Por que a
gente é assim?
ÉRICO RENATO S. CORDEIRO

Lugar
de fala

O tamanho do Estado
e as privatizações

BRUNO LACERDA

RENATO DIONISIO

Jornalista

Juiz do Trabalho

Poeta, Produtor Cultural

O p i n i ã o O p i n i ã o O p i n i ã o O p i n i ã o O p i n i ã o O p i n i ã o O p i n i ã o O p i n i ã o

Ano XCIV Nº 36.386 | SÃO LUÍS, SEXTA-FEIRA, 23 DE ABRIL DE 2021 | CAPITAL E INTERIOR R$ 2,00

SALVE O SANTO
GUERREIRO!
Religiosos
celebram hoje
dia de São Jorge
A Igreja de São Jorge, da Paróquia Sirian Ortodoxa no Maranhão, primeira igreja dedicada ao
santo em São Luís, celebrará uma
missa especial hoje.
PÁGINA 10

@OImparcialMA

Três pessoas presas
com dinheiro falso
em São Luís
A Polícia Federal deflagrou
operação no Maranhão, onde
foram presas três pessoas em
flagrante com aproximadamente R$ 10 mil em cédulas
falsas. As prisões ocorreram em
São Luís, capital maranhense, e
no município de Santa Rita, localizado a 79 km de São Luís.
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EXIGÊNCIAS
Bancários querem
vacina contra
covid-19 ou vão
entrar em greve

Cédulas falsas chegavam pelos Correios

Bancários maranhenses
discutem a deflagração de uma
Greve Geral Sanitária em defesa
da saúde e da vida da categoria
e da população no Maranhão.
PÁGINA 9

Cúpula do Clima
Flávio Dino e parlamentares
maranhenses criticam
discurso de Jair Bolsonaro
Para Flávio Dino, Bolsonaro perdeu uma grande oportunidade de mostrar aos principais 40 chefes de Estado e de governo do mundo, além de representantes da Organização das Nações Unidas (ONU), propostas concretas para uma política de fiscalização ambiental para o Brasil, citando como exemplo o
REDD+, investimento que agrega valor ao mercado econômico enquanto contribui para a preservação das florestas. PÁGINA 3

Igualdade racial Programa Maranhão Quilombola é ampliado

PÁGINA 2

MÚSICA: Liz Lima lança
clipe de “Saudade”

EFEITOS DA PANDEMIA

Todos os jogadores contratados
até agora já tiveram seus pedidos
de registros encaminhados à CBF
e aguardam confirmação do BID
até hoje a tarde. PÁGINA 11

Maranhense apresenta o clipe
de seu primeiro trabalho autoral
lançado lá em 2019 e a música
pode ser encontrada nos principais
streams e no Youtube. PÁGINA 12

BASTIDORES

DIA MUNDIAL
DO ESCOTEIRO

O que é ser
escoteiro?

O escotismo é um movimento
com o objetivo de complementar a
educação do jovem, ou seja, faze-lo
aprender alguns conceitos importantes para sua vida em um lugar
diferente de sua casa ou escola veja.
PÁGINA 7

Sampaio demite
técnico e contrata meia
revelado no Palmeiras

O anticlima brasileiro

Como cuidar do
bem estar mental
PÁGINA 5

Pelo segundo ano consecutivo, a pandemia da Covid-19 não permitiu que os povos indígenas se reunissem em Brasília
para a maior repercussão do movimento
– o Acampamento Terra Livre
(ATL). Mas o ‘Abril Indígena’ e o próprio ATL 2021
seguem virtualmente,
ocupando redes e demarcando telas.
TÁBUA DE MARÉ
TER 20.04.2021
00H45 ................ 4.5M
06H24 ................ 1.8M
12H30 ................ 4.6M
19H24 ................ 1.9M
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MINISTÉRIO

SEIR

Programa Maranhão
Quilombolaéampliado
Governador do Maranhão, Flávio Dino, anunciou a medida em uma solenidade virtual
realizada ontem no Palácio dos Leões

U

m total de 49 municípios
serão alcançados com as
ações do programa Maranhão Quilombola, que será
ampliado. O novo projeto será posto
em prática no biênio 2021/2022. A iniciativa do Governo do Estado tem coordenação da Secretaria de Estado Extraordinária da Igualdade Racial
(Seir).
A ampliação das ações foi divulgada em solenidade virtual, na manhã
desta quinta-feira (22), às 9h, no Palácio dos Leões, com participação do
governador Flávio Dino.
O governador Flávio Dino iniciou
fala destacando o momento importante, por se tratar do Dia da Terra – 22
de Abril – comemorado mundialmente. “Escolhemos esta data, para valorizar esses atributos. Valorizamos os
povos tradicionais como fundamentais para o Brasil ser o que é. O caminho que aﬁrmamos com o lançamento dessa nova etapa do programa é o
da valorização da sociobiodiversidade, um dos ativos estratégicos para o
desenvolvimento brasileiro”, frisou.

inclusão produtiva, saúde e educação.
O titular da Seir, Gerson Pinheiro,
destacou que a ampliação do programa reforça os trabalhos já realizados
pelo Governo do Maranhão.
“Destacamos o apoio dos demais
organismos de governo e instituições,
nesse programa. Vamos chegar a mais
localidades, treinar mais de 300 jovens, implementar dezenas de iniciativas em áreas como educação, saúde,
esporte, infraestrutura, saneamento
básico e outra série de ações de cidadania às comunidades tradicionais
quilombolas. Só temos a agradecer às
prefeituras e instituições pelo apoio”,
disse.
Instituído pelo Decreto nº 30.981,
de julho de 2015, o programa Maranhão Quilombola tem suas ações
pautadas na implementação de estratégias e ações que garantam melhores
condições de vida a este segmento da
população. As estratégias são promovidas pela Seir, em parceria com outras secretarias e órgãos do governo
estadual, demais entes federados e
iniciativa privada.

ou o prefeito de Itapecuru-Mirim, Benedito de Jesus Nascimento Neto, o
Coroba, representando os demais
gestores municipais beneﬁciados pela ação.
No conjunto das ações que serão
ampliadas, está o Selo Quilombos do
Maranhão, a Força Estadual de Saúde
(Fesma) para as comunidades tradicionais quilombolas, implementação
da Educação Quilombola, entrega de
kits de irrigação, promoção da III Copa Quilombola de Futebol do Maranhão, implantação de Sistemas Simpliﬁcados de Água (SSA), construção
de estradas vicinais e distribuição de
motores de rabeta.
A presidente da Associação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas (Aconeruq), Maria Nice Machado
Aires, pontuou as iniciativas inseridas
no programa como importantes contribuintes para o desenvolvimento
das comunidades.

“É um programa com amplas iniciativas, que vem contribuir para nosso
trabalho, a exemplo do Selo Quilombola, que traz credibilidade às produções e facilita a comercialização. Esse
Flávio Dino reiterou destacando
“Essa é uma importante política do e outros pontos, que apostamos que
que “somente conjugando processos
naturais e culturais, cuidando da na- Governo do Estado, com um trabalho dê certo e sigam em frente, para altureza, dos nossos biomas e das pes- que valoriza as comunidades quilom- cançar os quilombolas de todo Marasoas, conseguiremos um padrão sus- bolas e, em nossa cidade, quase todas nhão”, avaliou.
tentável e do bem viver às pessoas e ao as comunidades são quilombolas e
Participaram do evento virtual, senosso país” e agradeceu as parcerias, serão alcançadas pelo programa. Me
enfatizando que “a ampliação deste sinto feliz em desenvolver com o Go- cretários de Estado, prefeitos das ciprograma só é possível mediante a verno uma atividade de promoção a dades contempladas, senadores, deunião”. São cinco eixos norteadores todas as políticas, junto com as comu- putados federais e estaduais, reprepara sua execução: acesso a terra, in- nidades quilombolas. Este é um eixo sentantes dos movimentos e instituifraestrutura, desenvolvimento local e fundamental de nossa gestão”, pontu- ções quilombolas.

SENADO

Calheiros fala sobre importância da CPI

RENAN DEVE SER OFICIALIZADO, SEGUNDO ACORDO ENTRE SENADORES, COMO RELATOR DA CPI QUE VAI INVESTIGAR COVID-19
A primeira resposta a ser dada pela
Comissão Parlamentar de Inquérito
(CPI) da Covid é quantas vidas poderiam ter sido salvas no Brasil se o governo do presidente Jair Bolsonaro “tivesse acertado a mão”, de acordo com
o senador Renan Calheiros (MDBAL). Calheiros deve ser oﬁcializado,
segundo acordo entre senadores, como relator da CPI que vai investigar
“ações e omissões” do governo federal
diante da pandemia de coronavírus.
“A primeira resposta (a ser dada pela CPI) é se houve materialização da
tese da imunização de rebanho. A CPI
vai dizer se houve ação ou omissão do
governo e se isso pode ter agravado as
circunstâncias. Em outras palavras: se
o governo tivesse acertado a mão,
quantas vidas poderiam ter sido salvas no Brasil?”, disse o senador.
A primeira reunião da comissão está marcada para terça-feira (27/04),
quando o senador Omar Aziz (PSDAM) deve ser escolhido como presidente do colegiado.
Calheiros disse que a CPI também

vai investigar “se o governo se omitiu,
deixou de fazer pré-contratos quando
laboratórios produtores estavam
ofertando, se estimulou aglomeração,
se minimizou o papel da máscara”.
“A CPI precisa cumprir o seu papel.
Precisa colaborar no sentido da agilização da vacinação e caminhar no rumo da investigação para responsabilizar ou não. Se o governo tem convicção de que acertou a mão em todos os
momentos, não precisa ter preocupação, nem sobressalto, e a CPI será
oportunidade para que demonstre o
contrário.”
‘Meio ridículo’
Calheiros, que está sob forte pressão de aliados do presidente, diz que
“não há predisposição contra ninguém”. “O presidente da República
não é nosso inimigo. A nossa inimiga é
a pandemia. São os porões da pandemia que vamos investigar.” O fato de
Calheiros ser pai do governador de
Alagoas, Renan Filho, tem sido apontado por aliados do Palácio do Planal-

to como o que deveria ser um impeditivo para que o senador assuma a relatoria, visto que a CPI também investigará repasses a Estados e municípios
de verbas federais para saúde. “O fato
que alegam, de não poder participar
da CPI por ser pai de um governador, é
meio ridículo. O governador não está
sendo investigado e, se for – ninguém
estará isento de investigação -, a comissão designará sub-relator para fazer qualquer investigação, com total
responsabilidade.” A deputada governista Carla Zambelli (PSL-SP) anunciou em redes sociais que ingressou
com ação na Justiça Federal do Distrito Federal para impedir que Calheiros
assuma a relatoria. “Acabamos de ingressar com ação na Justiça para barrar @renancalheiros na relatoria da
CPI. A presença de alguém com 43
processos e 6 inquéritos no STF evidentemente fere o princípio da moralidade administrativa. Outros parlamentares também ingressarão com
ações”, escreveu a deputada em sua
conta no Twitter.

Vacinação de grupos
prioritários só deve
terminar em setembro
O Ministério da Saúde admitiu ontem que não será
possível concluir a vacinação dos grupos prioritários
contra a covid-19 até maio, como havia projetado o exministro Eduardo Pazuello. A pasta calcula que a vacinação dos grupos de risco só deve terminar em setembro e
já admite que, caso haja novos atrasos na entrega das
vacinas, esse prazo pode ser revisto novamente.
O adiamento do cronograma de vacinação dos grupos prioritários contra a covid-19 foi conﬁrmado pelo
ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, em coletiva de
imprensa realizada ontem. “O processo de vacinação no
Brasil tem ocorrido de forma cada vez mais célere. Se
continuar nesse ritmo, até setembro vamos atingir a população prevista no PNI [Plano Nacional de Imunização]”, aﬁrmou Queiroga.
Coordenadora do Programa Nacional de Imunizações (PNI), Francieli Fantinato explicou que a pasta espera aplicar a primeira dose da vacina contra a covid-19
nos 77,2 milhões de brasileiros que pertencem aos grupos prioritários até a primeira quinzena de junho. Com
isso, a segunda dose deve ser aplicada até setembro, devido ao intervalo necessário entre as doses, que chega a
84 dias no caso da AstraZeneza.
Ela admitiu, no entanto, que esse cronograma depende da entrega das vacinas. E aﬁrmou que, “para não criar
expectativas que não possam ser cumpridas”, o Ministério da Saúde tem se reunido semanalmente com a Fiocruz e o Butantan para monitorar o ritmo de entregas da
AstraZeneca e da CoronaVac, respectivamente. “É uma
previsão, que, à luz de alteração no cronograma, altera
também a vacinação desses grupos prioritários”, frisou.
Na semana passada, o Butantan suspendeu a produção da CoronaVac por conta da falta de matéria-prima.
A produção foi retomada só na noite de terça-feira, depois que o instituto recebeu três mil litros do Insumo
Farmacêutico Ativo (IFA) da China. O material deve ser
suﬁciente para a produção de 5 milhões de doses, que
devem ser distribuídas para os estados e municípios a
partir de 3 de maio. A previsão do Butantan, no entanto,
era receber seis mil litros de IFA. O instituto, portanto,
ainda está na expectativa de contar, nas próximas semanas, com o restante da encomenda do IFA.
Ao reforçar que o cronograma de vacinação depende
dessas entregas, Queiroga frisou que a carência de insumos “não é uma questão do Brasil, é uma questão mundial”. “A Covax Facility é uma iniciativa da OMS (Organização Mundial de Saúde), que é referida como padrão
de excelência. E o que ocorre é que a Covax Facility não
entrega o que foi acordado”, queixou-se.
O ministro disse que a previsão de estender até setembro a vacinação também é fruto de aspectos regulatórios, já que o país só vai usar vacinas aprovadas pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Ele
calcula, por exemplo, que o país teria acesso a 20 milhões de doses da Covaxin e a 10 milhões de doses da
Sputnik caso essas vacinas fossem aprovadas pela Anvisa. Porém, garantiu que segue buscando alternativas
para acelerar a vacinação contra a covid-19. O governo
negocia, por exemplo, a compra de mais 100 milhões de
doses da Pﬁzer. Caso o contrato seja fechado, no entanto, os imunizantes só chegarão ao país em 2022. Queiroga não quis, no entanto, apresentar os planos do governo com as doses da Pﬁzer no próximo ano.
Kit intubação
O Ministério da Saúde pretende distribuir 3,4 milhões
de doses de vacina contra a covid-19 entre os estados
brasileiros ainda nesta semana. A pasta, no entanto, não
atualizou o cronograma de aquisições e recebimentos
de entregas da vacina na gestão de Queiroga. A última
atualização do calendário disponível no site da pasta é
de 19 de março, ou seja, poucos dias antes da posse do
novo ministro. Por conta disso, a Rede Sustentabilidade
acionou o Supremo Tribunal Federal (STF) e o ministro
Ricardo Lewandowski, do STF, determinou, na terça-feira, que o governo apresente essas informações num prazo de cinco dias. Questionado sobre o assunto, Queiroga
garantiu que vai cumprir a determinação: “Faremos isso
dentro do prazo legal”.
Queiroga também anunciou que vai abrir um pregão
internacional para ampliar a compra dos dos medicamentos usados no kit intubação dos pacientes de covid19, que estão em falta em muitos locais do país por conta da ampliação dos casos graves da doença. Além disso,
o ministro espera receber 1,5 milhão de kits de intubação até maio: são 1,1 milhão de kits que serão doados
pela Vale do Rio Doce e outras empresas privadas; mais
80 mil que serão doados pela Espanha; e 400 mil que já
foram contratados pelo governo com a indústria nacional.
O ministro disse, por sua vez, que a “fase mais crítica”
dos kits de intubação está perto de ser superada, pois já
é possível observar uma estabilização da demanda pelo
material. “Felizmente, já assistimos a uma estabilização,
embora que com um número ainda muito elevado, de
óbitos e uma tendência de queda desses óbitos, que se
reﬂete na redução de internações hospitalares já em alguns estados da Federação, o que, de certa maneira, alivia a pressão sobre o sistema de saúde”, aﬁrmou.
Ontem, o Brasil registrou estabilidade na média móvel de mortes decorrentes da covid-19. Ainda assim, o
país contabilizou mais 3.472 mortes e 79.179 novos casos da doença. Com isso, o país ultrapassou a marca das
381 mil mortes e dos 14 milhões de infectados pelo novo
coronavírus, segundo dados do Ministério da Saúde.

oimparcial.com.br

POLÍTICA

Celio Sergio
E-mail: celiosergio@hotmail.com

3

São Luís, sexta-feira, 23 de abril de 2021

CÚPULA DO CLIMA

Dino critica discurso
de Bolsonaro
Sem poupar críticas ao presidente Jair Bolsonaro no discurso da Cúpula do Clima, o
governador do Maranhão avaliou que faltou propostas concretas para o meio ambiente
SAMARTONY MARTINS

O

governador do Maranhão,
Flávio Dino (PCdoB), usou
sua conta pessoal no Twitter
para criticar o discurso que
o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) fez nesta quinta-feira (22), na
Cúpula de Líderes sobre o Clima, na
qual ele prometeu adotar medidas
que reduzam as emissões de gases do
efeito estufa no Brasil até 2050.
Para Flávio Dino, Bolsonaro perdeu
uma grande oportunidade de mostrar
aos principais 40 chefes de Estado e
de governo do mundo, além de representantes da Organização das Nações
Unidas (ONU), propostas concretas
para uma política de ﬁscalização ambiental para o Brasil, citando como
exemplo o REDD+, investimento que
agrega valor ao mercado econômico
enquanto contribui para a preservação das ﬂorestas. O mecanismo
REDD+ foi criado em um esforço internacional de pesquisadores e com o
apoio das Nações Unidas, diante da
necessidade em reduzir essas emissões e mitigar os efeitos das mudanças climáticas.
“Minutos que Bolsonaro usou na
Cúpula de Líderes deviam ter sido
destinados ao anúncio de medidas
imediatas e a reforçar propostas concretas, a exemplo do mecanismo
REDD+, com garantia de recursos para comunidades tradicionais e povos
originários. Além de um Green Deal
brasileiro”, ressaltou Dino, enfatizando a necessidade de incluir este outro
mecanismo da União Europeia como

FLAVIO DINO CLASSIFICOU A PARTICIPAÇÃO DE BOLSONARO COMO ESDRÚXULA
identidade nacional para fazer o controle de fronteiras, cujo objetivo é traçar a cadeia de produção de tudo que
entra ou sai do continente.
Dino classiﬁcou a participação de
Bolsonaro como esdrúxula, uma vez
que o presidente norte-americano,
Joe Biden, não assistiu ao discurso do
presidente com suas propostas para
preservar o meio ambiente e metas
para a redução do aquecimento global. “O presidente brasileiro ﬁcou no
ﬁm da ﬁla dos líderes a discursar. E o
presidente dos Estados Unidos não ﬁcou para ouvir. Ou seja, a esdrúxula
diplomacia do Brasil como “pária
mundial” foi bem-sucedida. Lamento
muito. Haveremos de recuperar o
nosso protagonismo global”, lamentou o governador do Maranhão.

