandemia
O abandono e maus-tratos de cães e gatos cresceram neste período. O cenário é
confirmado por organizações não-governamentais apoiadoras da causa animal

A

pandemia do novo coronavírus trouxe impacto, também,
na vida dos animais. O abandono e maus-tratos de cães e
gatos cresceram neste período. O cenário é conﬁrmado por organizações
não-governamentais apoiadoras da
causa animal e pelo Conselho Federal
de Medicina Veterinária. Segundo
ONGs de proteção animal, o aumento
de denúncias foi de mais de 20%, no
ano de 2020.
A médica veterinária e coordenadora do curso de Medicina Veterinária
da Faculdade Pitágoras, Carla Janaina
Rebouças Marques do Rosário, destaca que neste tempo de pandemia existe um tabu que os animais, ainda, podem transmitir a Covid-19 para os humanos. “No entanto, a ciência mostra
que o animal não tem a capacidade de
transmitir o vírus para o ser humano,
pelo contrário, o ser humano que tem
esse potencial de transmissão. Nesta
percepção equivocada muitos pets
foram abandonados pelos seus tutores”, analisa Rebouças.
A médica explica ainda que maustratos aos animais não é somente ferir
ou mutilar o bichinho, há outras situações, como abandono, não dar comida e água em quantidades adequadas, manter o animal em ambiente
muito pequeno, sem higiene ou deixá-lo exposto ao sol ou chuva, se conﬁgura em crueldade contra os pets.
O número de abandono de cães e
gatos, em São Luís, aumentou em
50%, segundo ONGs de proteção animal. No Brasil, o número de cães e gatos resgatados aumentou cerca de
70% no ano passado, segundo um le-

vantamento da Ampara Animal, uma
associação que apoia 530 abrigos e
protetores em todo país.
Para chamar atenção da sociedade
contra a crueldade aos animais, neste
mês de abril algumas instituições realizam a campanha Abril Laranja, que
foi instituído pela ASPCA (Sociedade
Americana para a Prevenção da Crueldade contra os animais), em 2006,
para alertar as pessoas sobre os maustratos. Após o lançamento, diversas
outras cidades no mundo aderiram à
campanha e utilizam o mês para
ações de conscientização.
Para debater mais sobre o assunto,
está sendo realizado um evento gratuito e online, que traz como tema “O
Papel do Médico Veterinário na Prevenção aos Maus-Tratos Animal”. O
debate vai reunir proﬁssionais da área
da Medicina Veterinária, especialistas
em Direito na Defesa e Proteção dos
animais da OAB, pesquisadores da
Polícia Federal, no dia 22 de abril. A
inscrição é feita por meio do link (encurtador.com.br/dlGV0).

Ambientais 9.605/98 e a pena previa
de três meses a um ano de reclusão,
além de multa. A Lei 1.095/2019, sancionada no último dia 29 de setembro
de 2020, aumenta a punição para
quem praticar ato de abuso, maustratos, ferir ou mutilar animais. A legislação abrange animais silvestres e
domésticos. A lei prevê, inclusive, prisão de dois a cinco anos, além de multa e proibição da guarda, àqueles que
cometerem tal prática. Até então, a
pena era apenas a detenção de três
meses a um ano, além de multa.

O Hospital São Domingos recebeu na manhã do último domingo (18) o padre Carlos Martinenghi, da Paróquia Santa Paulina, para levar uma palavra de fé e acalento aos pacientes e colaboradores. O momento foi idealizado pela enfermeira supervisora da hemodinâmica,
Keila Azevedo. “Desejei trazer o Santíssimo Sacramento
para visitar os nossos pacientes para passar uma mensagem de esperança, conforto, cura e restauração para os
pacientes enfermos e familiares, bem como a força e vigor aos nossos colegas de proﬁssão”, contou.

Crime previsto em lei

No último domingo, policiais da
Força Tática da Polícia Militar resgataram uma cadela que estava há dois dias amarrada em uma árvore, passando fome e sede, no município de Açailândia. De acordo com a polícia, o animal teria sido preso pelo próprio dono. Após ser resgatada, a cadela foi
encaminhada para o quartel da PM,
onde foi alimentado e recebeu cuidados especiais.
O crime de maus-tratos a animais
consta no artigo 32 da Lei de Crimes

Desejei trazer o Santíssimo
Sacramento para visitar os nossos
pacientes para passar uma
mensagem de esperança, conforto,
cura e restauração para os pacientes
enfermos e familiares, bem como a

ENSINO

UEMASUL terá 5 novos cursosde pós-graduações

As conselheiras e os conselheiros
do Conselho Universitário da Universidade Estadual da Região Tocantina
do Maranhão (UEMASUL), em reunião realizada, por meio de videoconferência, deliberaram e aprovaram
nove resoluções, entre as quais cinco
de criação de cursos de pós-graduações lato sensu e seus respectivos projetos, nos formatos autossustentado e
gratuito.
No formato autossustentado foram
aprovados os cursos de especialização em Recuperação de Áreas Degradadas, Produção Animal, Docência
em Saúde e o de Gestão de Clínicas e
Consultórios. O de Ciências Ambientais é gratuito.
Para a Pró-Reitora de Pesquisa,
Pós-Graduação e Inovação, professora Maria da Guia Taveiro Silva, a aprovação dos novos cursos lato sensu é
de extrema importância para a região.
“Além da UEMASUL estar cumprindo
com sua missão de desenvolvimento
regional, ela está se preparando para a
pós-graduação stricto sensu. Esses
cursos, com certeza, serão a base para
a criação de cursos de mestrado. Serão mais de 300 pessoas aptas para
atuarem na comunidade com mais
competência e mais habilidade nas