Outro ponto do discurso de Bolsonaro avaliado por Flávio Dino foi a falta de um foco central que pudesse
mostrar iniciativas no país para o desenvolvimento do planos climático
brasileiro. “Além de excessivamente
genérico, o discurso de Bolsonaro tem
um grave problema: é incoerente com
a realidade. Faltam ações que dêem
amparo às palavras. Basta ver a situação absurda do Fundo Amazônia, paralisado desde 2019”, criticou o governador, que preside o Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal, e que recentemente comemorou a criação de
uma nova aliança entre Estados Unidos, Noruega e Reino Unido pela preservação das ﬂorestas tropicais do
mundo.

Eliziane Gama também criticou Bolsonaro

O anticlima brasileiro
Pelo segundo ano consecutivo, a pandemia da Covid-19 não
permitiu que os povos indígenas se reunissem em Brasília para a
maior repercussão do movimento – o Acampamento Terra Livre
(ATL). Mas, o ‘Abril Indígena’ e o próprio ATL 2021 seguem virtualmente, ocupando redes e demarcando telas. Sônia Guajajara, coordenadora-executiva da Articulação dos Povos Indígenas do
Brasil (Apib), resume bem o momento: “Não podemos arredar o
pé da luta pelos nossos direitos”. A maranhense Sônia é um nome
mundialmente conhecido na luta em favor dos povos indígenas e
contra a devastação das ﬂorestas, por madeireiros, precursores da
grilagem das terras públicas.
Ela, porém, é peça importante nesse momento em que os líderes mundiais se reúnem na Cúpula do Clima, com as ﬂorestas da
Amazônia no foco do interesse das potências que debatem o futuro da humanidade. Mas seu esforço é um pingo d’água num oceano transbordante de ameaças à vida, pelo homem contra a natureza. A Cúpula de Líderes sobre o Clima, aberta ontem, sob a coordenação do governo dos Estados Unidos, estava com as atenções
redobradas sobre cada palavra do presidente brasileiro Jair Bolsonaro, cuja política ambiental é motivo até de chacota pelas nações
que pretendem agir o quanto antes para evitar que o planeta seja
destruído.
Chamou a atenção o fato de que o anﬁtrião da Cúpula, Joe Biden, preferiu passar à sua vice Kamala Harris, a responsabilidade
pela leitura do discurso de abertura. Nele, Biden prometeu reduzir as emissões de gases do efeito estufa dos EUA em 50%, em relação aos níveis de 2005, até 2030. Aﬁrmou que os próximos anos farão parte de uma ‘década decisiva’ para o combate às mudanças
climáticas. Já o presidente Jair Bolsonaro preferiu anunciar que o
Brasil terá neutralidade climática até 2050. “Determinei que nossa
neutralidade climática seja alcançada até 2050, antecipando em
10 anos a sinalização anterior. Entre as medidas necessárias para
tanto, destaco aqui o compromisso de eliminar o desmatamento
ilegal até 2030”. É um plano tão ambicioso quanto difícil de ser
cumprido.
Mas o mundo todo sabe que para cumprir tal compromisso, o
primeiro passo seria demitir o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, paradoxalmente, o mais radical antiambieente do país.
Chega a ser alvo de investigação do Ministério Público Federal do
por incentivar a devastação da Amazônia, desmobilizando a ﬁscalização e legalizando a exploração clandestina e criminosa de
madeira, até as de reservas indígenas. E Salles não está só em sua
empreitada. A Assembleia Legislativa de Rondônia aprovou um
projeto de lei que reduz em 200 mil hectares, o tamanho de duas
unidades de Conservação, retirando a proteção, em dimensão gigantesca de ﬂorestas amazônicas. Isso dentro da Amazônia, ironicamente chamado de pulmão do mundo, que corre o risco de colapsar se nada for feito.

Buscando rumo (1)
A cúpula nacional e estadual do PCdoB debateram, em encontro no Palácio dos Leões, em São Luís, o cenário político e partidário neste momento em que o Partidão e várias outras legendas
correm o risco de serem engolidos pela regra de barreiras.

Buscando rumo (2)

Até provar o contrário, Dino é candidato ao Senado, mas é
sempre colocado como uma das lideranças da esquerda a compor
uma chapa majoritária em âmbito nacional. Mas antes disso, o
PCdoB tem a cláusula de barreira como obstáculo para ultrapassar.

Buscando rumo (3)
O Congresso já debate até uma nova reforma partidária para
2022. Na pauta a tentativa da implantação do voto distrital misto,
que seria uma medida de profundo impacto. Ou também, a possibilidade de os partidos se juntarem em federação, que nem time
de futebol.

“Nuvem de fumaça para fazer palanque
eleitoral”

Foi como o presidente da Câmara dos Deputados, bolsonarista
Arthur Lira (PP-AL) classificou a CPI da covid19 no Senado. Disse
que os deputados do Centrão “já estão apostos”.

Pegou mal. Quando o presidente Jair Bolsonaro falava
na reunião de Cúpula do Clima, o seu colega americano Joe Biden e a vice Kamala Harris não estavam presentes. Depois da fala do argentino Alberto Fernández,
os dois saíram da sala.
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BOLSONARO NA CÚPULA DO CLIMA
A senadora Eliziane Gama (Cidadania) também usou as redes sociais para criticar a atual política ambiental
do governo brasileiro e o discurso do
presidente Bolsonaro na Cúpula do
Clima. “O governo pede ajuda a comunidade internacional para ações
contra o desmatamento e mudanças
climáticas, mas inviabilizou o Fundo
da Amazônia, que previa a doação de
R$ 3bi pela Noruega e Alemanha para
ações de proteção ambiental. Será q
dessa vez, o governo mudou?”, questionou Eliziane Gama.
A senadora acrescentou ainda que
esperava que o pronunciamento do

presidente Bolsonaro na reunião da
Cúpula do Clima, que representasse
uma virada na forma como o governo
vem tratando o meio ambiente. “Falo
de virada porque é fato que o governo
fez durante 2 anos o oposto do que
prometeu hoje”, lembrou Eliziane Gama, exempliﬁcando que o Governo
Federal cortou drasticamente os recursos para a ﬁscalização de combate
ao desmatamento; reduziu ações de
ﬁscalização; enfraqueceu o Ibama e o
ICMBio. “O resultado disso a gente conhece: o Brasil quebrou recordes de
desmatamento no ano passado”, enfatizou a senadora.
O deputado Bira do Pindaré (PSB)

também usou a rede social para criticar a política ambiental de Bolsonaro
e o seu discurso na Cúpula do Clima.
“Bolsonaro mentiu do começo ao ﬁm
na Cúpula do Clima. Desmantelou
sistema de ﬁscalização ambiental e
incentivou a depredação. Não podemos esquecer das queimadas na
Amazônia, no Pantanal, dos ataques
ao INPE e contra os quilombolas e indígenas”, ressaltou o parlamentar
maranhense.
Vale ressaltar que a Cúpula do Clima representa um momento histórico
e deﬁnitivo na formação de parcerias
globais e divisores geopolíticos em
prol do mundo.
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O prefeito de São Luís, Eduardo Braide (Podemos) tem
dedicado boa parte de seu tempo às ações de combate
à covid19. Enquanto abre espaços para vacinação, criou o Centro de Referência Especializada Pós-Covid,
para tratar pessoas com sequelas.
O centro Municipal tem especialistas em Psiquiatria,
Neurologia, Fisioterapia, Nutrição, Assistência Social,
Pediatria, Psicologia, Cardiologia, Pneumologia e Terapia Ocupacional. A ideia do projeto é raro no país e
atende uma gama de pessoas que precisam.

Olha diferente
Por que será que o senador Roberto Rocha (sem partido) está
debatendo tanto contra a CPI da pandemia fora do Senado? Sua
indignação maior é por ela ser focada no governo Bolsonaro em
relação à pandemia e não diretamente aos governadores.
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O tamanho do
Estado e as
privatizações
RENATO DIONISIO
Poeta, Compositor e Produtor Cultural.

Lugar de fala
BRUNO LACERDA
Jornalista, Mestrando em Comunicação
(brlacerda@gmail.com)
Tal qual a sociedade, a língua e a comunicação são processos em constante evolução.
Comunicar-se é não apenas uma necessidade inata, mas espelho da inserção sociocultural de cada indivíduo, suas experiências e
apreensões (individuais ou coletivas). Natural, então, que, em diferentes recortes geográﬁcos, grupos de pessoas se comuniquem
de um “jeito próprio”, por meio do qual se
reconhecem pertencentes àquele local – idioma, regionalismos, sotaque ou até mesmo
gestuais, para mencionar alguns.
Não à toa, inserir-se à vivência de um novo local – e não apenas à convivência – parte
também da disposição de forasteiros colocarem-se em um entrelugar comunicativo que
margeia sua origem e o seu destino, voluntariamente ou não. O esforço, maiormente,
não coloca o indivíduo na condição de um
ser local, mas o insere entre aqueles(as) que
reconhecem o valor de ser dali.
Em um mundo hiperconectado, porém,
as fronteiras físicas já não mais determinam
o único acesso às experiências. Desta forma,
o falar local tornou-se, potencialmente global – pois hipoteticamente acessível de qualquer lugar. Conceitos que outrora careciam
de décadas de discussão e “aceitação” para
ganhar o mundo, hoje se popularizam por

meio de redes sociais, que se reﬂetem no aumento de tendência de buscas online sobre
aquele tema, e, na sequência, no conteúdo
de sites jornalísticos, produtos audiovisuais,
ou mesmo em novas inserções em redes digitais. Por meio deste agenciamento, embora distante, o estadunidense George Floyd
torna-se mais próximo e próprio que o gaúcho João Alberto Silveira Freitas (este último,
morto por seguranças de um supermercado
em Porto Alegre, novembro passado). Sabese mais, por vezes, sobre a agenda do Prefeito Bruno Covas – de São Paulo, que a de Eduardo Braide, de São Luís. Ou, exagerando, há
quem lembre, mais rápido, o nome de famosas praias cariocas que o das suas equivalentes em São Luís (e ainda insista que, entre
Calhau e Caolho, temos uma praia de nome
“Litorânea”).
Curioso fato, mais recentemente, me foi
narrado por uma amiga cujo ﬁlho estuda em
escola bilíngue da capital. Mamãe e papai,
em casa, são agora “mommy” e “daddy”.
Curto exemplo para ilustrar que mesmo nos
ambientes primários de socialização, há
transformações importantes.
Pais e mães com ﬁlhos assíduos no
Youtube notam outra marca: crianças maranhenses reproduzindo gírias e expressões do
eixo centro-sul brasileiro, de onde são os geradores de conteúdo mais conhecidos. Se,
antes, o consumo audiovisual na televisão
primava por um sotaque “neutro”, hoje, o

websotaque é uma realidade presente, catapultada em tempos de isolamento social.
Talvez interessante e gracioso à primeira escuta, mas também sintomático da transformação de um falar local – que, ao incorporar-se em uma geração, pode impactar a todas as seguintes.
À mudança de consumo das gerações
mais jovens, se soma um pseudoelitismo das
gerações intermediárias, que entende correto o transpor, ao falar, da norma (dita) culta
da língua – supondo que, por isso, pessoas
bem letradas devam limar expressões coloquiais de seu vocabulário. Decorrente deste
pensar, sobretudo nos círculos de classe média ludovicense, já não se ouve um jovem
pronunciar, com a mesma frequência, um
bom “hehein”, um usal “piqueno”, o contar
de uma história escabrosa, ou mesmo lançar
mão de um surpreendente “éguas”, quando
a situação parece exigi-lo.
O intento saudosista não é apenas a reaﬁrmação de uma maranhensidade – até porque, no Maranhão, existem várias formas de
se falar. Compreendo, sem purismos ou desejos anacrônicos: a língua e o falar são marca de uma geração e, como organismos vivos, estão em constante transformação. Mas
também são selo de origem, traço de cultura,
vínculo de pertencimento. E se o que eu falo
diz de onde eu sou, arremedar não é uma opção. Lugar de fala é, neste caso, sinônimo da
fala do nosso lugar.

Por que a gente é assim?
ÉRICO RENATO SERRA CORDEIRO
Juiz do Trabalho, professor e escritor
Os versos de Cazuza, tirados da canção
“Por que a gente é assim?” (parceria com
Frejat e Ezequiel Neves), ecoam na minha
cabeça enquanto leio as notícias: o Brasil caminha rapidamente para se tornar o maior
cemitério a céu aberto do mundo. A pandemia da COVID-19 encontrou nestas plagas,
outrora tão acolhedoras, o ambiente ideal
para se proliferar e seguimos, resignados, rumo ao patamar de meio milhão de mortos.
Todavia, nossa tragédia não se limita à pandemia, descrita pelo cientista Miguel Nicolelis como “uma Fukushima biológica”. Neste
momento há cerca de 120 milhões de brasileiros em situação de insegurança alimentar,
eufemismo para a palavra “fome”. Ultrapassamos a casa dos 20 milhões de desempregados, a economia desmorona, o sistema de
saúde entra em colapso, a cultura agoniza, o
autoritarismo expõe garras cada vez mais
aﬁadas e o obscurantismo perdeu a vergonha de exibir a sua ignorância truculenta.
Em algum lugar do caminho cometemos um
erro monstruoso.
Onde teria se dado o ponto de inﬂexão,
no qual perdemos a capacidade de orientar
nosso destino como nação? Sucumbimos a
histerias que, há pouco tempo, seriam tidas
como anedóticas, mas que hoje pululam à
nossa volta. Como foi que o espectro do comunismo voltou a nos assombrar? Quando
passamos a crer que as vacinas nos tornariam criaturas saídas de um romance de H. G.
Wells? Como permitimos que se acendessem as fogueiras inquisitoriais – agora manuseadas por descendentes dos antigos perseguidos pelo Tribunal do Santo Ofício? Como viramos esses terríveis canibais de nós
mesmos? Olhamos o abismo e ele nos olhou
de volta. Um cínico diria que nosso Rubicão
existencial remonta a 22 de abril de 1500 – e
ele não estaria de todo errado. Mas a construção desse Brasil, que hoje se desnuda pa-

ra o mundo de maneira quase repugnante, é
recheada de episódios que ajudam a explicar
como nos tornamos o que nos tornamos.
“A escravidão permanecerá por muito
tempo como a característica nacional do
Brasil”, frase profética de Joaquim Nabuco,
ainda nos assombra. As mortes registradas
durante a Balaiada, a Cabanagem, a Sabinada o massacre de Canudos ou a Revolta dos
Malês não nos causam indignação. Os corpos negros seviciados que promoveram a
Revolta da Chibata merecem poucas linhas
em nossa historiograﬁa. Quantos brasileiros
conhecem a história do Massacre dos Porongos, a chacina do regimento de soldados negros durante a Revolução Farroupilha?
Quantos ouviram falar na batalha de Acosta
Ñu, na qual milhares de crianças paraguaias
foram massacradas pelas forças da Tríplice
Aliança, durante a Guerra do Paraguai? Parafraseando Aldir Blanc, é o Brasil, e não o Brazil, que não conhece o Brasil. Recorrendo a
Cazuza novamente, “somos caboclos querendo ser ingleses”. Por não nos conhecermos e nos envergonharmos de nossas raízes
não europeias é que estamos condenados a
ser como somos. A morte de um velho colonialista britânico provoca em alguns de nós
mais compaixão que a morte cotidiana de
quatro mil concidadãos.
Não é à toa que o salvacionismo lavajatista encontrou em muitos de nós uma seara
mais do que fértil para despertar o desprezo
pelo Estado Democrático de Direito, a fobia
pela legalidade e o esgarçamento dos frágeis
liames institucionais que ainda nos regem.
Ser um defensor da legalidade é hoje um ato
tão revolucionário quanto esgueirar-se pelas barricadas da Paris de Maio 1968. O garantista destes tempos sombrios é uma ﬁgura quase tão contestadora quanto um hippie
na San Francisco dos anos 60. A Constituição
foi sendo tão ultrajada que está a ponto de
transformar-se em uma utopia quase tão
diáfana quanto o Flower Power. Tudo sob o
beneplácito – quando não cumplicidade –