Padre leva palavra de
fé para comunidade
de hospital na Ilha

suas áreas”, destacou.
As aprovações, por unanimidade,
das resoluções que criam as especializações, fortalecem ainda mais as
competências dos proﬁssionais de
Imperatriz e de toda a região Tocantina. A reitora Elizabeth Nunes Fernandes parabenizou a todos os professores e professoras dos centros de ensino responsáveis pela criação dos projetos de especializações.
“O avanço da pós-graduação da
UEMASUL, em nível lato sensu, com
aprovação dos cursos de especialização inéditos na região, em diferentes
áreas do conhecimento, proporcionam à sociedade a oportunidade da
formação continuada de qualidade,
envolvendo professores de elevada
qualiﬁcação. Os produtos da formação dos cursos de lato sensu são base
para as futuras propostas de novos
cursos de stricto sensu, além de contribuírem no aperfeiçoamento e capacitação dos proﬁssionais que atuam na região”, explicou a reitora.
Os cursos de pós-graduação lato
sensu estão previstos no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI).
São criados em consonância com o
Plano Nacional de Educação e com as
diretrizes estratégicas, da UEMASUL,

em atendimento às necessidades locais dos 22 municípios, de abrangência territorial da instituição.
O curso lato sensu é uma modalidade de pós-graduação que proporciona aperfeiçoamento aos proﬁssionais graduados em suas áreas de conhecimento. O objetivo é ganhar
competências especíﬁcas para facilitar a ascensão na carreira proﬁssional.
Hoje, a UEMASUL oferta dois cursos
lato sensu: Matemática Aplicada e Física (gratuito); e o de Educação: Didática do Ensino Superior (autossustentado). Além dos cinco cursos de especialização, o Conselho Universitário
aprovou ainda o Projeto Pedagógico
do curso de Administração do Centro
de Ciências Humanas, Sociais e Letras
(CCHSL); o Projeto Pedagógico do
curso de Letras, Língua Portuguesa,
Língua Inglesa e Literaturas, do
(CCHSL); a homologação da Resolução Ad referendum nº 125/2021 –
CONSUN/UEMASUL, que aprova o
projeto Pedagógico do Curso Superior
de Tecnologia em Gestão Ambiental
(CCHSTL); e a Resolução Ad referendum nº 126/2021, que autoriza o reaproveitamento de vaga para concurso
público para ingresso na carreira do
magistério superior da UEMASUL.

força e vigor aos nossos colegas de
profissão
O momento foi realizado com a ajuda de diversos
amigos e colaboradores para que a mensagem chegasse
ao maior número de pessoas na instituição. Uma dessas
pessoas foi o músico Márcio Passos que aceitou o convite da enfermeira, e amiga de congregação, para entoar
cânticos durante a peregrinação. “Sempre é gratiﬁcante
poder ajudar o próximo por meio da música”, aﬁrmou.
Outro importante apoio para a realização da ação foi da
administradora Kenia Patrícia, irmã da enfermeira. “Era
o momento que ela desejava muito realizar com os colegas de trabalho e os seus pacientes, por isso foi muito
bom somar com ela nessa ação e poder ajudá-la”, disse.
A supervisora da Farmácia do HSD, Karla Lacerda,
também ajudou para que o momento fosse reconfortante para todos. “Foi um momento muito especial, idealizado para alentar as equipes e os acompanhantes”,
explicou.
O psicólogo Kerson Oliveira, que acompanha o pai internado, destacou que ações como estás acalmam os
acompanhantes nesse momento cheio de incertezas. “O
familiar se sente acolhido, independentemente de credo religioso, pois, diante de sentimentos como a angústia e o medo, a fé é que lhes dá forças”, aﬁrmou.

O familiar se sente acolhido,
independentemente de credo
religioso, pois, diante de sentimentos
como a angústia e o medo, a fé é que
lhes dá forças
Setores como Gerenciamento de Leitos e a Supervisão da UTI também ajudaram para que o grupo pudesse
visitar as Unidades de Terapia Intensiva com segurança
e respeitando os protocolos de biossegurança. A visita
também passou pelo andar da Oncologia, emocionando as equipes de plantão, pacientes e acompanhantes.
O padre Carlos Martinenghi expôs o Santíssimo Sacramento e o levou em procissão pelos corredores e leitos, acalentando a todos. “Viemos aqui trazer palavras
de conforto nesse momento tão difícil, pedindo a interseção e proteção divina, para que proteja todos os proﬁssionais da saúde, e aqueles que estão aqui lutando pela sua vida”, aﬁrmou o padre.
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POLICIAL BALEADO

IMUNIZAÇÃO

Mais gente recebendo
a 1ª dose da vacina

SSP-MA vai apurar
caso em Imperatriz

Calendário de vacinação para pessoas de 61 anos começa hoje (22) na capital e vai até o
dia 24 de abril. Profissionais da educação também já recebem a primeira dose
PATRÍCIA CUNHA