de uma enorme parcela da população, incluindo aí ﬁguras consideradas de “notório
saber jurídico”.
Tim Maia, personagem que tinha uma visão muito arguta do Brasil, costumava dizer
que aqui “prostituta se apaixona, cafetão
tem ciúme e traﬁcante se vicia”. Se estivesse
vivo, talvez acrescentasse: “e os juristas são
contra a Constituição”.
Mas, aﬁnal de contas, por que a gente é
assim? Nossa herança escravocrata explica
muito sobre a construção desse Brasil estamental. A dimensão autoritária que perpassa nossas instituições também ajuda a entender o porquê da nossa passividade. A ganância das nossas classes dominantes, seu
pouco apreço pela democracia e sua subserviência ao poder imperial dos EUA – vide
1964 – também são uma formidável barreira
à altivez que deve caracterizar qualquer povo. Mas essas circunstâncias históricas não
explicam tudo. Há algo de podre no reino de
Macunaíma que ainda deverá merecer maior atenção de historiadores, sociólogos, ﬁlósofos e outros cientistas sociais.
Ao ouvirmos o rádio – coisa que faço cada
vez mais raramente – nos deparamos com a
trilha sonora deste Brasil do agora. É uma sucessão de ruídos desconexos, em meio a
uma constrangedora pobreza harmônica,
melódica e vocabular, de onde emanam impropérios contra a dignidade das mulheres,
num processo de deseducação cafajeste e
vulgar. O Brasil costumava ser aquilo que as
pessoas ouviam – o samba, o choro, a Bossa
Nova e o Tropicalismo ajudam a perceber isso. Portanto, enquanto essa indignidade
continuar a brotar de nossas rádios, tevês,
celulares e aparelhos de som, o Brasil estará
condenado a ser essa gigantesca Chernobyl
aos olhos do mundo. A coreograﬁa grotesca
dos eleitores de um determinado candidato
nas eleições de 2018 ajuda a reforçar esse diagnóstico. O Brasil vive uma tenebrosa crise
humanitária, social, econômica, política,
institucional e, sobretudo, estética

Desde que o homem passou a ser um animal gregário aos dias
atuais, uma de suas constantes preocupações é de que forma ordenar e organizar contingentes cada vez maiores em determinado espaço geográﬁco. Isto que a civilização moderna instituiu como sendo o Estado Nacional. Deﬁnir o modo de produção das riquezas. Instituir um sistema de segurança comum. Estabelecer
formas de transporte e o papel social de cada vivente pelo gênero,
pela origem racial e pela forma como se relacionam interpessoalmente. Como vimos, tarefa das mais difíceis de equacionamento.
Nesta surda guerra, a visão dominante, é balizadora do tamanho e do destino de cada Estado, no quanto ele interfere ou não na
vida e nos anseios de todos os seus partícipes. Ao vencedor, quer
pelas armas ou por sufrágio, é dado o “direito” de deﬁnir o seu sistema econômico, no presente, entre o socialismo e o capitalismo,
e seu sistema de governo que vai da monarquia parlamentarista
ao presidencialismo. Por vontade, excluo desta análise, qualquer
forma de ditadura, seja de direita ou de esquerda, penso inclusive,
ser esta anomalia uma negação do próprio estado de bem-estar
social.
Na primeira semana de abril, o Governo Bolsonaro, através do
Ministério da Infraestrutura, leiloou com festejado sucesso, signiﬁcativos ativos brasileiros: foram 22 aeroportos, incluso o de nossa capital, 5 terminais portuários 4 em nosso Porto do Itaqui e
mais o primeiro trecho da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol) que liga Ilhéus a Caetité no Estado da Bahia. Além, obvio, de
uma tentativa de amealhar alguns trocados nestes tempos de crise. O que deseja e promete Bolsonaro com tal medida?
Segundo algumas fontes, o Brasil possui centenas de estatais
espalhadas por todo território nacional, a existência destes bens,
sempre foi o pomo de discórdia entre os privatistas e os estatistas,
enquanto para os primeiros, o estado somente deve permanecer
onde a iniciativa privada ou não tem interesse ou é para ela impossível estar, como na segurança nacional. Para os defensores da
estatização o governo tem que manter o controle de todos os ativos vitais para um projeto nacional de desenvolvimento autossustentável. Embora não seja contrário às privatizações, não posso, entretanto, em nome da decência deixar de fazer duas ponderações: existe, por acaso estudo sobre tudo que existe de público,
com sua respectiva viabilidade econômica, para uma deﬁnição
do que é vendável. E aquilo que nem tem valor comercial nem
fundamental para o estado, temos um plano para garrotear esta
sangria de recursos? Se for fato que o mercado somente vai se interessar pelo que seja economicamente viável, é fato também,
que não interessa aos nacionais
sustentarem a ineﬁciência e o desperdício, basta que mostremos a todos, e com honestidade, estes dados.
Sei que a ampla maioria de nossa gente, se comporta ao assistir
este debate, como os antigos, na parábola da caverna do ﬁlósofo
Platão, estão vendo a sombra dos animais, ao fundo da caverna,
sem poderem, com precisão, deﬁnir que animal é aquele. Para os
defensores do socialismo o estado é o grande e único indutor do
desenvolvimento, já para os defensores do liberalismo, do laissezfaire, quanto menor for a participação do estado nos meios de
produção maior será o desenvolvimento e o bem-estar coletivo.
Nesta quadra do desenvolvimento humano, temos assistido o
que se convencionou nominar de tigres asiáticos- China, Coreia
do Sul, Tawam e Japão, cuja taxa de crescimento e desenvolvimento, de tão alta, desaﬁa a lógica do mercado mundial, e por que
chegaram a esta destacada posição? Qual a taxa de privatização
de suas economias? Que mágica executam para alcançarem tão
signiﬁcativos resultados? Não podemos continuar acreditando
que a China está levando boa parte dos empregos gerados no
mundo, apenas pela exploração econômica de seus habitantes
com o pagamento de salários irrisórios? Não é melhor caprichar
nesta análise? Será somente o tamanho do estado o deﬁnidor desta performance?
Na origem do pensamento econômico, o que produzia a riqueza era a junção do capital e trabalho, hoje esta equação ganhou
novos contornos; para os economistas atuais, para que exista a
geração de riqueza é necessário capital- trabalho e mais tecnologia e conﬁança, sendo tecnologia o que convencionamos chamar
de conhecimento e conﬁança a existência de regras claras que sejam ﬁadoras de segurança jurídica. Tudo que não estamos em
condição de oferecer. O chamado “posto Ipiranga” do governo,
pelo menos até agora, errou mais que acertou, e os poucos créditos que amealhou não ﬁam o convencimento do grande capital
internacional.
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Efeitos da pandemia

Como cuidar do
bem estar mental

M

edo, angústia, solidão. São muitos, e diversos, os sentimentos de brasileiros, bem como de pessoas do mundo todo, em meio à
pandemia de COVID-19, o isolamento social e o risco iminente de adoecimento e morte.
Não à toa, segundo uma pesquisa realizada pelo Instituto Ipsos, encomendada pelo Fórum Econômico Mundial e cedida à BBC News, 53% dos brasileiros apontam
piora do bem-estar mental neste período.
Os dados são preocupantes, já que o Brasil é o quarto
pior país nesse quesito – só perde para Itália (54%), Hungria (56%), Chile (56%) e Turquia (61%), respectivamente.
“A pandemia afetou a vida de todos, independentemente da idade e classe social. De repente, nos vimos
obrigados a mudar rotina, hábitos e costumes. Passamos a viver isolados em casa, com incertezas do futuro
proﬁssional e ﬁnanceiro e, também, com medo de contrair o vírus e perder pessoas próximas.
Muita gente passou a trabalhar dentro de casa e outros viram-se receosos ao pensar que poderiam levar o
COVID-19 para seus familiares, já que fazem parte dos
serviços essenciais. Crianças e adolescentes, que antes
conviviam com os colegas na sala de aula, hoje são obrigados a realizar tarefas e deveres on-line.”
É o que descreve o psiquiatra Lucas Bifano. E por aí
vai, aﬁnal, muita coisa mudou desde março de 2020, de
uma forma que muita gente sequer imaginou um dia. E,
além de todas as mudanças, as preocupações mexeram
com diversos fatores de qualidade de vida das pessoas,
como sono, alimentação e prática de atividades físicas.
“Uma noite bem dormida se tornou artigo de luxo. Estamos descontando nossas emoções na comida e quase
não movimentamos mais nosso corpo. Tudo isso tem
forte inﬂuência no emocional das pessoas, principalmente porque ainda não sabemos por quanto tempo teremos de permanecer dessa forma”, diz.
O bem-estar mental, então, sofre e muito. Mas o que
quer dizer o bem-estar mental? Quer dizer que as pessoas estão ansiosas e depressivas – transtornos psicológicos e psiquiátricos? Não necessariamente.
Isso porque, de acordo com Lucas Bifano, o bem-estar mental pode ser entendido por quando a mente humana trabalhe de forma harmônica, independentemente dos sentimentos positivos ou negativos e das exigências externas. Tudo de forma equilibrada.
“É saber das nossas limitações e como lidar com as situações adversas, sem desespero ou euforia demais. Segundo a OMS – Organização Mundial da Saúde –, diversos fatores colocam a saúde mental das pessoas em risco, como estresse, mudanças sociais bruscas, estilo de
vida não saudável, entre outros.
Atualmente, com a pandemia, além do medo do contágio, estamos lidando com o enfrentamento de problemas ﬁnanceiros e sociais. Soma-se a isso a piora nos hábitos alimentares e o aumento do sedentarismo”, explica Lucas Bifano.
Dessa forma, segundo o psiquiatra, “não conseguindo ter bem-estar mental para lidar com tudo o que está
acontecendo, a saúde física e mental das pessoas tende
a ﬁcar prejudicada, por mais que elas tenham ausência
do que consideramos como transtornos mentais ou deﬁciências. A saúde mental e bem-estar andam juntos e
são fundamentais para que consigamos exercer nossas
funções enquanto indivíduos perante a sociedade”,
aponta.

grito, a raiva serão prejudicais principalmente para
quem os faz. Tentar manter-se no equilíbrio e entender
que é fundamental ﬁcar menos nervoso é importantíssimo.
Conﬁe e acredite: Não basta apenas querer conﬁar e
acreditar, tem que decidir conﬁar e acreditar que boas
soluções já estão chegando e irão chegar em breve. O
pensamento positivo é uma defesa contra os medos e
angústias, e pode ajudar a lidar melhor com esse momento.
Mantenha a calma: Caso você ou um familiar tenha
COVID-19, não deixe o medo te segurar. Acredite ﬁelmente que dará tudo certo. Acreditar que nada grave irá
te atingir promoverá boas energias e menos irritabilidade. É preciso lembrar que o estresse e a raiva podem diO QUE FAZER?
minuir a imunidade e, portanto, é preciso praticar atituAo menor sinal de que algo não está indo bem, é pre- des para atenuar todo o estresse e medo com boas enerciso agir. E isso inclui, segundo Lucas Bifano, a ajuda gias e pensamento positivo.
médica especializada, haja vista a importância de um
Crie estratégias para uma boa noite de sono: É impordiagnóstico preciso e de um tratamento adequado, seja tantíssimo praticar bons hábitos de higiene do sono.
ele com terapia ou uso de medicamentos em caso de Portanto, evite mexer no celular na hora de dormir, e
transtornos mentais.
deixe o celular longe da cama e no silencioso, evite assis“Já os que não têm nenhum transtorno de ansiedade tir à TV pelo menos duas horas antes de dormir e evite
ou depressão, mas que tiverem o bem-estar afetado pela tomar café no período da tarde e da noite.
pandemia, é importante entender que o momento está
Também, tente usar a cama apenas para namorar e
sendo diferente em todo mundo e que isso pode gerar dormir, não ﬁque horas na cama tentando dormir. Ao ﬁsentimentos e emoções que antes não estávamos acos- car com diﬁculdade para dormir, levanta-se e tente ler
tumados a lidar com tanta frequência.”
um livro ou fazer alguma atividade mais leve, e assim
Além disso, é importante se atentar aos hábitos: “Te- que o sono voltar, volte para a cama. O corpo precisa enmos de nos cobrar menos, limitar o tempo gasto com tender que ao deitar na cama, é hora de dormir.
notícias negativas, realizar atividades físicas, buscar aliEvite discussões nas redes sociais: Evite discussões
mentação equilibrada, evitar o consumo excessivo de aﬂoradas sobre temas polêmicos em redes sociais,
álcool como válvula de escape, ter uma boa noite de so- WhatsApp e grupos de famílias. Precisamos nos conecno, praticar técnicas de relaxamento, ter tempo de qua- tar emocionalmente com as pessoas que estão próximas
lidade gasto com nós mesmos, além de fortalecer os la- de nós. Entender o que o outro sente, sofre e também
ços de amizade e família, mesmo que a distância”, reco- compartilhar sentimentos é melhor do que simplesmenda Lucas.
mente discutirmos por temas ou situações que muitas
Isso é essencial, haja vista que, conforme o psiquiatra vezes não terão bons frutos.
Diego Tinoco, “o nosso emocional é resultado de diverCuide dos idosos: Caso tenha idosos mais vulneráveis
sas situações ambientais e de como reagimos.”
em casa, olhe com atenção para eles. Muitas vezes eles
“Assim, considero fundamental nos atentarmos para ﬁcam sem apetite, sem vontade de beber água, e isso poalgumas questões, que, infelizmente, muitos de nós, es- de impactar na imunidade deles ou de qualquer um que
tamos neglicenciando. É muito importante, portanto, tenha tais sintomas. É preciso cuidar com empatia e hutermos estratégias para lidar com o sentimento de soli- manização. Escute-o, não julgue e estimule uma boa alidão. Muitos estão se sentindo sozinhos, sentem falta de mentação e boa hidratação. Isso é fundamental também
uma pessoa para conversar, pedir ajuda, compartilhar para o nosso emocional.
os medos e angústias do dia a dia. E, nesse momento, é
Cuide das relações: Caso esteja trabalhando em home
importante não acanhar e ligar por vídeo ou por telefo- ofﬁce junto com o companheiro ou companheira, tome
ne mesmo para nossos amigos e familiares. Não tenha cuidado para não extrapolarem na relação e se exaltareceio ou medo de ligar e querer conversar com outra rem. No horário de trabalho de ambos, tente separar lopessoa que era próxima a você”, indica.
cais diferentes para cada um se concentrar e tente focar
Diego Tinoco dá mais dicas para um bem-estar equi- o trabalho nas horas previstas para o trabalho. O desgaslibrado e harmônico. Conﬁra:
te no relacionamento pode começar com pequenas disAo conversar com as pessoas, evite fazer julgamento: cussões e aos poucos se transformar em uma tremenda
Escute e também compartilhe suas angústias, medos e bola de neve.
alegrias. Se interesse pela conversa do outro, sem fazer
Por ﬁm, Diego Tinoco opina: “Precisamos entender
julgamento. Já existe muitas pessoas com sentimento de que a saúde emocional é parte integrante da resposta
culpa mesmo sem as ter, e julgar alguém nesse momen- que devemos dar à COVID-19. E esse entendimento é
to não irá ajudar. Não precisamos de mais julgamentos, fundamental tanto para o meio individual, quanto para
e sim de mais empatia e mais conexão emocional.
o coletivo. A prevenção e o tratamento em prol de uma
Entenda que conﬂitos existentes entre familiares e boa saúde emocional são ferramentas que irão nos ajuamigos não é apenas com você: Muitos conﬂitos estão dar no combate à COVID-19, assim não deixe de pensar
acontecendo em virtude deste momento tenso e com- nas atitudes ideias e, se possível, cobre dos serviços púplicado. Ao entender isso nas diversas situações existen- blicos e dos planos de saúde um bom serviço de qualites do dia a dia, aos poucos, você pode conseguir não se dade nessa área.”
irritar de forma profunda e não se exaltar. A exaltação, o
Assim sendo, Lucas Bifano explica que a piora do
bem-estar mental não signiﬁca, necessariamente, que
haverá o aparecimento de transtornos mentais. Isso até
pode ocorrer, mas não é uma regra.
“Todos nós fomos afetados de alguma forma pela
pandemia e isso pode acarretar no desenvolvimento de
transtornos, como ansiedade e depressão. E mesmo que
não haja a presença desses transtornos, estamos preocupados, com medo, passamos a dormir menos, a comer de maneira equivocada, praticamos menos ou nenhuma atividade física e tudo isso inﬂuencia no bemestar físico e mental, trazendo consequências negativas.”

GERAL

Responsáveis: George Raposo
E-mail: redacao@oimparcial.com
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São Luís, sexta-feira, 23 de abril de 2021

RISA S.A.

PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2021 - SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 022/2021
AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO EXCLUSIVA ÀS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE E MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS
INTERESSADO: Município de São Domingos do Azeitão/MA.
OBJETO: Registro de preços para contratação, sob demanda, de empresa para o fornecimento parcelado
de Gêneros Alimentícios para composição da merenda escolar do Município de São Domingos do
Azeitão/MA, conforme quantidades, condições e especiﬁcações constantes no Termo de Referência.
• MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM.
• ENVIO DA PROPOSTA/DOCUMENTAÇÃO: Do dia 23/04/2021, às 08h00min ao Dia 06/05/2021 às
08h59min Horário de Brasília/DF.
• ABERTURA DAS PROPOSTAS/SESSÃO PÚBLICA: Dia 06/05/2021 às 09h00min. Horário de Brasília/DF.
• FONTE DE RECURSOS: Sistema de Registro de Preços
• ORÇAMENTO SIGILOSO (X) SIM ( ) NÃO
OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital poderá ser obtido ou consultado na nos seguintes endereços eletrônicos:
www.comprasnet.gov.br, no site da Prefeitura Municipal de São Domingos do Azeitão/MA: https://saodomingosdoazeitao.ma.gov.br/ e no site do Tribunal de Contas do Estado: https://site.tce.ma.gov.br/. Mais informações
poderão ser consultadas e obtidas através do e-mail da CPL: cpl.saodomingosdoazeitao@gmail.com.

CONVOCAÇÃO
A Vice-Presidente do Conselho Curador, no exercício da Presidência,
com base no artigo 22, § 2º do seu Estatuto, convoca o Conselho
Curador para a 65ª Reunião Extraordinária, a realizar-se no dia 27 de
abril de 2021, às 10:00 horas, por meio de vídeo conferencia, com a
ﬁnalidade de analisar e deliberar sobre o Parecer do Conselho Fiscal,
acerca dos Demonstrativos Contábeis referente ao exercício de 2020,
com base no Relatório dos Auditores Independentes.
São Luís, 22 de abril de 2021
Maria de Fátima da Silva Fonteles
Vice-Presidente no exercício da Presidência

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.

São Domingos do Azeitão/MA, 22 de abril de 2021.

Hugo Ribeiro Cardoso
Presidente CPL

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021 - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 019/2021
AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO EXCLUSIVA ÀS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE E MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS
INTERESSADO: Município de São Domingos do Azeitão - MA.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 012/2021 REGISTRO DE PREÇOS
O MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO, Estado do Maranhão, através da Secretaria Municipal de
Saúde/Fundo Municipal de Saúde, torna público que fará licitação na modalidade Pregão Eletrônico para
Registro de Preços. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 10.024/2019 e pela Lei nº 8.666/93 e
alterações. OBJETO: Seleção de proposta visando o REGISTRO DE PREÇOS para eventual e futura
contratação de empresa para o fornecimento de oxigênio medicinal e cilindro, de forma parcelada, à
Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde do município de Lagoa Grande do Maranhão
(MA). ABERTURA: 06 de maio de 2021 às 08:20 horas. INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos encontram-se à
disposição dos interessados na sala da Comissão Permanente de Licitação, na Av. 1º de maio, SN – Centro –
Lagoa Grande do Maranhão/MA, horário de 08:00 às 12:00 horas, no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br . por e-mail cpl@lagoagrande.ma.gov.br ou na página www.lagoagrandedomaranhao.ma.gov.br. Lagoa Grande do Maranhão (MA), 20 de abril de 2021. Marianna Dias Sousa. Secretária
Municipal de Saúde. CPF nº 051.309.913-11. Portaria nº 015/2021-PMLG-GP

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de assessoria e consultoria
em Contabilidade Pública Municipal, visando atender às necessidades das Secretarias do Município de
São Domingos do Azeitão/MA.
DATA DA SESSÃO: 07/05/2021.
HORÁRIO: 09h00 (nove horas).
FONTE DE RECURSOS: RECURSOS ORDINÁRIOS
VALOR ESTIMADO: R$ 241.452,00 (duzentos e quarenta e um mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais).

OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital poderá ser obtido ou consultado na Comissão Permanente de Licitação, em
dias úteis, de segunda a sexta, das 08h00min às 12h00min, também podendo ser obtido gratuitamente por
meio digital nesta COMISSÃO, bem como no site da Prefeitura Municipal de São Domingos do Azeitão/MA:
https://saodomingosdoazeitao.ma.gov.br/ e no site do Tribunal de Contas do Estado: https://site.tce.ma.gov.br/. Mais informações poderão ser consultadas e obtidas através do e-mail da CPL: cpl.saodomingosdoazeitao@gmail.com.
São Domingos do Azeitão - MA, 19 de abril de 2021.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 013/2021REGISTRO DE PREÇOS.
O MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO, Estado do Maranhão, através da Coordenação Municipal de
Administração e Finanças, torna público que fará licitação na modalidade Pregão Eletrônico para Registro de
Preços. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 10.024/2019 e pela Lei nº 8.666/93 e alterações. OBJETO:
Seleção de proposta mais vantajosa para registro de preços objetivando eventual e futura contratação de
empresa especializada no fornecimento de gás GLP em botijão de 13 kg e vasilhame GLP 13 kg para gás de
cozinha, de forma parcelada, para atender as necessidades do município de Lagoa Grande do Maranhão (MA).
ABERTURA: 06 de maio de 2021 às 14:20 horas. INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos encontram-se à
disposição dos interessados na sala da Comissão Permanente de Licitação, na Av. 1º de maio, SN – Centro –
Lagoa Grande do Maranhão/MA, horário de 08:00 às 12:00 horas, no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br . por e-mail cpl@lagoagrande.ma.gov.br ou na página www.lagoagrandedomaranhao.ma.gov.br. Lagoa Grande do Maranhão (MA), 20 de abril de 2021. ANTÔNIO KLEBER CARDOSO DA SILVA.
Coordenação Municipal de Administração e Finanças. CPF nº 783.101.993-68. Portaria nº 014/2021-PMLG-GP

Hugo Ribeiro Cardoso
Presidente CPL

TOMADA DE PREÇOS 002/2021 - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 023/2021
AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO EXCLUSIVA ÀS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE E MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS
INTERESSADO: Município de São Domingos do Azeitão/MA.
OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços de Assessoria, Consultoria e Treinamentos na
Área da Saúde especializada no Sistema Único de Saúde – SUS, para assessoramento de gestão,
capacitação e fortalecimento institucional da Secretaria Municipal de Saúde de São Domingos do
Azeitão/MA.
DATA DA SESSÃO: 07/05/2021
HORÁRIO: 14h00 (quatorze horas)
FONTE DE RECURSOS: RECURSOS ORDINÁRIOS
VALOR ESTIMADO: R$ 68.400,00 (sessenta e oito mil e quatrocentos reais).

OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital poderá ser obtido ou consultado na nos seguintes endereços eletrônicos:
www.comprasnet.gov.br, no site da Prefeitura Municipal de São Domingos do Azeitão/MA: https://saodomingosdoazeitao.ma.gov.br/ e no site do Tribunal de Contas do Estado: https://site.tce.ma.gov.br/. Mais
informações poderão ser consultadas e obtidas através do e-mail da CPL: cpl.saodomingosdoazeitao@gmail.com
São Domingos do Azeitão/MA, 19 de abril de 2021.

Hugo Ribeiro Cardoso
Presidente CPL

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO/MA, VEM INFORMAR a respeito do
ADIAMENTO da LICITAÇÃO do Pregão Eletrônico 002/2021 que seria no dia 27/04/2021 as 09h00min.
Horário de Brasília/DF.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS
CNPJ Nº 11.423.292/0001-91
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2021.
O MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS-MA, através da Prefeitura Municipal de Lima Campos, torna público aos
interessados que, com base na Lei nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 20 02 001/2017, Decreto Municipal n°
021/2020, Lei Complementar n° 123/2006 alterada pela Lei Complementar n° 147/2014, Lei Complementar n°
155/2016, aplicando-se subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e
demais legislações pertinentes, fará realizar no dia 06 de maio de 2021, às 09:00hs (nove horas), horário de
Brasília, no site: www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº
021/2021, para registro de preços, do tipo menor preço, objetivando a eventual contratação de empresa(s)
especializada(s) para manutenção (preventiva e corretiva) e instalação de aparelhos condicionadores de ar, de
interesse desta administração pública, de acordo com o Edital e Anexos. O edital e seus anexos estão à
disposição dos interessados no endereço Av. JK, s/nº, Centro, Cep 65.728-000, Lima Campos–MA, de 2ª a 6ª
feira, no horário das 08:00hs (oito horas) às 12:00hs (doze horas), no endereço eletrônico deste poder executivo
(www.limacampos.ma.gov.br), e no site www.portaldecompraspublicas.com.br onde poderão ser consultados
ou obtidos gratuitamente. Esclarecimentos adicionais no endereço supra e/ou pelo telefone (0**99)
3646-1112.
Lima Campos (MA), 20 de abril de 2021.
LISIA WADNA MOREIRA MELO VIEIRA
Secretária Municipal de Administração e Finanças
Decreto n° 011/2021

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS
CNPJ Nº 11.423.292/0001-91
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2021.
O MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS-MA, através da Prefeitura Municipal de Lima Campos, torna público aos
interessados que, com base na Lei nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 20 02 001/2017, Decreto Municipal n°
021/2020, Lei Complementar n° 123/2006 alterada pela Lei Complementar n° 147/2014, Lei Complementar n°
155/2016, aplicando-se subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e
demais legislações pertinentes, fará realizar no dia 07 de maio de 2021, às 09:00hs (nove horas), horário de
Brasília, no site: www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº
022/2021, para registro de preços, do tipo menor preço, objetivando a eventual contratação de pessoa(s)
jurídica(s) para a prestação de serviços de fabricação e instalação de estruturas metálicas diversas, de interesse
desta Administração Pública, de acordo com o Edital e Anexos. O edital e seus anexos estão à disposição dos
interessados no endereço Av. JK, s/nº, Centro, Cep 65.728-000, Lima Campos–MA, de 2ª a 6ª feira, no horário das
08:00hs (oito horas) às 12:00hs (doze horas), no endereço eletrônico deste poder executivo (www.limacampos.ma.gov.br), e no site www.portaldecompraspublicas.com.br onde poderão ser consultados ou obtidos
gratuitamente. Esclarecimentos adicionais no endereço supra e/ou pelo telefone (0**99) 3646-1112.
Lima Campos (MA), 20 de abril de 2021.
José Ronaldo Barros Santana
Secretário Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Trânsito
Decreto nº 008, de 01 de janeiro de 2021

NOVA DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS/SESSÃO PÚBLICA: Dia 04/05/2021 às 09h00min. Horário
de Brasília/DF.
São Domingos do Azeitão - MA, 20 de abril de 2021.

Hugo Ribeiro Cardoso
Pregoeiro

DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DO MARANHÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
A Defensoria Pública do Estado do Maranhão - DPE, por meio de sua Comissão Permanente de
Licitação - CPL, torna público que realizará licitação na modalidade PREGÃO, na forma eletrônica,
do tipo menor preço, para Registro de Preços, regida pelas Leis Federais nº. 10.520/2002 e nº
8.666/1993, Decretos Federais nºs 10.024/2019 e 7.892/2013, Decreto Estadual 36.184/2020 e
Lei Complementar nº. 123/2006 de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, PREGÃO
ELETRÔNICO SRP Nº 004/2021, objetivando Registro de preços para, eventual e futura, aquisição
de sistema de microgeração de energia solar fotovoltaica ON-GRIDE, compreendendo a elaboração
do projeto, a aprovação deste junto à concessionária de energia, o fornecimento de todos os
equipamentos e materiais, a instalação, a efetivação do acesso junto à concessionária de energia,
o treinamento, manutenção e suporte técnico, para os novos núcleos regionais de atendimento da
DPE/MA, conforme especiﬁcações do termo de referência, anexo ao edital. A abertura da sessão
pública será no dia 05/05/2021 às 09h (nove horas) horário de Brasília-DF, portal de compras
eletrônicas COMPRASNET. Obtenção do Edital e recebimento das Propostas no endereço eletrônico
https://www.gov.br/compras/pt-br/ (UASG: 453747). O edital e seus anexos se encontram à
disposição dos interessados nas páginas: defensoria.ma.def.br; https://www.gov.br/compras/pt-br/ e
www.tce.ma.gov.br.
São Luís, 19/abril/2021. - Comissão Permanente de Licitação-DPE.

ESTADO DO MARANHÃO. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPAVA DO GRAJAÚ. ERRATA
DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2021 - SRP. OBJETO: Contratação
de empresa para prestação de serviços de comunicação visual e materiais promocionais
diversos para atendimento das necessidades da Administração Pública Municipal,
conforme Termo de Referência, através da Secretaria Municipal de Administração e
Planejamento de Itaipava do Grajaú/MA. Através de seu Pregoeiro(a) e Equipe de Apoio,
torna público para conhecimento de todos que estará realizando Licitação na MODALIDADE: Pregão Presencial – TIPO: Menor Preço. ONDE SE LÊ: “PREGÃO PRESENCIAL Nº
023/2021”, LEIA-SE: “PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2021 através de SISTEMA DE
REGISTRO DE PREÇOS”. Itaipava do Grajaú - MA, 22 de abril de 2021. Auricélia de Sousa da
Silva- Pregoeira.
AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 003/2021 – SRP 003/2021
O Município de Lago da Pedra (MA), por meio da Comissão Permanente de Licitação - CPL,
torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará licitação na modalidade
pregão eletrônico, de nº 03/2021, do tipo menor preço por item, para registro de preço para
futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de gás medicinal para
atender as necessidades da secretaria de saúde e saneamento, conforme descrito neste
edital e seus anexos. Data de abertura: 06 de maio de 2021. horário: 09:30 h. site para
realização do pregão: www.licitanet.com.br. poderão participar da licitação todas as
empresas especializadas no ramo, que comprovem possuir os requisitos mínimos de qualiﬁcação exigidos no edital, para a execução de seus objetivos. maiores informações poderão ser
obtidas no site do licitanet e no portal (https://lagodapedra.ma.gov.br/) e também nos dias de
expediente das 08:00 às 12:00 horas, no setor de licitação do município de lago da pedra- ma,
onde poderão ser consultados gratuitamente, desde que em mídia, podendo ainda ser
solicitado via e-mail: cpllagodapedra@gmail.com. lago da pedra- ma, 14 de abril de 2021.
Felipe Pereira Bacelar – Pregoeiro.

ESTADO DO MARANHÃO
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IORQUE
Praça da Matriz S/N – Centro – Nova Iorque –MA.
CNPJ: 01655574/0001-60
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IORQUE – MA
AVISO DE LICITAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010/2021. A Câmara Municipal de
Nova Iorque - MA, torna público que realizará Licitação na modalidade Pregão Presencial, sob o
nº 001/2021. OBJETO: contratação de empresa para fornecimento de automóvel para a Câmara
Municipal, em conformidade com o Anexo I do Edital. ABERTURA: 05 de maio de 2021, às 10
horas, na sede da Câmara Municipal, situada na Praça da Matriz S/N – Centro – Nova Iorque – MA.
TIPO: menor preço unitário. DIPLOMA LEGAL: Lei Federal nº 10.520/02; Lei Federal nº 8.666/93
e suas alterações posteriores. OBTENÇÃO DO EDITAL: No endereço supra das 8h às 12h, de
segunda a sexta-feira, podendo ser consultado e ou adquirido gratuitamente no endereço
supracitado e também no site cmnovaiorque.ma.gov.br. Nova Iorque - MA. 19 de abril de 2021.
Francinei Barros dos Santos - Presidente da Câmara.