A

partir de hoje, 22, a Prefeitura
Municipal de São Luís começa a aplicar a primeira dose
de vacina contra a Covid-19
em pessoas com 61 anos. A aguardada
primeira dose contra o vírus vem sendo aplicada conforme as vacinas são
recebidas pelas secretarias municipais de Saúde. Até então já receberam
a 1ª dose da vacina em São Luís, proﬁssionais que atuam na linha de frente (em urgência, emergência, UTIs e
setores Covid em hospitais), proﬁssionais da saúde maiores de 25 anos,
idosos que vivem em instituições de
longa permanência, proﬁssionais de
segurança maiores de 45 anos e idosos acima de 62 anos.
O calendário de vacinação segue os
meses de nascimento. Nesta quintafeira, 22, serão vacinadas pessoas com
61 anos nascidos janeiro e fevereiro,
pela manhã; e nascidos em março e
abril, pela tarde.
No dia 23, os nascidos nos meses de
maio e junho, no turno matutino; e à
tarde, os nascidos em julho e agosto.
No dia 24, é a vez dos que nasceram
nos meses de setembro e outubro, no
horário da manhã; à tarde, serão vacinados os dos meses novembro e dezembro. Idosos devem ser cadastrados na plataforma Vacina São Luís, e
devem levar documento de identiﬁcação oﬁcial com foto.
Em São Luís, as vacinas contra a
Covid-19 estão sendo aplicadas no
Centro Municipal de Vacinação (Multicenter Sebrae, no bairro Cohafuma);
no Centro de Convenções da Universidade Federal do Maranhão (UFMA);
no Drive-Thru do Espaço Reserva

Shopping da Ilha e no Drive-Thru da
UFMA. A imunização acontece das 8h
às 18h.

cisam apresentar documento oﬁcial
com foto e último contracheque.
Além dos proﬁssionais da educação, São Luís segue aplicando a segunda dose da vacina e atendendo o
público idoso.

No estado

Proﬁssionais da educação

Desde segunda-feira, São Luís já
está vacinando os proﬁssionais da
educação da rede municipal de ensino. São Luís é a 1° do Nordeste a vacinar proﬁssionais dessa categoria.
Estão sendo vacinados proﬁssionais da ativa, de 55 anos ou mais, que
atuem nas escolas da rede municipal
de educação. O atendimento está sendo realizado exclusivamente no Centro de Convenções da Universidade
Federal do Maranhão (UFMA), das 8h
às 18h.
Da nova remessa de vacinas distribuídas pelo Ministério da Saúde, a capital maranhense recebeu 1.250 doses
destinadas para a vacinação dos proﬁssionais da rede municipal de educação. Proﬁssionais da ativa que atuam na rede municipal de educação
básica de São Luís estão sendo vacinados, conforme lista encaminhada
pela Secretaria Municipal de Educação (Semed) à Secretaria Municipal de
Saúde (Semus).
No ato da vacinação, tanto os proﬁssionais do magistério quanto os de
demais setores da rede de ensino pre-

O governo do Maranhão começou
a vacinação contra Covid para trabalhadores da educação no último dia
20. Estão sendo vacinados os proﬁssionais com 55 anos ou mais que estiverem na ativa na rede de educação estadual e federal.
Além da capital, onde a vacinação
já está acontecendo, haverá imunização nos municípios da região metropolitana, como: Paço do Lumiar e São
José de Ribamar, além de Timon, Imperatriz, Açailândia, Bacabal, Caxias e
Codó. A vacinação ocorrerá por etapas, estendendo-se gradativamente
de acordo com as pautas de distribuição das doses de vacinas enviadas pelo Ministério da Saúde. Em São Luís e
Imperatriz, o Estado vacinará somente professores da Rede Estadual e Federal.
Na capital maranhense, a vacinação, pelo governo do estado está ocorrendo em sistema de drive-thru no
São Luís Shopping: no Colégio Cintra
(Rio Anil) e no Centro de Ensino de
Tempo Integral Francisco Lisboa
(bairro Diamante). O atendimento é
de segunda a sexta-feira, das 8h às
16h. No dia da vacinação para essa categoria, é necessário apresentar contracheque ou declaração de vínculo
emitida pelo serviço onde o trabalhador da educação está cumprindo a
sua função, para a comprovação do
vínculo ativo, além de RG, cartão do
SUS, carteira de vacinação.

PARCERIA

Ação Social no Rio Anil e na Vila Palmeira

JEFFERSON PORTELA FOI NA CIDADE PARA APURAR O CASO
O Secretário de Segurança Pública, Jefferson Portela,
acompanhado da cúpula de Segurança Pública do Maranhão, realizou uma coletiva de imprensa sobre as medidas tomadas pela SSP no caso envolvendo o policial
militar, cabo Adriano, atingido a tiros por um policial civil, em Imperatriz, na noite do último domingo (18).
A coletiva foi realizada na sede do 3º Batalhão de Polícia Militar de Imperatriz e contou com a participação do
delegado-geral da Polícia Civil, André Gossain, do comandante-geral da Polícia Militar, coronel Pedro Ribeiro, do comandante do 3º BPM, tenente-coronel Marcelo, além de veículos de imprensa.
Durante a coletiva, o secretário Jefferson Portela assegurou que as medidas para averiguar e esclarecer o caso
envolvendo os policiais estão em andamento, já tendo
sido instaurado o inquérito policial e administrativo para apurar a conduta do policial civil. “Precisamos deixar
claro que essa foi não uma ação da Polícia Civil, mas de
um policial fora da atividade institucional e que de forma alguma demonstra uma crise entre a Polícia Militar e
Polícia Civil no nosso estado. No mais, garantimos que
todo o procedimento legal foi e está sendo adotado e
que todo o rigor da lei será aplicado ao caso”, aﬁrmou.
Já o delegado-geral garantiu que não haverá qualquer corporativismo e que a cópia do ﬂagrante da prisão
do policial civil já foi encaminhado à Corregedoria da
PC, com a abertura do procedimento administrativo.
O policial civil ainda está preso e o cabo Adriano segue internado, mas sem correr risco de vida. As investigações estão em andamento para averiguar os motivos
do crime, além da suposta participação de outras pessoas na ação criminosa.