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Passagem Franca – MA
AVISO DE CONTINUIDADE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N°.001/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 001.1502/2021. O Município de
Passagem Franca – MA, por meio da Comissão Permanente de Licitação - CPL, designada pela Portaria n.
001/2021, torna público a continuidade da sessão para julgamento da documentação de habilitação e
abertura da proposta de preços da licitação na modalidade Tomada de Preços nº 001/2021. Objeto:
Contratação de empresa especializada na implantação de estradas vicinais no Município de Passagem
Franca – MA. Local e Data: A reunião para continuidade da sessão será no dia 29 de Abril de 2021, às
09:00h, no Prédio da Prefeitura Municipal no setor da Comissão Permanente de Licitação, situada na
Praça Presidente Médici, nº 503, centro, Passagem Franca-MA. Passagem Franca – MA, 22 de Abril de
2021. Rualyson da Silva Barbalho - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ: 00.459.816/0001-88
Rua Alto Brilhante, 49 – Centro CEP 65740-000
Email: camarapp@hotmail.com
CÂMARA MUNICIPAL POÇÃO DE PEDRAS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 003/2021
REGISTRO DE PREÇOS
A CÂMARA MUNICIPAL POÇÃO DE PEDRAS, Estado do Maranhão, torna público que fará licitação na
modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/2002, Decreto nº
10.024/2019 e pela Lei nº 8.666/93 e alterações. OBJETO: seleção de proposta visando o REGISTRO DE
PREÇOS para eventual contratação de empresa para o fornecimento de material de expediente, material de
higiene e limpeza e gêneros alimentícios, de forma parcelada, para atender as necessidades do legislativo
municipal. ABERTURA: 7 de maio de 2021 às 08:20 horas. INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos encontra-se
à disposição dos interessados, na sala da Comissão Central de Licitação, no endereço Rua Alto Brilhante, s/n
– Centro – Poção de Pedras/MA, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações
complementares, no endereço acima ou por e-mail: camarapp@hotmail.com. Poção de Pedras (MA), 08 de
abril de 2021. Maria Leticia Borges Leite. Presidente CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO-MA
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N.º 011/2021/SRP – PROCESSO ADMINISTRATIVO
10.27.01/2021 - CPL/PMR. A Prefeitura Municipal de Riachão, estado Maranhão, com sede na Praça Nossa
Senhora de Nazaré, n.º 742, Centro, CEP 65.990-000, na forma da Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal 10.520/02,
através do Pregoeiro Municipal, torna público, que fará realizar Licitação na modalidade PREGÃO, em sua forma
PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, tendo por objeto O REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA OU
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS, DE
INTERESSE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE RIACHÃO - MA, conforme Edital e Anexos. A sessão será
realizada no dia 06 de maio de 2021, às 14:00 (catorze) horas. Os interessados deverão procurar à sede da
Prefeitura Municipal, na Praça Nossa Senhora de Nazaré, 742, Centro, Riachão - MA onde poderão ser adquiridos
o Edital e seus Anexos, mediante recolhimento do valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) feito exclusivamente
através do pagamento do Documento de Arrecadação Municipal – DAM ou consultados gratuitamente através
do endereço eletrônico http://www.riachao.ma.gov.br. Outras informações pelo e-mail cplriachao.ma@gmail.com ou pelo telefone (099) 3531-0180 das 9:00 às 12:00 h. Base Legal Lei nº 8.666/93 e seus Articulados. 20 de
abril de 2021. Ananda Nunes dos Santos. Pregoeira Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO-MA
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2021- SRP – PROCESSO ADMINISTRATIVO
20.05.03/2021 - CPL/PMR. A Prefeitura Municipal de Riachão, estado Maranhão, com sede na Praça Nossa
Senhora de Nazaré, n.º 742, Centro, CEP 65.990-000, na forma da Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal 10.520/02,
através do Pregoeiro Municipal, torna público, que fará realizar Licitação na modalidade PREGÃO, em sua forma
PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, com ﬁnalidade de REGISTRO DE PREÇOS, tendo por objeto o
REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE INTERESSE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE RIACHÃO – MA, conforme
Edital e Anexos. A sessão será realizada no dia 07 de maio de 2021, às 09h:00min (nove) horas. Os
interessados deverão procurar à sede da Prefeitura Municipal, na Praça Nossa Senhora de Nazaré, 742, Centro,
Riachão - MA onde poderão ser adquiridos o Edital e seus Anexos, mediante recolhimento do valor de R$ 50,00
(cinquenta reais) feito exclusivamente através do pagamento do Documento de Arrecadação Municipal – DAM
ou consultados gratuitamente através do endereço eletrônico http://www.riachao.ma.gov.br. Outras
informações pelo e-mail cplriachao.ma@gmail.com ou pelo telefone (099) 3531-0180 das 9:00 às 12:00 h. Base
Legal Lei nº 8.666/93 e seus Articulados. 20 de abril de 2021. Ananda Nunes dos Santos. Pregoeira Municipal.

Aviso de Licitação. A Pregoeira Oﬁcial do Município de Tutóia/MA, no uso das prerrogativas
que lhe confere a Lei, comunica aos interessados que foram realizadas alterações no Edital e
Termo de Referência do Procedimento Licitatório Modalidade . PREGÃO ELETRÔNICO Nº
014/2021.1 – PMT. Processo Administrativo: 077-02/2021.05-PMT. OBJETO: Registro de
Preço para eventual aquisição de urnas (caixão) funerárias, bem como os serviços de auxílio
funeral, incluso ﬂores, velas, vestes e translado do corpo para atender a demanda da Prefeitura Municipal de Tutóia (MA), retiﬁcado o item 10.8.2.2 do Edital. Para melhor entendimento dos participantes e uma melhor execução do serviço a ser prestado. A sessão pública
agendada para as 15h00min do dia 16/04/2021 FOI REMARCADA PARA AS 08h30min DO DIA
07/05/2021, em virtude da republicação, para recebimento, abertura dos envelopes e
julgamento da documentação habilitatória e propostas de preço. O Edital com as devidas
alterações deverá ser retirado no Site oﬁcial http://www.tce.ma.gov.br;www.portaldecompraspublicas.com.br ou pelo e-mail: cclca@tutoia.ma.gov.br , e informações podem
ser obtidas pelo Telefone: (*98) 98457 0412.Tutóia/MA, 20 de abril de 2021. FABIANA DE
PAIVA LIMA. Pregoeira da Prefeitura Municipal de Tutóia (MA).

Aviso de Licitação. A Prefeitura Municipal de Tutóia/MA, torna público que realizará a licitação na modalidade abaixo discriminada, cujo certame será regido pela Lei 10.520/2002, Decreto nº 10.024/2019, do Decreto
nº 7.746/2012, do Decreto n° 8.538/2015, da Lei Complementar nº 123/06 que institui o Estatuto Nacional da
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e suas alterações na Lei 147/2014 e 155/2016, Decreto
Federal nº 10.024/2019, pelo Decreto Municipal N° 015/2021 (que regulamenta a modalidade pregão) e
subsidiariamente, pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2021 – PMT –
PMT. Processo Administrativo: 081-02/2021.15-PMT. OBJETO: Registro de Preço para aquisição de
gêneros alimentícios, visando atender ao Programa Nacional da Alimentação Escolar – PNAE nas Unidades
Educacionais da rede pública municipal de Tutóia (MA), de acordo com condições, especiﬁcações e
quantidades constantes no Termo de Referência. DA SESSÃO DE ABERTURA: Realizar-se no dia 04 de maio
de 2021, às 08h:30mim, A sessão Pública de julgamento será realizada eletronicamente no site www.portaldecompraspublicas.com.br no dia e horário marcados. OBTENÇÃO DO EDITAL: Considerando a atual crise
sanitária provocado pelo COVID-19, e em virtude do Decreto Municipal 017, de 05 de março de 2021, que
trata da prevenção e combate da COVID 19, os atendimentos presenciais dos órgãos municipais estarão
suspensos. portanto, o Edital e anexos poderão ser obtidos nos endereços eletrônicos: http://www.tce.ma.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br ou pelo e-mail: cclca@tutoia.ma.gov.br , e informações
podem ser obtidas pelo Telefone: (*98) 98457 0412.Tutóia/MA, 20 de abril de 2021. FABIANA DE PAIVA
LIMA. Pregoeira da Prefeitura Municipal de Tutóia (MA).

Aviso de Licitação. A Prefeitura Municipal de Tutóia/MA, torna público que realizará a licitação na modalidade
abaixo discriminada, cujo certame será regido pela Lei 10.520/2002, Decreto nº 10.024/2019, do Decreto nº
7.746/2012, do Decreto n° 8.538/2015, da Lei Complementar nº 123/06 que institui o Estatuto Nacional da
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e suas alterações na Lei 147/2014 e 155/2016, Decreto Federal nº
10.024/2019, pelo Decreto Municipal N° 015/2021 (que regulamenta a modalidade pregão) e subsidiariamente,
pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2021 – PMT. Processo Administrativo:
091-03/2021-05 -PMT. OBJETO: Registro de preços, para eventual contratação de empresa especializada para
prestação dos serviços de acesso à internet via rádio/ﬁbra, com a disponibilização de equipamentos para viabilizar
o referido acesso, entregues pelo sistema de COMODATO, instalação, conﬁguração, manutenção e suporte nos
pontos de acesso, para atender as demandas das Secretarias do Município de Tutóia/MA, de acordo com
condições, especiﬁcações e quantidades constantes no Termo de Referência. DA SESSÃO DE ABERTURA:
Realizar-se no dia 05 de maio de 2021, às 08h:30mim, A sessão Pública de julgamento será realizada eletronicamente no site www.portaldecompraspublicas.com.br no dia e horário marcados. OBTENÇÃO DO EDITAL:
Considerando a atual crise sanitária provocado pelo COVID-19, e em virtude do Decreto Municipal 017, de 05 de
março de 2021, que trata da prevenção e combate da COVID 19, os atendimentos presenciais dos órgãos
municipais estarão suspensos. portanto, o Edital e anexos poderão ser obtidos nos endereços eletrônicos:http://www.tce.ma.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br ou pelo e-mail: cclca@tutoia.ma.gov.br , e
informações podem ser obtidas pelo Telefone: (*98) 98457 0412.Tutóia/MA, 20 de abril de 2021. FABIANA DE
PAIVA LIMA. Pregoeira da Prefeitura Municipal de Tutóia (MA).

Aviso de Licitação. A Prefeitura Municipal de Tutóia/MA, torna público que realizará a licitação na modalidade
abaixo discriminada, cujo certame será regido pela Lei 10.520/2002, Decreto nº 10.024/2019, do Decreto nº
7.746/2012, do Decreto n° 8.538/2015, da Lei Complementar nº 123/06 que institui o Estatuto Nacional da
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e suas alterações na Lei 147/2014 e 155/2016, Decreto Federal
nº 10.024/2019, pelo Decreto Municipal N° 015/2021 (que regulamenta a modalidade pregão) e subsidiariamente, pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2021 – PMT. Processo
Administrativo: 014-01/2021.14 – PMT. OBJETO: Contratação de Empresa especializada para aquisição de 1
(uma) ambulância Tipo A - Tipo pick-up 4x4, (diesel), visando atender as necessidades do município de
Tutóia/MA, de acordo com condições, especiﬁcações e quantidades constantes no Termo de Referência.
(TERMO DE COMPROMISSO, Nº DA PROPOSTA: 11241.578000/1200-01). DA SESSÃO DE ABERTURA:
Realizar-se no dia 05 de maio de 2021, às 14h:00mim, A sessão Pública de julgamento será realizada eletronicamente no site www.portaldecompraspublicas.com.br no dia e horário marcados. OBTENÇÃO DO EDITAL:
Considerando a atual crise sanitária provocado pelo COVID-19, e em virtude do Decreto Municipal 017, de 05
de março de 2021, que trata da prevenção e combate da COVID 19, os atendimentos presenciais dos órgãos
municipais estarão suspensos. portanto, o Edital e anexos poderão ser obtidos nos endereços eletrônicos:http://www.tce.ma.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br ou pelo e-mail: cclca@tutoia.ma.gov.br , e informações podem ser obtidas pelo Telefone: (*98) 98457 0412.Tutóia/MA, 20 de abril de 2021.
FABIANA DE PAIVA LIMA. Pregoeira da Prefeitura Municipal de Tutóia (MA).

Aviso de Licitação. A Prefeitura Municipal de Tutóia/MA, torna público que realizará a licitação na modalidade
abaixo discriminada, cujo certame será regido pela Lei 10.520/2002, Decreto nº 10.024/2019, do Decreto nº
7.746/2012, do Decreto n° 8.538/2015, da Lei Complementar nº 123/06 que institui o Estatuto Nacional da
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e suas alterações na Lei 147/2014 e 155/2016, Decreto Federal
nº 10.024/2019, pelo Decreto Municipal N° 015/2021 (que regulamenta a modalidade pregão) e subsidiariamente, pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2021 – PMT. Processo
Administrativo: 048-02/2021.14-PMT. OBJETO: Aquisição de equipamentos e material permanente para
atenção especializada em saúde, para a Secretaria Municipal de Saúde do município de Tutóia (MA) de acordo
com condições, especiﬁcações e quantidades constantes no Termo de Referência (TERMO DE COMPROMISSO
PROPOSTA Nº: 11241.578000/1200-03). DA SESSÃO DE ABERTURA: Realizar-se no dia 06 de maio de 2021, às
08h:30mim, A sessão Pública de julgamento será realizada eletronicamente no site www.portaldecompraspublicas.com.br no dia e horário marcados. OBTENÇÃO DO EDITAL: Considerando a atual crise sanitária
provocado pelo COVID-19, e em virtude do Decreto Municipal 017, de 05 de março de 2021, que trata da
prevenção e combate da COVID 19, os atendimentos presenciais dos órgãos municipais estarão suspensos.
portanto, o Edital e anexos poderão ser obtidos nos endereços eletrônicos:http://www.tce.ma.gov.br;
www.portaldecompraspublicas.com.br ou pelo e-mail: cclca@tutoia.ma.gov.br , e informações podem
ser obtidas pelo Telefone: (*98) 98457 0412.Tutóia/MA, 20 de abril de 2021. FABIANA DE PAIVA LIMA.
Pregoeira da Prefeitura Municipal de Tutóia (MA).

Aviso de Licitação. A Prefeitura Municipal de Tutóia/MA, torna público que realizará a licitação na modalidade
abaixo discriminada, cujo certame será regido pela Lei 10.520/2002, Decreto nº 10.024/2019, do Decreto nº
7.746/2012, do Decreto n° 8.538/2015, da Lei Complementar nº 123/06 que institui o Estatuto Nacional da
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e suas alterações na Lei 147/2014 e 155/2016, Decreto Federal
nº 10.024/2019, pelo Decreto Municipal N° 015/2021 (que regulamenta a modalidade pregão) e subsidiariamente, pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2021 – PMT. Processo
Administrativo: 079-02/2021.07-PMT. OBJETO: Registro de preço para eventual aquisição de gás oxigênio
(gás medicinal), insumos e com comodato dos cilindros para atender as necessidades da Secretaria Municipal
de Saúde do Município de Tutóia/MA, de acordo com condições, especiﬁcações e quantidades constantes no
Termo de Referência. DA SESSÃO DE ABERTURA: Realizar-se no dia 06 de maio de 2021, às 14h:00mim, A
sessão Pública de julgamento será realizada eletronicamente no site www.portaldecompraspublicas.com.br
no dia e horário marcados. OBTENÇÃO DO EDITAL: Considerando a atual crise sanitária provocado pelo
COVID-19, e em virtude do Decreto Municipal 017, de 05 de março de 2021, que trata da prevenção e combate
da COVID 19, os atendimentos presenciais dos órgãos municipais estarão suspensos. portanto, o Edital e
anexos poderão ser obtidos nos endereços eletrônicos:http://www.tce.ma.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br ou pelo e-mail: cclca@tutoia.ma.gov.br , e informações podem ser obtidas pelo Telefone:
(*98) 98457 0412.Tutóia/MA, 20 de abril de 2021. FABIANA DE PAIVA LIMA. Pregoeira da Prefeitura
Municipal de Tutóia (MA).

ESPECIAL

oimparcial.com.br

George Raposo
E-mail: gdinamite@gmail.com

7

São Luís, sexta-feira, 23 de abril de 2021

Dia Mundial do Escoteiro

O que é ser
escoteiro?

A

maioria das pessoas acredita que um escoteiro
apenas anda com um bonito uniforme, cumpre
todos os dias uma boa ação e passa os ﬁns-desemana acampando. Com certeza, o escoteiro
faz muito mais do que isso.
O escotismo é um movimento com o objetivo de
complementar a educação do jovem, ou seja, faze-lo
aprender alguns conceitos importantes para sua vida
em um lugar diferente de sua casa ou escola.
GRUPOS ESCOTEIROS? O QUE SÃO?
Os grupos escoteiros são organizações onde o Método Escoteiro é desenvolvido, sem ﬁns lucrativos, sem
envolvimento partidário e desligadas de qualquer organização governamental. As pessoas que trabalham neles
não são remuneradas e exercem este trabalho voluntariamente. No Escotismo não existe distinção de cor, credo
ou classe social. Os grupos escoteiros geralmente estão
situados em organizações militares, escolas e igrejas e
estão subordinados a União dos Escoteiros do Brasil, cuja sede ﬁca em Curitiba.
REUNIÕES E ACAMPAMENTOS
O escotismo normalmente ocupa o tempo livre dos
jovens e por isso as atividades quase sempre ocorrem
aos sábados e os acampamentos nos ﬁnais de semana e
feriados. Existem, porém, grupos que se reúnem durante a semana.
Os gastos com o escotismo são relativamente baixos,
eles consistem basicamente da mensalidade do grupo
escoteiro, que cobre as despesas organizacionais do
grupo; da matrícula na UEB, que mantém a União dos
Escoteiros do Brasil e proporciona que a mesma ofereça
cursos e outras atividades relacionadas com o escotismo; do custo do uniforme; das taxas de acampamentos
e atividades, que são cobradas para custear a alimentação e o transporte do jovem nestas atividades e de contribuições esporádicas elaboradas pelos próprios escoteiros.
FINALMENTE: SE TORNANDO UM ESCOTEIRO!
Para se tornar um Escoteiro, inicialmente deve-se
procurar um grupo próximo a sua casa e informar-se sobre a existência de vagas. Após isso, o jovem passa a
comparecer as reuniões para ir aos poucos conhecendo
e se acostumando ao cotidiano de um Escoteiro. Se o jovem se sentir bem e quiser continuar no Movimento, os
pais devem preencher um cadastro e o jovem é oﬁcialmente admitido no Grupo fazendo parte, então, da Fraternidade Escoteira.
Modalidades
O Escotismo, nos ramos escoteiro e sênior, além da
modalidade básica, em que predomina o ambiente mateiro e as atividades em terra, pode ser praticado nas
modalidades de Escotismo do Mar e de Escotismo do Ar,
que se distinguem pelos distintivos e onde se adiciona

ao programa do Escotismo Básico a especialização em
marinha ou aeronáutica, e as atividades no mar e no ar,
respectivamente.
Escotismo Básico
O Escotismo Básico procura desenvolver nos jovens o
gosto pela vida rural e sertaneja, pelas artes e técnicas
mateiras, pelo excursionismo, campismo e montanhismo, pelas viagens em todas as formas de transporte, pelas grandes expedições e explorações das regiões desconhecidas, pelo estudo da fauna, ﬂora, mineralogia, geologia e arqueologia e pelos esportes terrestres, incentivando o culto das tradições dos bandeirantes, dos sertanistas e do nosso exército.
Escotismo do Mar
O Escotismo do Mar procura desenvolver nos jovens
o gosto pela vida do mar, pelas artes e técnicas marinheiras, pela navegação a vela e a motor, pelas viagens e
transportes marítimos, pela pesca, pelo estudo da oceanograﬁa, pela exploração e pelos esportes náuticos, incentivando o culto das tradições de nossa marinha.

criança aprende brincando. Aliás, o contato com a natureza é muito estimulado. “Para o jovem é uma grande
brincadeira, ele faz amizades e tem novas experiências.
Mas, durante esse processo, nós trabalhamos a construção do caráter dele. É um complemento ao ambiente escolar e familiar”, explica André. E você também pode fazer parte. “Muitos pais se envolvem nas atividades e ajudam na administração e organização dos grupos. Também é uma maneira de unir a família.”
Como se tornar escoteiro?
Para encontrar o grupo escoteiro mais próximo de você, acesse o site escoteiros.org.br e informe seu estado,
cidade e bairro. As atividades costumam acontecer aos
sábados e os participantes precisam ter entre 6 anos e
meio e 21 anos. O custo varia de grupo para grupo, mas
em geral são cobradas a inscrição e uma mensalidade,
que costuma ﬁcar em torno de R$ 50 (os grupos não têm
ﬁns lucrativos; o dinheiro é usado para ajudar na manutenção da sede). Vale lembrar que muitos locais oferecem bolsa para aqueles que não têm condições de pagar
a mensalidade.

Novos desaﬁos a cada idade
Lobinho: de 6 anos e meio aos 10 anos. Nessa fase, tuO Escotismo do Ar procura desenvolver nos jovens o do é transmitido por meio de brincadeiras. A criança cogosto pelo aeromodelismo, pelos planadores, pelos heli- meça a aprender sobre trabalho em equipe e a descobrir
cópteros e aviões, pelos problemas de aeroportos, aero- quais são seus interesses no universo escoteiro.
Escoteiro: dos 10 aos 15 anos. Com mais independênnavegação e aeropropulsão, pelo pára-quedismo e pelos esportes aéreos, pelo estudo da meteorologia e da cia, é a hora de acampar. São as crianças que montam as
cosmograﬁa, pelos foguetes espaciais, pelos satélites ar- barracas e cuidam da alimentação, mas os adultos do
tiﬁciais e pela cosmonáutica, incentivando o culto das grupo, chamados chefes, sempre acompanham.
Sênior: dos 15 aos 17 anos. Nessa idade, o jovem é
tradições da nossa Aeronáutica.
movido a desaﬁos, por isso as atividades são mais comSer escoteiro pode trazer muitos benefíci- plexas e os acampamentos, mais “radicais” – tem até
uma modalidade em que as barracas ﬁcam ﬂutuando!
os para o desenvolvimento das crianças
Pioneiro: dos 18 aos 21 anos. O escoteiro exercita cada
Aulas de inglês, de informática, reforço quando as notas ﬁcam baixas. Todo pai e mãe fazem um esforço dana- vez mais seu papel de cidadão e participa de ações como
do para que seus ﬁlhos tenham a melhor formação pos- a que aconteceu ano passado no Brasil: mil participansível. Mas nem só de estudos se faz um adulto bem es- tes de 15 países visitaram instituições carentes para, entruturado e preparado para a vida. Que tal também ofe- tre outros gestos, plantar hortas e consertar brinquedos.
recer para seus ﬁlhos uma atividade diferente das que
eles têm na escola e inscrevê-los num grupo escoteiro?
Os 10 artigos da lei escoteira
Você vai querer que seu ﬁlho siga todas elas!
Escoteiros brincam, fazem amigos e aprendem conceitos importantes de respeito ao próximo e de trabalho • O escoteiro tem uma só palavra.
em equipe. O escotismo existe em diversos países e foi • O escoteiro é leal.
criado na Inglaterra há mais de 100 anos. E, ao contrário • O escoteiro está sempre alerta para ajudar o próximo e
do que muita gente pensa, os participantes desse movi- pratica diariamente uma boa ação.
mento fazem muito mais do que acampar e vender bis- • O escoteiro é amigo de todos e irmão dos demais escocoitos.
teiros.
“Nosso objetivo é entregar alguém melhor para a so- • O escoteiro é cortês.
ciedade, estimulando a cultura de paz”, explica o esco- • O escoteiro é bom para os animais e as plantas.
teiro André Spina, diretor de comunicação dos Escotei- • O escoteiro é obediente e disciplinado.
ros do Brasil. Ficou interessada? Saiba mais ao lado!
• O escoteiro é alegre e sorri nas diﬁculdades.
• O escoteiro é econômico e respeita o bem alheio.
• O escoteiro é limpo de corpo e alma.
Diversão e família unida
Entre acampamentos e outras aventuras ao ar livre, a
Escotismo do Ar

Nedilson Machado

NEDILSON MACHADO

E-mail: nedilsonmachado@gmail.com
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Leilão Itaú Unibanco

Oscar 2021 na TVN

O Maranhão mais uma vez está entre os 9
estados brasileiros que vão participar do Leilão do Itaú Unibanco com 17 imóveis no total, neste próximo dia 30 de abril.
Também vão participar Bahia, Ceará,
Goiás, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro,
Santa Catarina e São Paulo.
São imóveis até 50% abaixo do valor de
mercado, com lances iniciais que vão de R$
55.900,00 até R$ 920.000,00.

Os amantes da sétima arte e usuários da
TVN terão um programa imperdível nesse
domingo, 25, à partir das 20h: a 93ª solenidade de premiação do Oscar, com transmissão
ao vivo e direto de Los Angeles, através do
canal TNT (canal 433). Na lista de indicados
ao Oscar 2021, o gênero documentário se sobressai com ﬁlmes fortes que visam denunciar temas como o racismo, a solidão e o
abandono aos idosos.

Pra curtir
Diogo Nogueira
anuncia nas suas redes sociais que irá fazer uma live em seu
canal do Youtube
neste domingo, 25, às
12h.
A apresentação será
para comemorar seu
aniversário de 40
anos, que o cantor
completa na segunda-feira, 26.
O show online terá o
espírito de um almoço de família, com Diogo preparando a comida, brincadeiras e
bolo de aniversário.

Empresários do setor de Obras
Públicas reuniram-se, nesta semana, com o presidente do SindusconMA, Fábio Nahuz. Participaram do
encontro: o diretor da Nissi Construções, Nelson Nahuz Jr; o presidente do Sinduscon Jovem e diretor
da RF Locações e Serviços, Ricardo
Assunção; e o presidente do Conselho Temático de Relações de Trabalho da FIEMA e diretor da Console,
José Orlando Leite Filho. O Sinduscon-MA, a propósito, tem sido incansável no acompanhamento de algumas obras públicas realizada pelo
Estado e Município, na capital nestes
tempos de pandemia. Um plano estratégico e emergencial está sendo
desenvolvido para preservar a saúde
de todos os envolvidos.

O sambista também
irá interagir com os
fãs e terá várias surpresas preparadas
pela produção.

Gisela Diniz celebra
sua entrada como
membro no Maranhão
da Organização Internacional de Cerimonial
e Protocolo, cujos objetivos são o desenvolvimento do protocolo e
da proﬁssão dos seus
proﬁssionais. Gisela,
que comanda o cerimonial da Câmara Municipal de São Luís,
agradeceu ao vereador
Osmar Filho pela conﬁança e a todos que a
apoiam nas ações do
cerimonial da casa.

O tempo “voou” e o
Rio Anil Shopping
completa 11 anos de
existência.
O shopping que chegou em 2010 na capital maranhense já realizou eventos e
ações que entraram
para a história.
Para celebrar esse
momento, o Rio Anil
conta, até o dia 8 de
maio, com a exposição “Uma história feita por você”, que relembra grandes momentos de sua história.
A exposição fotográﬁca, localizada na segunda praça de eventos, conta com registros fotográﬁcos do
shopping desde o período de sua construção até os dias atuais.

O presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão
(COREN-MA), enfermeiro José Carlos Júnior (foto), completou no
último 14 de abril, 100
dias de gestão frente
ao órgão. “Fizemos um
esforço e começamos a
trabalhar muito para
encontrar melhorias e
soluções, sempre com
o objetivo de atender
ao proﬁssional da enfermagem”, orgulhase o presidente do COREN-MA.

BRK e Saúde

Produção de pescado

FGV Energia

A BRK Ambiental utiliza o mês de Abril, em
que é lembrado o Mês Mundial da Saúde, para
ressaltar o papel do saneamento na prevenção e
no combate às doenças.
Pouco mais de ano após o início da pandemia
de coronavírus, a situação no país é ainda mais
grave. Com o número de casos em crescimento,
mais do que nunca é necessário seguir as recomendações sanitárias, protegendo a si mesmo e
estendendo esses cuidados aos outros. Lembrando que a BRK Ambiental atua em Paço do
Lumiar e São José de Ribamar

Em pesquisa divulgada recentemente pela
Associação Brasileira da Piscicultura (PEIXE
BR), o Maranhão garantiu o 5ª lugar no ranking
brasileiro de produção de pescado, com 48 mil
toneladas. No estado , a piscicultura é uma atividade em expansão e os principais motivos para
este crescimento são a demanda de peixes em
cativeiros, o baixo custo de manutenção, a boa
remuneração dos produtores, a grande disponibilidade de água e de área para o cultivo. Outro
fator importante na piscicultura é a aceitação de
peixes menores, pelo mercado consumidor.

A FGV Energia organiza, no próximo dia 26, o
webinar Geopolítica da Energia, no qual serão
debatidas as circunstâncias político-geográﬁcas
que afetam a volatilidade do preço do petróleo
no mercado internacional.
O encontro contará com a participação do
deputado federal e ex-ministro de Minas e Energia Fernando Coelho Filho; do vice-presidente
sênior de Energia Global da IHS Markit, Carlos
Pascual; e do diretor do Programa de Energia para América Latina do Instituto Baker Fellow,
Francisco Monaldi.

Governo do Estado entrega
novo prédio da Junta
Comercial do Maranhão
Coração da história do Maranhão e valorização dos prédios
seculares de São Luís. Neste feriado de Tiradentes, 21 de abril,
foi inaugurado o prédio que abriga a Junta Comercial do Maranhão (Jucema). Todo reformado, estruturado e equipado, preservando as características históricas do seus quase 200 anos, o
prédio conta agora com elementos modernos e itens de acessibilidade. O local que já foi moradia de Ana Jansen, personagem
icônica da era da escravatura no Estado, será espaço de apoio
ao empreendedorismo e negócios.
A reforma do prédio da Jucema integra as ações do programa
Nosso Centro, que tem como objetivo, focar o centro da cidade
como espaço de desenvolvimento, no rol das políticas públicas. O governador Flávio Dino pontuou que outras obras foram
e serão realizadas no bairro histórico e região central, e, com a
entrega do casarão, o acervo se torna ainda mais reconhecido,
valorizado e prestigiado.
“Um belo exemplo de arquitetura, com quase 200 anos de história, agora devolvido à cidade e ao Estado, para funcionamento
de um equipamento de grande importância aos empreendedores e economia, que é a Junta Comercial. Uma obra de muitos
significados, hoje celebrando a história do Maranhão nesta dia
de Tiradentes, preservando o patrimônio e estimulando inves-

timentos vitais para a geração de emprego e renda do Maranhão”, frisou
o governador Flávio Dino.
O presidente da Jucema, Sérgio Sombra, enfatizou o retorno ao prédio que era da Jucema, 20 anos depois, com a restauração promovida
pelo Governo do Estado. “Estamos integrando esse conjunto arquitetônico, importante para São Luís e, ao mesmo tempo, agregando serviços
importantes aos pequenos e grandes empreendedores e aos negócios de
forma geral”, disse o gestor.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 085/2021 através de SISTEMA DE REGISTRO DE
PREÇOS. A Prefeitura Municipal de Tuntum - Maranhão, através de seu Pregoeiro(a) e Equipe de Apoio,
torna público para conhecimento de todos que estará realizando Licitação na MODALIDADE: Pregão
Presencial. TIPO: Menor Preço por Lote. OBJETO: Aquisição de materiais e equipamentos de informática,
para Secretaria Municipal de Educação. BASE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/02, subsidiariamente pela Lei
Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores e as condições do Edital. Recebimento e abertura dos
envelopes de Proposta e Habilitação: às 11h00min do dia 06 de maio de 2021. O Edital estará à disposição
para consulta gratuita no setor de licitação, das 08h às 12h e no site do Município. Os interessados na
aquisição dos mesmos deverão recolher o valor de R$ 20,00 (vinte reais) mediante a retirada do DAM, na
sala da CPL, na Sede da Prefeitura Municipal de Tuntum, localizada na Rua Frederico Coelho, nº 411 –
Centro – Tuntum/MA, CEP: 65763-000. Para mais esclarecimentos, entrar em contato por meio do seguinte
endereço eletrônico: cpltuntum@gmail.com. Tuntum – MA, 22 de abril de 2021. Sara Ferreira Costa Fleury
- Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÂO PRESENCIAL N.º 084/2021 através de SISTEMA DE REGISTRO DE
PREÇOS. A Prefeitura de Tuntum – MA, através de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, torna público para
conhecimento de todos que estará realizando Licitação na MODALIDADE: Pregão Presencial. TIPO: Menor
Preço por Lote. OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e
corretiva da frota de veículos pertencentes, bem como locados pela Secretaria Municipal de Educação.
BASE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/02, subsidiariamente pela Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações
posteriores e as condições do Edital. Recebimento e abertura dos envelopes de Proposta e Habilitação: às
09h00min do dia 06 de maio de 2021. O Edital estará à disposição para consulta gratuita no setor de
licitação, das 08h00min às 12h00min e no site do Município. Os interessados na aquisição do mesmo
deverão recolher o valor de R$ 20,00 (vinte reais) mediante a retirada do DAM, na sala da CPL, na Prefeitura
Municipal de Tuntum, localizada na Rua Frederico Coelho, Nº 411 – Centro – Tuntum/MA, CEP: 65763-000.
Para mais esclarecimentos, entrar em contato por meio do seguinte endereço eletrônico: cpltuntum@gmail.com. Tuntum – Maranhão, 22 de abril de 2021. Sara Ferreira Costa Fleury - Pregoeira.

AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2021 através
de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. A Prefeitura Municipal de Tuntum/MA, através de
sua Pregoeira e equipe de apoio, no uso de suas atribuições legais, torna público para
conhecimento dos interessados, o CANCELAMENTO da licitação divulgada através do
edital do PREGÃO PRESENCIAL N.º 038/2021 através de SISTEMA DE REGISTRO DE
PREÇOS, tendo por objeto a contratação de empresa para serviços de sinalização vertical
e horizontal da cidade de Tuntum/MA, visando atender as necessidades da Secretaria
Municipal de Infraestrutura, por conveniência da Administração Pública, a ﬁm de sanar
possível erro técnico no Termo de Referência. Assim sendo, a presente licitação não terá
prosseguimento. Tuntum – MA, 14 de abril de 2021. Sara Ferreira Costa Fleury – Pregoeira.
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OPERAÇÃO PF

PRÓXIMA TERÇA

Bancáriosqueremvacina
ouvãoentraremgreve

Cédulasfalsas
chegavampelosCorreios

Bancários maranhenses discutem a deflagração de uma Greve Geral Sanitária em
defesa da saúde e da vida da categoria e da população no Maranhão

O

Sindicato dos Bancários do
Maranhão está se articulando para fazer uma paralisação geral da categoria no
próximo dia 27.
Durante esses dias a categoria está
fazendo reuniões virtuais para discutir o rumo do movimento, que prevê
greve geral sanitária por vacinação e
em defesa da vida, em todo o estado.

aumento do número de óbitos no Estado”, disse a instituição.