CRECI-MA

Inscriçõesparaconcurso
até odia10demaio

CONCURSO DO CRECI DO MARANHÃO É VÁLIDO POR 2 ANOS

O CLIENTE DEVERÁ LEVAR ATÉ 5 LÂMPADAS INCANDESCENTES OU FLUORESCENTES EM FUNCIONAMENTO PARA A TROCA
Uma parceria entre a Defensoria
Pública do Estado (DPE), a Equatorial
Maranhão, em parceria com e a Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social de São Luís (Semcas), promoverá ação de cadastro na Tarifa Social de Energia Elétrica simultaneamente na IBC – Igreja Batista da Cidade (Rio Anil) e na Igreja Católica da
Santa Júlia (Vila Palmeira). A ação
acontecerá nos dias 22 (quinta-feira)
e 23 (sexta-feira), das 9h às 16h.

Quem tem direito à Tarifa
Social?

• Estão inscritas no Cadastro Único
para Programas Sociais do Governo
Federal – Cadastro Único, com renda
familiar mensal per capita menor ou
igual a meio salário mínimo nacional

(até R$ 522,50); OU
• Recebem o Benefício de Prestação
Continuada da Assistência Social –
BPC, nos termos dos arts. 20 e 21 da
Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de
1993; OU
• Estão inscritas no Cadastro Único
com renda mensal de até 3 (três) salários mínimos que tenha residente
portador de doença ou deﬁciência cujo tratamento, procedimento médico
ou terapêutico requeira o uso continuado de aparelhos, equipamentos
ou instrumentos que, para o seu funcionamento, demandem consumo de
energia elétrica; E
• As famílias que se encaixam na categoria Subclasse Residencial ou Rural Baixa Renda.
A ação será acompanhada pelo

Projeto E+ Lâmpadas Novas que realizará a troca de lâmpadas de LED mais
econômicas. Para isso o cliente deverá
levar até 05 lâmpadas incandescentes
e/ou ﬂuorescentes em funcionamento para efetuar a troca. Vale lembrar
que, para participar desta Super Ação,
os interessados nos serviços devem
levar:
• A última conta de energia elétrica;
• Identidade (RG) e CPF;
• Comprovante de Residência;
• Cartão com o Número de Inscrição
Social (NIS) de um dos programas sociais (Bolsa Escola, Bolsa Família, Vale
Gás, Pró Jovem, etc)
Também serão oferecidos, pela Defensoria Pública, serviços de defensoria, assessoria jurídica e assistência
social.

O Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 20ª
Região do Maranhão (Creci-MA) torna pública a abertura de um novo Concurso Público que tem por objetivo a
formação de cadastro reserva e o provimento de seis vagas, destinadas aos proﬁssionais de níveis médio e superior. Dentre as vagas ofertadas, os cargos são os de:
Proﬁssional Analista Superior (PAS) – Fiscal (3); Proﬁssional de Superior Técnico (PST) – Técnico Administrativo (2); Proﬁssional de Superior Técnico (PST) – Serviços
Operacionais (1). Cabe ressaltar que dentre o total de vagas ofertadas, há aquelas que são voltadas às pessoas especiﬁcadas no edital.
Já as localidades onde as oportunidades estão sendo
ofertadas são as de: São Luís; Imperatriz; e Balsas.
O contrato de trabalho será sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), e quando admitidos, os
proﬁssionais contarão com salários iniciais que podem
variar de R$ 1.285,60 a R$ 1.942,36, fora outros benefícios como plano de saúde, plano odontológico e vale-alimentação, para desempenharem atividades em carga
horária semanal de 40 horas.
Inscrições
Os interessados poderão realizar as inscrições até às
23h59 do dia 10 de maio de 2021, somente via internet,
por meio do site do Idib. O pagamento da taxa de inscrição, que pode variar de R$ 80 a R$ 120, deverá ser realizado até o primeiro dia útil após o ﬁm das inscrições.
Seleção
Como método de seleção, os candidatos serão avaliados por meio exame intelectual, de caráter eliminatório
e classiﬁcatório, para aferir conhecimentos e habilidades, mediante aplicação de prova objetiva e de títulos,
de caráter classiﬁcatório.

oimparcial.com.br
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Saulo Duailibe
E-mail: sauloduailibe@yahoo.com.br
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MOVIMENTAR O CORPO

IMOLA

Acidente não vai ferir
relação com Mercedes
Britânico da Williams também é piloto do programa de desenvolvimento da equipe
alemã; Russell e Bottas abandonaram após colisão violenta no GP da Emilia-Romagna