Mortes de bancários

Cerca de 14 bancários perderam a
vida para a Covid-19, segundo o Sindicato, acrescentando que milhares
de maranhenses podem ter se contaminado nos bancos.
“Desde o início, cobramos do Governo Federal um lockdown nacional
e, sobretudo, a vacinação em massa e
Reunião da categoria
Na noite de ontem (21) houve reu- gratuita para todos os brasileiros. Dinião com trabalhadores da Caixa. “Ca- ante da omissão do presidente e do
so, nos próximos dias, não haja uma aumento do número de casos e óbiresposta satisfatória e deﬁnitiva do tos, recorremos ao governador e aos
poder público a respeito do pleito da prefeitos do Maranhão para garanticategoria, não restará alternativa a rem a vacina não só para os outros tranão ser a deﬂagração de uma greve balhadores, mas também, para os
geral sanitária dos trabalhadores dos bancários, devido às peculiaridades já
bancos. Os preparativos já começa- citadas da categoria, a ﬁm de salvar viram”, aﬁrmou o presidente do SEEB- das e evitar o colapso do sistema de
saúde, aﬁrmou Eloy Natan.
MA, Eloy Natan
Em janeiro o SEEB-MA se reuniu
Segundo o SEEB, desde janeiro deste ano a instituição tem solicitado a com o Secretário de Saúde do Maratodas as esferas do poder público – nhão, Carlos Lula, para solicitar a inmunicipal, estadual e federal – que os clusão dos bancários maranhenses no
bancários sejam incluídos no grupo grupo de vacinação prioritária contra
de vacinação prioritária contra a Co- a Covid-19 no Estado.
Na época, o secretário informou
vid-19, com o argumento de que a categoria exerce atividade essencial e que o Governo estava estudando a
não parou de trabalhar presencial- possibilidade de atender ao pleito dos
bancários.
mente durante a pandemia.
Além disso, tem atuado na linha de
frente da crise, em agências fechadas, Vacinação no interior
Nas cidades maranhenses de Balsem ventilação natural, com aglomerações e alto risco de contágio pelo sas, Bacabal, Trizidela do Vale e Impecoronavírus, a ﬁm de pagar o auxílio ratriz, foram apresentados e aprovaemergencial e evitar o colapso econô- dos projetos de lei, que dispõem sobre
a vacinação prioritária dos bancários
mico-social do país.
“Vale ressaltar que o Governo Flá- que estão trabalhando desde o comevio Dino já incluiu diversas categoria ço da pandemia.
Apenas em Imperatriz o projeto de
na lista de imunização prioritária,
mas excluiu os trabalhadores dos Lei ainda deverá ser apreciado pela
bancos, o que tem contribuído para o Câmara Municipal.

AS CÉDULAS FALSAS FORAM ENCONTRADAS COM E PESSOAS

Caso, nos próximos dias,
não haja uma resposta
satisfatória e definitiva

A Polícia Federal deﬂagrou operação no Maranhão,
onde foram presas três pessoas em ﬂagrante com aproximadamente R$ 10 mil em cédulas falsas.
As prisões ocorreram em São Luís, capital maranhense, e no município de Santa Rita, localizado a 79 km de
São Luís.
Essas prisões fazem parte da operação ‘Rebote Fakes
2’, que investiga as organizações criminosas que falsiﬁcam e vendem moedas falsas através da internet.
Segundo a PF, os presos nesta semana, recebiam as
notas falsas por meio de encomendas enviadas pelos
Correios.
Foram presas duas pessoas em São Luís e uma pessoa
em Santa Rita, que teriam adquirido o dinheiro falso
através de contato com os falsários.
Os suspeitos irão responder pelo crime de moeda falsa, previsto no art. 289, que a pena é de reclusão entre
três a 12 anos, com multa.

do poder público a
respeito do pleito da
categoria, não restará
alternativa a não ser a
deflagração de uma
greve geral sanitária dos
trabalhadores dos
bancos. Os preparativos
já começaram

DESCENTRALIZAÇÃO

Soluções extrajudiciais na área do consumidor

SÃO CRISTÓVÃO

Jovem de 28 anos é
morto por vingança

KAIQUE FOI ASSASSINADO A TIROS POR UM ASSALTANTE

O SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÕES DE DEFESA DO CONSUMIDOR PERMITE O REGISTRO DAS DEMANDAS DOS CONSUMIDORES
O Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor (Sindec), já utilizado pela Defensoria Pública do Estado (DPE/MA), na sede e
no núcleo especializado da instituição, será disponibilizado agora aos
demais núcleos regionais e descentralizados, na capital e interior do estado.
Para viabilizar a instalação da ferramenta, foi assinado, nesta semana,
Termo de Cooperação Técnica entre a
Defensoria e o Instituto de Promoção
e Defesa do Cidadão e Consumidor
(Procon/MA).
O Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor permite o registro das demandas individuais dos consumidores que recor-

rem aos Procons. Ele consolida registros em bases locais e forma um banco nacional de informações sobre
problemas enfrentados pelos consumidores. Segundo explicou o defensor-geral do Estado, Alberto Bastos, o
Sindec será um importante aliado dos
defensores públicos com atuação em
demandas consumeristas. “Trata-se
de um sistema virtual que o Procon
utiliza para manter contato com as
empresas, e nos permitirá também o
entendimento mais rápido e facilitado com os fornecedores, potencializando a busca pela solução extrajudicial dos conﬂitos e de mais esclarecimentos a respeito de demandas da
área”, comemorou Bastos, informan-

do que a adoção da ferramenta pelos
núcleos deverá ser solicitada pelos
coordenadores. O documento, assinado pelo defensor-geral e pela presidente do Procon/MA, Karen Barros
Duarte, prevê a promoção de treinamentos destinados à equipe designada pela DPE/MA, para garantir uma
boa performance do proﬁssional de
atendimento ao público, dentre outras obrigações do Procon. Quanto à
Defensoria, a instituição deverá potencializar e criar canais de comunicação direta com o parceiro, bem como indicar, em cada unidade, um responsável para fazer contato direto
com o Instituto, conforme cláusulas
contidas no termo.

A polícia da capital maranhense investiga e realiza
buscas com o objetivo de prender o homem que assassinou um jovem, na tarde da última quarta-feira (21), no
bairro do São Cristóvão. A motivação do homicídio foi
vingança, pois o criminoso foi impedido pela vítima de
assaltar uma mulher. A vítima, identiﬁcada como Kaique da Silva Sales, de 28 anos, foi morto a tiros dentro de
uma galeteria.
Imagens das câmeras de segurança da galeteria mostram o momento em que um homem de capacete se
aproxima de Kaique, que trabalha no local, e efetuou os
disparos de arma de fogo.
Segundo testemunhas, o homem de capacete tentou
roubar uma mulher que esperava um ônibus próximo
da galeteria. Ao perceber a ação, Kaique teria reagido e
usado um pedaço de madeira para atacar o assaltante,
que fugiu. O criminoso teria voltado ao local minutos
depois e efetuou os disparos contra a vítima.

Após o crime, a Polícia Civil fez buscas nas proximidades do local do crime. A polícia, ainda, está investigando
o caso para saber se realmente foi uma situação de “vingança” do assaltante.
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SANTO

CONTRA A INFLUENZA

Prefeitura vai vacinar
quem perdeu o dia
Prefeitura de São Luís vacinará contra H1N1 crianças que perderam prazo. Veja quais os
pontos de imunização na capital maranhense

A

Prefeitura de São Luís vai
abrir os postos de saúde neste
sábado (24) para receber o
público-alvo que perdeu o
dia da vacinação contra a Inﬂuenza. A
Secretaria Municipal de Saúde (Semus) já montou toda a logística para
atender as crianças nos 62 pontos, das
8h ao meio-dia.
Na capital, a vacina contra a H1N1
é ofertada desde o dia 12 deste mês na
rede pública de saúde. De acordo com
a Coordenação de Imunização, devem ser vacinadas as crianças entre
seis meses e menores de seis anos (ou
seja, até 5 anos, 11 meses e 29 dias)
que perderam os prazos de chamamento anteriores.
Ontem e hoje, quinta (22) e sextafeira (23), estão sendo imunizadas crianças com 5 anos de idade.
A meta da Semus é vacinar 90% dos
chamados grupos prioritários. A partir da próxima semana, devem ser
chamados para a vacinação os trabalhadores da saúde, além das gestantes
e puérperas (ou seja, quem recentemente se submeteu a parto).
O secretário de Saúde de São Luís,
Joel Nunes, pede à população que ﬁque atenta aos prazos para a imunização contra a inﬂuenza. “É fundamental que, no caso das crianças, os pais e
responsáveis cumpram os dias de
chamamento para esta importante
vacina. Quanto aos demais públicos,
adultos e idosos devem priorizar a vacina da Covid, no entanto, é fundamental se atentar para o fato de que a
vacina contra a inﬂuenza também
precisa ser tomada”, disse.
Além dos públicos já citados, serão

A META DA SEMUS É VACINAR 90% DOS CHAMADOS GRUPOS PRIORITÁRIOS NA CAPITAL
vacinados os idosos com 60 anos ou
mais, professores das escolas públicas
e privadas, pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis e
outras condições clínicas especiais, as
pessoas com deﬁciência permanente,
os membros dos povos indígenas,
além das forças de segurança e salvamento e forças armadas.
Também constam no público-alvo
da vacina contra a inﬂuenza caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passagei-

ros urbano e de longo curso, trabalhadores portuários, funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens
de 12 a 21 anos de idade sob medidas
socioeducativas e a população privada de liberdade.
A orientação, neste momento, é
priorizar a imunização contra a Covid-19. Ou seja, as pessoas contempladas com a vacinação contra o coronavírus, após as duas doses, devem
aguardar por 14 dias após a imunização complementar.

UnidadeselocaiscomvacinaçãocontraInfluenza

1. C.S da Liberdade
2. Centro de Saúde Paulo Ramos
3. C.S Bezerra de Menezes
4. USF do São Francisco
5. C.S. Vila Bacanga
6. U. M. Itaqui Bacanga
7. C. S. Clodomir P. Costa
8. C. S. Valdecy Eleoteria Martins
9. C. S. São Raimundo
10. C. S Yves Parga
11. C.S. Vila Nova
12. Hospital Aquiles Lisboa
13. C.S. da Vila Embratel
14. C.S. do Gapara
15. C.S Bairro de Fátima
16. U.M Coroadinho
17. C.S Carlos Macieira
18. PSF Dr. Antonio Guanaré
19. Posto de Saúde do Anil
20. C.S Genésio Ramos Filho
21. C.S Cohab – Anil

22. C.S Salomão Fiquene
23. C.S Djalma Marques
24. C.S Turu
25. Hospital. Dr. Adelson de Sousa
Lopes
26. UBS Cintra
27. C. S Genésio Rego
28. APAE no Outeiro da Cruz
29. C.S. Amar
30. Policlínica do Vinhais
31. C.S. Radional
32. C. S. da Vila Lobão
33. C.S. João de Deus
34. U.M. São Bernardo
35. Policlínica C. Operária
36. C.S Santa Bárbara
37. C. S. Drª Nazaré Neiva
38. USF Dr.Antonio Carlos S. Reis I
39. USF Maria Ayrecila II
40. USF Jailson Alves III
41. USF Santa Clara

42. USF Santa Eﬁgênia
43. C.S São Cristóvão
44. USF Pirapora
45. USF Fabiciana Moraes
46. C.S Vila Janaína
47. UBS Expedito Alves de Melo
48. PS Coquilho
49. C.S. Itapera
50. C.S. Quebra Pote
51. C.S. Tales Ribeiro Gonçalves
52. USF Vila Sarney
53. C.S. Pedrinhas I
54. C.S. Pedrinhas II
55. C.S. Tibiri
56. C.S. Maracanã
57. USF Coqueiro
58. C. S. Jose de Ribamar Frazão
59. C.S. Laura Vasconcelos
60. C. S. Rio Grande (M. de Lourdes)
61. C.S Vila Itamar
62. CS João Paulo

Religiosos celebram
dia de São Jorge
PATRÍCIA CUNHA
Conhecido como “o grande mártir”, foi martirizado
no ano 303. A seu respeito, contou-se muitas histórias.
Fundamentos históricos temos poucos, mas o suﬁciente para podermos perceber que ele existiu, e que vale a
pena pedir sua intercessão e imitá-lo.
A Igreja de São Jorge, da Paróquia Sirian Ortodoxa no
Maranhão, primeira igreja dedicada ao santo em São
Luís, celebrará uma missa especial nesta sexta-feira, 23,
em que se honra o Dia de São Jorge. A igreja ﬁca na rua
das Videiras, 11, Altos do Turu I.
A missa, que será celebrada de forma híbrida, começará às 9h, reunindo ﬁéis católicos e ortodoxos que são
devotos do santo. Durante a celebração haverá as bênçãos da vela, do sal e da água. A parte musical terá a participação do cantor Emanuel de Jesus, que é devoto do
santo. A missa com a presença de ﬁéis já foi previamente
agendada e o uso da máscara é indispensável durante
toda a celebração. “Você, devoto, é nosso convidado e
juntar-se a nós nessa missa especial onde clamarmos a
Deus por nossas famílias, saúde, empregos e por todas
as nossas necessidades. A igreja está toda organizada
para manutenção do distanciamento social com até
25% de sua capacidade total, e disponibilizamos álcool
em gel para todos”, convida a igreja. A transmissão via
internet será pelo Facebook da igreja.
São Jorge é venerado como santo guerreiro por cristãos do oriente e ocidente, além de ser uma ﬁgura comum em outras religiões de matriz africana, fruto do
sincretismo religioso popular brasileiro.
Devoto de São Jorge desde xxx Emanuel de Jesus fará
algumas canções na missa deste dia 23. “São Jorge é o
cavaleiro ﬁel de Cristo, que por meio da simbologia de
sua imagem nos inspira e faz acreditar na força potente
do bem e do amor!! É uma reﬂexão necessária, principalmente para o momento que estamos vivendo!! Hoje
estarei com muita alegria cantando pela primeira vez na
igreja de São Jorge e pedindo por dias melhores!! Esse é
um templo muito lindo que está em fase de construção
em São Luís e que vale à pena conhecer. Salve São Jorge!!”, disse Emanuel.
No começo do mês ele presenteou a igreja com uma
peça de grande valor simbólico, recebida pelo padre Pablo Neves. “A minha devoção à São Jorge vem de muito
cedo, sempre quis saber quem era aquele homem no cavalo que as pessoas diziam que tinha a sua imagem reﬂetida na lua. Isso ﬁcou bem forte no imaginário. Depois fui buscar conhecer sua história, que me tocou bastante. Com isso já compus várias canções e reuni amigos
cantores em um show popular celebrativo. Independente de religião, São Jorge apresenta uma mensagem
universal, que é a do ‘bem sobre o mal por meio do
amor’. E essa mensagem nunca foi tão necessária”, disse
o cantor.
A Igreja de São Jorge, que ﬁca no Altos do Turu I, é a
primeira Igreja dedicada ao grande mártir São Jorge no
estado do Maranhão. De acordo com a paróquia, São
Jorge foi escolhido como padroeiro da Igreja, “pois é um
dos santos mais respeitados e venerados do oriente, por
sua ﬁdelidade a Jesus Cristo e sua incansável defesa a
Igreja”.
Com a pandemia, as ações da igreja para auxiliar na
obra de construção foram paralisadas, mas a instituição
está precisando de ajuda e doação para ﬁnalizar a obra.
“São poucas as igrejas de São Jorge no Brasil. Já conheci
duas. Quando ﬁquei sabendo da construção de uma
Igreja de São Jorge em São Luís ﬁquei muito feliz. Ela está sendo construída com muito esforço e dedicação pela
comunidade do Alto do Turu, e não tenho dúvidas que
se tornará um grande templo! Deus nos proteja, com a
intercessão de São Jorge!!”, disse. Quem quiser fazer doações, é só entrar em contato com a igreja, no Instagram
da mesma: @igrejadesaojorge.
Lendas e mistérios
Em artigo publicado pelo Cardeal Orani João Tempesta no site da CNBB (Confederação Nacional dos Bispos
do Brasil), ele diz que a vida de São Jorge está envolta em
lendas e mistérios, embora no fundo de tudo exista uma
pessoa cuja vida e martírio chamou a atenção dos cristãos dos primeiros séculos, a ponto de difundirem seu
culto e construírem igreja em sua memória. Com 23
anos passou a residir na corte imperial, exercendo altas
funções. Nessa mesma época, o Imperador Diocleciano
traçou planos para exterminar os cristãos.
“São Jorge foi um grande defensor da fé. Com grande
coragem sua fé em Jesus Cristo como Senhor e salvador
dos homens. Indagado por um cônsul sobre a origem
desta ousadia, Jorge prontamente respondeu-lhe que
era por causa da verdade. O tal cônsul, não satisfeito,
quis saber: “o que é a verdade?”. Jorge respondeu: “A verdade é meu Senhor Jesus Cristo, a quem vós perseguis, e
eu sou servo de meu redentor Jesus Cristo, e n’Ele conﬁado me pus no meio de vós para dar testemunho da Verdade.” Como Jorge mantinha-se ﬁel a Jesus, o Imperador tentou fazê-lo desistir da fé torturando-o de vários
modos. E, após cada tortura, era levado perante o Imperador, que lhe perguntava se renegaria a Jesus para adorar os ídolos” (trecho do artigo).
Diocleciano mandou decapitar o jovem e ﬁel discípulo de Jesus, em 23 de abril de 303. Logo a devoção à “São”
Jorge tornou-se popular. Celebrações e petições a imagens que o representavam se espalharam pelo Oriente e,
depois das Cruzadas, tiveram grande entrada no Ocidente. A imagem de São Jorge é representada por um jovem vestido com uma armadura, sentado em um cavalo
branco com uma lança atravessando o dragão, pois o
santo é imortalizado no conto em que mata um dragão.