S

egundo George Russell, o acidente que culminou com o
abandono dele e de Valtteri
Bottas do GP da Emilia-Romagna, no último domingo, não vai
afetar a relação que o piloto tem com
a Mercedes. Além de guiar como titular da Williams, o britânico faz parte
do programa de desenvolvimentos da
equipe alemã, e chegou até a disputar
um GP pela escuderia em 2020, quando Lewis Hamilton se ausentou ao
testar positivo para Covid-19. “Não
vai ferir o meu relacionamento com a
Mercedes. Já falei com eles e houve
uma compreensão de ambos os lados.
Do meu ponto de vista, quando você
olha para a frente (durante a corrida),
você nem leva em consideração qual
o carro que está adiante. E no ﬁm do
dia, a manobra era válida”, explica.
Além do acidente, George protagonizou um momento de fúria ao deixar
o carro e ir tirar satisfações com Bottas, que ainda se encontrava dentro
do cockpit da Mercedes destruída. O
ﬁnlandês respondeu os questionamentos do jovem piloto com o dedo
do meio, e Russell retribuiu a “gentileza” com um tapa no capacete de Valtteri. “Eu deveria ter reagido daquela
maneira? Provavelmente não. Mas como eu disse, a adrenalina é incrivelmente alta. Trocamos palavras e foi isso”, aﬁrma.
A declarações acima foram feitas
antes de Russell pedir desculpas a
Bottas através de suas redes sociais
nesta segunda-feira. Passado o calor
do intenso GP em Imola, o piloto da
Williams voltou atrás na opinião de
que rival teria sido o culpado pelo aci-

Mais uma vez o coronavírus nos impõe um cenário
sombrio, forçando a adoção de medidas ainda mais restritivas, e elevando nossa ansiedade a níveis alarmantes.
Portanto, mais uma vez, precisamos estar atentos para não nos deixarmos envolver pelo ciclo vicioso causado pelos transtornos de ansiedade e depressão, que certamente nos deixarão mais suscetíveis a contrair doenças, inclusive a Covid-19.

GEORGE RUSSELL E VALTTERI BOTTAS NO GP DA EMILIA-ROMAGNA DE 2021
dente que tirou a dupla da corrida
deste domingo, na 33ª volta.

Russell se desculpa por acidente com Bottas em Imola

Veja abaixo na íntegra:
“Ontem não foi um dia de orgulho
pra mim. Eu sei que aquela foi uma
das nossas melhores oportunidades de
pontuar nessa temporada e, quando
os pontos importam tanto como importam para nós agora, às vezes você
assume riscos. Mas não deu certo, e eu
tenho que assumir minha responsabilidade. Com tempo para refletir sobre
o que aconteceu depois, sei que eu deveria ter lidado melhor com a situa-

ção. Emoções podem falar mais alto
no calor do momento e ontem as minhas apagaram o que tenho de melhor. Peço desculpas para Valtteri, a
equipe e todos que se sentiram decepcionados por minhas ações. Eu não
sou assim e eu espero mais de mim
mesmo, assim como outros também
esperam mais de mim. Aprendi duras
lições nesse fim de semana e me tornarei um piloto melhor e uma pessoa melhor com essa experiência. Agora, o foco é em Portugal e na chance de mostrar pelo que realmente estou aqui.
Obrigada a todos pelas mensagens,
positivas ou negativas. Todas elas vão
me ajudar a amadurecer.”

"GIGANTE"

Zion acredita que poderia ter jogado na NFL

ASTRO DA NBA, O ALA PIVÔ CONFIA QUE PODERIA TER SEGUIDO CARREIRA NA NFL CASO NÃO TIVESSE OPTADO PELO BASQUETE
Zion Williamson não é um ser humano comum. Sua combinação de
força, impulsão e velocidade vem se
provando especial mesmo entre os
melhores jogadores de basquete do
mundo na NBA.
Ele tem tanta conﬁança na sua capacidade como atleta que acredita
que poderia ter feito sucesso até mesmo em outro esporte. Em entrevista
ao podcast “Club Shay Shay”, o ala
pivô dos Pelicans disse conﬁar que teria chegado na NFL caso tivesse optado por seguir carreira no futebol americano.
“Eu acredito que teria conseguido
(jogar na NFL). Sou simplesmente um

5dicasparaencontrar
motivaçãoparafazer
exercíciosnapandemia

competidor”, disse Zion
A bola oval não é uma estranha para Zion Williamson. Na adolescência
ele chegou a jogar futebol americano
como quarterback antes de voltar o
seu foco para o basquete. Para chegar
na NFL, no entanto, ele disse que provavelmente precisaria mudar de posição para tight end ou wide receiver.
Zion é listado com 2,01m de altura
e 129kg de peso no site oﬁcial da NBA.
Ele seria um dos jogadores mais altos
da NFL e estaria na metade de cima
no ranking dos mais pesados.
Mesmo incrivelmente ágil para o
seu tamanho, wide receiver é uma posição que podemos descartar para o

ala pivô. Tight end seria um encaixe
interessante, já que ele teria força para bloquear e a impulsão para disputar bola no alto com defensores, principalmente perto da endzone.
A transição do basquete para jogar
como tight end na NFL não é incomum. Grandes nomes dessa posição
no futebol americano, como Tony
Gonzalez e Antonio Gates, atuavam
nas quadras durante suas carreiras
universitárias antes de se tornarem
proﬁssionais no futebol americano.
Claro que nenhum dos dois era um jogador como Zion Williamson, que tem
potencial para ser um dos melhores
da NBA.

A ciência já comprovou que manter-se ﬁsicamente
ativo é imprescindível nesse momento, tanto para evitar
um quadro mais grave de depressão, quanto de Covid.
Um estudo publicado na American Jornal of Psychiatry
incluindo 34.000 pacientes mostrou que 12% dos casos
de depressão puderam ser de fato prevenidos com apenas uma sessão de exercícios por semana. Isso ocorre
porque o exercício melhora o humor, confere sensação
de “dever cumprido” e contribui para a melhora da autoestima.
Sendo assim, precisamos encontrar meios de driblar
a falta de motivação potencializada por esse momento
de ansiedade e depressão elevadas e nos mantermos
praticando algum tipo de atividade física.
É bastante oportuno destacar que é natural do ser humano tender à procrastinação frente a tarefas que demandam maior esforço. Porém, estudos mostram que
sucumbir à falta de motivação e deixar de realizar essas
tarefas – neste caso, deixar de praticar exercícios – contribui para o agravamento do transtorno de ansiedade e
depressão. Por outro lado, resistir à falta de motivação e
concluir as tarefas contribui de maneira importante para atenuar o quadro. Para isso precisamos dar o primeiro
passo.
Como sabemos que o primeiro passo é o mais difícil,
aqui vão algumas dicas de como se motivar para manter-se ativo:

• 1 – Não espere estar motivado para começar a se exercitar. Inverta sua forma de pensar. Use o exercício como
ferramenta para trazer motivação;
• 2 – Comece devagar. Nada de traçar objetivos ambiciosos que, se não alcançados, levarão à frustração e à
sensação de falha. Seja realista. Lembre-se: um pouco é
melhor que nada. Uma volta no quarteirão, subir um
lance de escada, tudo é melhor do que passar o dia todo
no sofá. Comece pequeno e vá aumentando de acordo
com seu grau de condicionamento;
• 3 – Seja consistente. A frequência com que você pratica a atividade física é mais importante que o tipo de
exercício escolhido. Três vezes por semana por um mês
é melhor do que todos os dias por apenas uma semana.
Crie uma rotina;
• 4 – Mantenha um registro de atividades e sentimentos. O simples fato de registrar os dias de exercícios e as
sensações antes e depois de praticá-los ajuda a combater pensamentos negativistas do tipo: “eu não consigo”,
“eu não levo nada a diante”, “isso não adianta nada” etc;
• 5 – Comemore cada conquista. Não deixe de celebrar
cada pequeno objetivo alcançado. Uma maratona é feita de milhares de passos, nem por isso um é menos importante que o outro.
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REPRESENTAÇÃO

Enme Paixão fala
sobre reconhecimento
Em entrevista ao O Imparcial, a artista, ainda, adianta novidades sobre sua carreira em
2021 e fala sobre o sucesso das coreografias de suas músicas
PAULO PONTES

E

m 2021, a drag queen maranhense Enme Paixão já lançou duas músicas com artistas de outros estados do Brasil. Kolapso, em parceria com Monkey
Jhayam e Terra Treme, e Spray de Pimenta (ouça nas plataformas digitais), em colaboração com Gravnave,
são duas músicas diferentes que dizem muito sobre a sonoridade da artista.
“O Monkey chegou para mim com
Kolapso depois que ouviu minha música com CriolaBeat (Botutêu). Já
Spray de Pimenta, foi uma conexão
através da minha distribuidora com a
galera do Gravnave, de Salvador. Esses
são meus primeiros lançamentos desse ano e ainda tem mais”, aﬁrmou Enme.
Nas redes sociais, a drag queen maranhense tem anunciado sobre a produção de seu primeiro álbum, que está sendo aguardado com muita expectativa por quem a acompanha.
Enme adianta que antes do disco ser
lançado, ainda têm outras colaborações no forno.
“Antes do meu álbum sair, ainda tenho algumas músicas para lançar, alguns feats bem legais. Agora eu estou
me deliciando construindo meu primeiro disco, com uma sonoridade
única e sons bem contagiantes. Algumas músicas vão ter feats, porém ainda estou aguardando serem conﬁrmados. Assim que forem fechados, eu
venho contar tudo!”, esclareceu a artista.
As músicas de Enme sempre vêm
acompanhadas de coreograﬁas contagiantes.

ENME PAIXÃO SE PREPARA PARA MAIS LANÇAMENTOS EM 2021
Quem já esteve em um show da artista ou já viu algum hit da cantora
sendo tocado em alguma festa, sabe
que não tem como ﬁcar parado. Durante a quarentena, as danças de suas
músicas passaram a ser trend no TikTok e Instagram.
“Eu sou uma artista performática.
Antes mesmo de cantar eu já dançava
e sempre fui conectada com coreograﬁas. O meu coreógrafo Yuri Pinheiro
sabe muito bem como direcionar essa
minha essência nas coreograﬁas que a
gente cria e ele me dá a liberdade da
gente poder construir junto. Eu
aprendo sempre com ele e toda vez é
um desaﬁo novo”, explica Enme.
Quem segue Enme Paixão nas redes sociais não deve deixar de notar
que a artista sempre coloca em pauta
assuntos sobre representatividade,
como combate ao racismo e LGBTQfobia. A artista aﬁrma que é inevitável
se posicionar sobre essas questões.
“São situações que me incomodam, que me ferem mesmo que não
seja comigo. Falar dessas questões
ainda é muito doloroso para muitas

de nós e infelizmente muita gente ﬁca
ali aprendendo com nossas dores. Espero que um dia eu não precise mais
falar sobre discriminação para educar
ninguém. Já está na hora de todo
mundo pesquisar e saber o quê se
propaga na internet”, expressa Enme.
Mês passado, Pabllo Vittar citou
Enme Paixão em uma entrevista à Vice, quando foi questionada sobre três
outras artistas drags brasileiras que a
artista admira.
Não foi a primeira vez que a drag
queen mais famosa do mundo, que
também é maranhense, falou sobre a
artista. Em abril de 2020, Pabllo indicou Enme ao Portal POPline na lista
de drags para conhecer durante a
quarentena.
“A Pabllo é incrível, um fenômeno
único. Quem já esteve no mesmo lugar que ela, sabe como ela tem uma
energia deliciosa e super acolhedora.
Eu acho lindo como ela me abraça citando meu trabalho. Isso é uma grande validação pra mim que estou começando. Espero dar muito orgulho
pra ela sempre”, agradece Enme.

MARVEL

Quem é o Mandarim de Shang-Chi?
Desde que Tony Stark foi sequestrado no Afeganistão por uma célula da
organização terrorista dos Dez Anéis,
o Marvel Studios prepara a chegada
do Mandarim às telas. Comparativamente, é uma geração de expectativa
maior que a da vinda de Thanos, porque já data desde o longínquo ano de
2008, no primeiro Homem de Ferro.
Hoje parece óbvio que a solução encontrada para o vilão em Homem de
Ferro 3 – de tratar o Mandarim mais
como uma ﬁgura folclórica do que
uma ameaça real – não daria conta
dessa expectativa e só a pioraria.
Pois agora vem Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis com a missão de fazer justiça ao personagem, e é curioso
notar, já pelo trailer de Shang-Chi,
que veremos mais uma vez o vilão
modiﬁcado nas telonas. Ícone do cinema de Hong Kong, o ator Tony
Leung foi escalado pela Marvel com a
promessa de ﬁnalmente personiﬁcar
o Mandarim verdadeiro, mas o que temos no ﬁlme – a partir do próprio nome do personagem, Wenwu – é uma
combinação de dois vilões distintos
dos quadrinhos. São eles o Mandarim
e o antigo Fu Manchu, Zheng Zu.
Mandarim surgiu na HQ do Homem de Ferro em 1964 e é o principal
inimigo de Tony Stark, descrito como
mestre de artes marciais e gênio cientista. Fu Manchu estreou na Marvel
nove anos depois, numa história de
Shang-Chi, descrito como gênio intelectual e mestre de artes marciais.
Ambos têm inspiração no estereotípico vilão de cavanhaque Fu Manchu,
popularizado nos romances de aventura do inglês Sax Rohmer dos anos
1910, mas no caso de Mandarim essa
inspiração era mais velada. Quando
perdeu os direitos autorais de usar a
criação de Rohmer, a Marvel precisou
trocar o seu Fu Manchu literal, e

A LENDA DOS DEZ ANÉIS COMBINA PERSONAGENS E PODE LEVAR ATÉ PUNHO DE FERRO
Zheng Zu é o nome que ﬁcou. O que
diferencia os dois personagens? O elemento que deﬁne Mandarim é o poder dos dez anéis que ele usa nos dedos, cada um com uma propriedade
diferente, tecnologia alienígena adaptada. Já Zheng Zu é deﬁnido por sua
idade centenária (por meio da feitiçaria ele descobriu o poder da imortalidade na China do século 18) e por sua
relação com seu ﬁlho, Shang-Chi, cuja
jornada como Mestre do Kung Fu passa obrigatoriamente por renegar o
destino imposto pelo pai. Daí vem toda a premissa do ﬁlme, que combina a
relação de pai e ﬁlho (o nome Wenwu
é uma adaptação imediata de Zheng
Zu nesse sentido) com uma trama
maior de ameaça internacional (em
que evoca Mandarim para recorrer à
ameaça terrorista da organização dos
Dez Anéis). Ou seja, ao mesmo tempo
em que fala do passado e do presente
de seu protagonista, envolvido em
dramas hereditários, Shang-Chi e a
Lenda dos Dez Anéis junta dois supervilões parecidos mas distintos para
abordar também o passado e o presente do próprio MCU, na esperança
de que a menção aos Dez Anéis engatilhe nos fãs essa vontade de ligar os

pontos. No trailer é possível ver nas
argolas luminosas nos braços e na
manipulação da água um vislumbre
desse poder espetacular do Mandarim (ou Wenwu, no caso).
Se a Marvel agora no cinema pega
emprestado esse exemplo para juntar
Mandarim e Zheng Zu, nada impede
que coloque no caldo também uma
pitada de Punho de Ferro.
As cenas no trailer que evocam os
épicos de wuxia (como o duelo de wire-fu no bambuzal ou a batalha campal em frente a um castelo) podem ser
uma referência a um passado antigo
chinês, para explicar as origens da organização dos Dez Anéis (o que explicaria também os penteados distintos
de Tony Leung no trailer, e nada impede que este Wenwu seja também um
vilão centenário).
Ao mesmo tempo, podem perfeitamente ser uma referência à própria
K’un-Lun, com seus cenários fantásticos cheios de criaturas mágicas. Nesse caso, o Marvel Studios estaria dando um passo maior: não só fazendo
justiça a Mandarim mas também
abrindo portas interdimensionais para os Punhos de Ferro no cinema.

Narizinhocomemora
100anoscomexposição
Na semana do aniversário de Monteiro Lobato, nascido em 18 de abril de 1882 em Taubaté, interior de São
Paulo, a Universidade de São Paulo (USP) inaugura a exposição digital e gratuita Uma menina centenária – 100
anos de Narizinho Arrebitado, que marca o centenário
da publicação do livro infantil A menina do narizinho
arrebitado. A mostra organizada pela Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin (BBM) será inaugurada nesta
quinta-feira (22/4).
A trajetória do escritor e o nascimento da personagem Narizinho são apresentados em imagens e textos. O
site da mostra reúne fotos, cartas de crianças leitoras,
ilustrações do cartunista Voltolino e imagens de livros
que compõem a história de Monteiro Lobato. Uma seção é dedicada a discutir as acusações de racismo contra
o autor.
A curadora Patricia Tavares Raffaini destaca o material raro do autor disponível no site. “Na exposição, o público poderá veriﬁcar na íntegra, não só a primeira edição da obra, muito diferente das versões posteriores, como também o manuscrito que deu origem às aventuras
de Narizinho e Pedrinho”, conta a professora e pesquisadora da Unifesp.
A obra original foi posteriormente transformada no
primeiro capítulo de Reinações de Narizinho e a personagem atravessou gerações com o Sítio do Picapau
Amarelo. Narizinho é o apelido de Lúcia, uma menina
de oito anos, que é dona da boneca falante Emília e prima de Pedrinho.
“A exposição recupera a história do livro A menina do
narizinho arrebitado pelo prisma da biograﬁa de Monteiro Lobato e do ambiente literário, artístico, educacional e político que envolveu as primeiras edições da obra,
desde o seu lançamento em 1920”, completa a curadora,
professora e pesquisadora da USP, Gabriela Pellegrino
Soares.
No dia da abertura, às 14h, Patrícia e Gabriela fazem
uma mesa redonda com o designer da exposição Magno
Silveira e a convidada Cilza Bignotto, escritora e professora de Literatura Brasileira e Teoria Literária na Universidade Federal de Ouro Preto.
A mesa de abertura pode ser acessada pelo site da
BBM, e a exposição pode ser vista no site Uma menina
centenária.

LITERATURA

Marçal de Aquino lança
“Baixo Esplendor”
“O acaso é o jeito que Deus encontrou para escrever
seus poemas”, diz um capítulo inteiro do novo romance
de Marçal Aquino, “Baixo esplendor”. Mas que o leitor
não se engane. A frase, com força de aforismo e de algum modo entrelaçada ao enredo do livro, é uma das
poucas licenças poéticas na trama de outro modo tensa
e intensa e de capítulos relativamente longos.
A verdade é que o texto de Marçal Aquino parte de
uma premissa de brutal impiedade para com quaisquer
distrações na leitura. Ele pega os leitores pelos cabelos
da nuca e brada: é assim que se constrói uma narrativa
eﬁciente, observe bem! Largue-a antes do ﬁm, se for capaz. Eu te desaﬁo.
Verdade que uma vez iniciado o turbilhão de acontecimentos, diﬁcilmente o leitor consegue se desgrudar
do texto. Aliás, especialidade da casa, por assim dizer,
Marçal Aquino havia se exibido narrador eﬁcaz em livros anteriores. Surpresa zero que continue assim, para
felicidade dos leitores, que só podem lastimar, se é que
podem, intervalos longos entre um romance e outro.
Mas, vá lá, é parte da técnica do romancista gerar suspense e fazer das esperas um prazer dolorido.
Agente inﬁltrado numa quadrilha de ladrões especializados em roubo de carga num Brasil mergulhado em
ditadura nos anos setenta do século passado, Miguel vive no ﬁo da navalha que uma posição dessas exige, sempre com um olho esticado por cima do ombro. Embora
tenha ganho a conﬁança do chefe, Ingo, e inclusive o coração da irmã dele, Nádia, mulher deﬁnida como “para
grandes fomes”, Miguel sabe que a qualquer momento a
casa pode cair.
A história tem início no momento em que Miguel é
escrutinado para fazer parte do bando, inclusive com a
casa em que mora submetida a vistoria rigorosa, até a
ascensão rápida que faz dentro da quadrilha, por conta
da simpatia que desperta no chefe. Que viva numa espécie de aparelho, ou seja, numa casa de fachada e temporária que não é a residência real, é apenas uma das leves
menções ao ambiente sombrio em que o país de então
vivia mergulhado, em meio às trevas ditatoriais.
Mas tudo isso aparece como pauta subterrânea, o que
a história quer e consegue é envolver o leitor na trama,
que oscila entre uma operação policial de inﬁltração, o
risco constante de desmascaramento e o amor explosivo e elétrico entre o policial e a irmã do chefe.