ESPORTES
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SEMIFINAL DO MARANHENSE

DE OLHO NA SÉRIE B

Sampaio contrata meia
revelado no Palmeiras

Moto só volta a campo
no mês de maio

Todos os jogadores contratados até agora já tiveram seus pedidos de registros
encaminhados à CBF e aguardam confirmação do BID até hoje a tarde
NERES PINTO

O

s últimos resultados do
Sampaio Corrêa levaram o
clube a agir em busca de novos reforços visando o restante do Campeonato Maranhense e a
participação na Série B do Brasileiro.
Depois de fechar com o atacante Ciel
na semana passada, ontem o presidente Sérgio Frota informou a chegada do meia Daniel Silva, 20 anos. É o
terceiro atleta a assassinar contrato
com o clube neste mês de abril. Também já se encontra à disposição da comissão técnica o zagueiro Victor Oliveira.
Revelado na base do Palmeiras-SP,
Daniel é alagoano da cidade de Coruripe e já vestiu as camisas do VitóriaBA e Goiás. Neste último clube, atuou
no ano passado e fez quatro gols em
14 partidas pelo sub-20 do Goiás.
Todos os jogadores até agora contratados tiveram seus pedidos de registros encaminhados à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e
aguardam conﬁrmação do BID até
hoje, quando se encerra o prazo de
inscrição no Estadual. Daniel já foi
apresentado no CT José Carlos Macieira e iniciou os treinamentos.

Prestigiado?

Apesar da ampla repercussão que
teve a derrota para o Iape na tarde da
última quarta-feira, pela primeira fase
do Estadual, o presidente Sérgio Frota, até às 15h de ontem não havia se
manifestado sobre uma possível mudança no comando técnico, bastante

JÚNIOR AMORIM COBROU DA EQUIPE POR CONTA DA DERROTA
DANIEL AMORIM

DANIEL SILVA FOI APRESENTADO NO SAMPAIO PELO PRESIDENTE SÉRGIO FROTA
reclamada pela grande maioria dos
torcedores bolivianos. Há rumores de
que Rafael Guanaes diﬁcilmente continuará no clube e que sua saída só depende mesmo da conﬁrmação do nome do novo preparador. O destino de
Guanaes seria o CSA, fato que foi noticiado pela imprensa alagoana no último ﬁm de semana.
Entre os cotados para assumir o
cargo de treinador boliviano estaria
Fernando Tonet, que deixou o comando do Altos-PI. O treinador levou
o time à classiﬁcação inédita às quartas de ﬁnal da Copa do Nordeste e à
conquista da vaga na Série C do Brasileiro. Ele estava no clube piauiense
desde outubro de 2019 e realizou um
trabalho que obteve saldo altamente
positivo. Um outro nome especulado
foi o de Roberto Cavalo, que está no

comando do Oeste de Barueri-SP. No
ano passado, ele não pôde evitar o rebaixamento da equipe na Série B do
Brasileiro de 2020, apesar dos bons resultados obtidos nas últimas rodadas,
pois quando chegou o time já estava
na zona da degola.

Campanha

A campanha realizada pelo Sampaio Corrêa não foi a esperada pelos
torcedores. Apesar de ter ﬁcado na segunda colocação, o resultado diante
do Iape foi considerado como a maior
decepção da rodada. Nesta primeira
fase do Campeonato Maranhense, o
Tricolor conquistou 13 pontos em sete jogos disputados, marcou 12 gols e
sofreu apenas três. Tem o melhor saldo de gols a favor, porém o aproveitamento ﬁcou em 62%.

FÓRMULA 1

Em mais uma atuação abaixo da expectativa, o Moto
Club perdeu pela segunda vez no Maranhense, desta vez
para o Pinheiro, em partida disputada nesta quarta-feira
(21). A equipe rubro-negra levou dois gols no primeiro
tempo, melhorou na etapa ﬁnal, mas isso não foi suﬁciente para evitar a derrota no estádio Costa Rodrigues.
Após o jogo, o técnico Júnior Amorim não poupou críticas à equipe, principalmente por conta do baixo rendimento nos primeiros 45 minutos de jogo. O treinador foi
bem claro ao dizer que faltou atitude para o time motense e deu um recado para o elenco. “A gente tem trabalhado muito forte para que possa evoluir. E hoje seria um
jogo de aﬁrmação, onde coloquei alguns atletas para ganhar ritmo de jogo. Nós vamos cobrar, pois eu não estou
falando sobre resultado, estou falando sobre vontade,
empenho. Não pode faltar vontade para jogar e isso eu
não vou admitir enquanto eu for o treinador. Quem entrar no campo e não se entregar, deixar tudo lá dentro,
comigo vai ser difícil de jogar”, disparou Amorim.
Mesmo com a derrota, o Moto Club concluiu a primeira fase do Estadual na liderança, com 15 pontos, já
que o Sampaio também perdeu na rodada e parou nos
13 pontos. O Papão agora pensa nas semiﬁnais da competição, onde terá a vantagem de fazer o jogo de volta
com o mando de campo. Após a classiﬁcação, o Moto
Club terá alguns dias para fazer ajustes, pois só voltará a
campo em maio, para disputar as semiﬁnais do Estadual. Como terminou a primeira fase na liderança, o Rubro-Negro enfrentará o time que avançar na segunda fase e tiver a pior campanha.

CARIOCA

FerraripodesuperarMcLarenem2021 Fase final terá VAR no Rio de Janeiro

Com um começo de temporada mais
positivo que o do último ano na Fórmula 1,
o objetivo de voltar a ser uma das três melhores equipes do grid parece cada vez
mais realista para a Ferrari. Carlos Sainz reforça essa visão ao revelar crer que, em breve, o time pode estar à frente da McLaren,
terceira colocada no Mundial de Construtores.
No GP da Emilia-Romagna no último
domingo, foi a equipe britânica que garantiu o terceiro lugar no pódio ocupado por
Max Verstappen e Lewis Hamilton. Porém,
Charles Leclerc chegou a aparecer em segundo lugar na frente de Lando Norris logo
após a relargada na metade da corrida. No
ﬁm, o piloto obteve a quarta colocação,
com Sainz em quinto. “É uma disputa muito acirrada, é difícil. A McLaren tem seus
pontos fortes e fracos. Mas fomos rápidos
em diferentes pontos da pista e isso tornou
a batalha muito divertida. Em Imola, Lando explorou todo o potencial do carro e fez
uma boa corrida. Talvez eles tenham tido
vantagem nos últimos dois ﬁns de semana,
mas, assim que ﬁzermos um ﬁm de semana muito bom e formos para uma pista que
nos favoreça, eu acho que podemos estar à

frente”, apostou o espanhol.
Na última semana, na véspera da etapa
em Imola, Leclerc traçou como meta realista alcançar o terceiro lugar no campeonato
com a Ferrari, embora a concorrência – sobretudo da McLaren, a qual a escuderia vê
como sua principal adversária – seja forte.
Imola foi a segunda prova consecutiva
em que a equipe conseguiu pontuar com
os dois pilotos, feito que não repetia desde
2019.
Na estreia da temporada 2021, no Bahrein, a dupla andou na frente nos treinos e
terminou a corrida com um sexto lugar para Leclerc e o oitavo para Sainz.
A situação é bem diferente de 2020, pior
temporada da Ferrari nos últimos 40 anos.
A escuderia terminou o ano apenas em sexto lugar no Mundial de Equipes e conquistou somente três pódios, dois de Leclerc e
um de Sebastian Vettel, que despediu-se do
time ao ﬁm da temporada.
No campeonato liderado pela Mercedes,
a Ferrari ocupa o quarto lugar com 34 pontos somados por Leclerc e Sainz. A equipe
está a sete da McLaren, terceira colocada, e
com 27 de vantagem sobre a Aston Martin,
em quinto.

ARBITRAL DA FERJ APROVOU USO DE VAR NA FASE FINAL DO CAMPEONATO CARIOCA DE 2021
Depois de 11 rodadas sem uso do VAR,
as semiﬁnais e ﬁnais do Campeonato Carioca de 2021 vão ter o árbitro de vídeo.
Em reunião arbitral da Ferj, neste início de
tarde de quinta-feira, Flamengo, Fluminense, Portuguesa e Volta Redonda, os
quatro clubes classiﬁcados, aprovaram a
utilização da ferramenta tecnológica na
fase ﬁnal.
A decisão foi por unanimidade dos
quatro clubes. Com os quatro classiﬁcados deﬁnidos, ainda falta deﬁnir os confrontos, que saem nessa rodada ﬁnal da
Taça Guanabara. Volta Redonda e Flamengo se enfrentam no sábado, às 19h,
no Maracanã. Quem vencer garante o caneco.
O Fluminense enfrenta o Madureira,
domingo, às 11h, enquanto a Portuguesa,
outra semiﬁnalista, joga com o Boavista,
também no sábado, 19h.
Em caso de empate de Fla e Volta Redonda, o Fluminense é campeão da Taça
Guanabara se vencer o Tricolor Suburba-

no.
As semiﬁnais trazem confronto do primeiro colocado da fase de grupos (hoje, o
Volta Redonda) o quarto colocado (Portuguesa) e do segundo e terceiro colocado.
O que signiﬁcaria um Fla-Flu.
O primeiro e segundo colocado levam
vantagem para os duelos das semiﬁnais.
A tabela da fase final

Semiﬁnais

• Confronto A: 1º colocado fase de grupos
x 4º colocado fase de grupos
• Data: primeira partida dia 1 ou 2 de
maio; segundo jogo dia 8 ou 9 de maio.
• Confronto B: 2º colocado fase de grupos
x 3º colocado fase de grupos
• Data: primeira partida dia 1 ou 2 de
maio; segundo jogo dia 8 ou 9 de maio.

Finais

• Confronto: vencedor A x vencedor B
• Data: primeira partida 15 ou 16 de maio;
segunda partida 22 ou 23 de maio.
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REGGAE

MÚSICA

Liz Lima lança clipe
de “Saudade”

“Pra Deus” é o novo
single da Raiz Tribal

Maranhense apresenta o clipe de seu primeiro trabalho autoral lançado lá em 2019 e a
música pode ser encontrada nos principais streams e no Youtube
LUCIANA GOMES

L

izandra Lima, mais conhecida
como Liz Lima, é uma maranhense que tem trazido cada
vez mais orgulho para sua terra natal, utilizando sua música. Sendo
cantora, compositora, instrumentista
e produtora musical, Liz tem um vasto
currículo se tratando do meio musical, participando da abertura do show
da banda “5 a seco”, em 2015, Red Bull
Break Time Sessions, Sonora Festival e
com sua banda DESDENOMA ETC, a
artista tocou na Semana Internacional de Música de São Paulo (SIM São
Paulo), entre outro eventos.
Hoje (23), Liz apresenta o clipe do
seu primeiro trabalho autoral lançado
em 2019, a música já pode ser encontrada nas principais plataformas de
stream e no Youtube, contando agora
com o clipe.
“Saudade foi composta em 2015 e
já existe nas plataformas digitais em
uma outra versão desde 2019. Como a
música se trata de um assunto atemporal, que faz com que muitas pessoas se identiﬁquem independente do
tempo, ﬁz uma nova roupagem e estilo para o single”, disse a cantora.
Liz contou, em entrevista ao O Imparcial, que “Saudade” se trata de
uma história real, o que garantiu tanta
emoção na execução da obra. O clipe
tem por identidade visual um conceito vintage, com o objetivo de proporcionar ao público a ideia de um acontecimento no passado, por isso a esté-

RAIZ TRIBAL LANÇA SINGLE DO SEU 4º ALBUM

CANTORA MARANHENSE LIZ LIMA LANÇA O SEU PRIMEIRO CLIPE EM 2021
tica baseada no estilo de câmera VHS.
O local escolhido para as gravações
foi uma parceria com o REOCUPA
(Resistência Cultural Upaon Açu),
tendo assim a possibilidade de um local mais intimista, aﬁm de chegar à
estética ideal que a música precisa. A
produção musical foi realizada dentro
da produtora Nume Records, pelos
produtores Jotanubeat e Liz Lima,
sendo um o trabalho com produção
100% independente.
“Em questão de produção em meio
a pandemia, foi um desaﬁo. Nós te-

mos tentado, dentro de todos os protocolos de cuidado necessários, fazer
nossas atividades pra que a cena não
pare de gerar conteúdo. Em parceria
com o Reocupa ( Espaço cultural na
qual realizei muitos shows), conseguimos o ambiente de gravações e nos limitamos quanto ao número de pessoas no Set por questões de segurança”,
completou Liz.
“Nós artistas estamos nos virando
nos 30 durante essa pandemia, fazendo o que podemos para que a nossa
arte não deixe de existir”, completou.

Na última semana, a banda maranhense de reggae
Raiz Tribal lançou o single “Pra Deus”. A música que faz
parte do 4° disco da banda conta com participação de
vários músicos da cena reggae no Brasil além do jamaicano Duane Stephenson, cantor e compositor do sucesso August Town que estourou na Jamaica Brasielira em
2007/08.
A parceria com o cantor jamaicano se deu através do
empresário e produtor baiano Rafael Costa, dono do site
Surforeggae, da Riddim Agency e selo Sound System
Brazil, selo este que a música será lançada em todas as
plataformas de músicas.
Quem assina a capa do single “Pra Deus” é o renomado artísta maranhense Gil Leros e o responsável pelo design gráﬁco é John Barros.
A banda Raiz Tribal é formada pelos irmãos Gill Enes e
Keké Enes e Leonardo Rabelo (Leo Maranhão). Eles têm
como herança a paixão pela música reggae vinda de
uma das principais bandas de reggae do país, a maranhense Tribo de Jah, é isso mesmo! Gill Enes e Keké Enes
são ﬁlhos de Netto Enes (guitarrista da Tribo) enquanto
Leo Maranhão é ﬁlho de Aquiles Rabelo, também músico (baixista da Tribo).
Com quase 20 anos de história, RAIZ TRIBAL começou em Guarulhos/São Paulo e fez o caminho de volta
para casa, São Luís do Maranhão, para não perder os laços com sua raiz musical.

ARQUITETURA

LOVE AND THUNDER

Iphan tomba obras de Oscar Niemeyer

Russell Crowe vai
ser Zeus em Thor 4

RUSSELL CROWE SERÁ ZEUS EM NOVO FILME DA MARVEL

TOMBAMENTO DEFINITIVO DESSAS OBRAS ENCERRA UM PROCESSO INICIADO PELO PRÓPRIO ARQUITETO, EM 2007
Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional (Iphan) tombou,
deﬁnitivamente, um conjunto de 27
obras do arquiteto Oscar Niemeyer
(1907-2012). A publicação no Diário
Oﬁcial da União, do tombamento deﬁnitivo dessas obras encerra um processo iniciado pelo próprio arquiteto,
em 2007, no ano de seu centenário.
Na ocasião, ele fez uma lista com as
ediﬁcações que considerava mais importantes e a encaminhou ao então
ministro da Cultura Gilberto Gil. Em
2017, esse conjunto de 27 obras foi
tombado.
O objetivo, ao tombar bens de valor
histórico, cultural, arquitetônico e
ambiental, é preservá-los, impedindo
que eles sejam destruídos ou descaracterizados. Com o tombamento, este conjunto de obras ﬁca sob a vigilância do Iphan. Qualquer intervenção
nas obras e no seu entorno devem ser
autorizadas pelo órgão.

Um dos maiores arquitetos brasileiros e nome de destaque na arquitetura moderna brasileira, Oscar
Niemeyer morreu em 2012, aos 104
anos. Ele foi responsável por mais de
200 obras no Brasil e no exterior.
A maioria das construções tombadas ﬁca em Brasília, mas entre elas estão, também, o conjunto de ediﬁcações do Parque do Ibirapuera, em São
Paulo, o Museu de Arte Contemporânea de Niterói, a Passarela do Samba,
no Rio de Janeiro, e a Casa das Canoas,
que ele projetou em 1951 para viver
com a família, também no Rio.
Veja as obras de Niemeyer tombadas
pelo Iphan
São Paulo: Conjunto de ediﬁcações
projetadas por Oscar Niemeyer para o
Parque do Ibirapuera: Palácio das Artes, Palácio das Nações, Palácio dos
Estados, Palácio da Indústria, Palácio
da Agricultura e Grande Marquise

Niterói: Museu de Arte Contemporânea de Niterói
Rio de Janeiro: Passarela do Samba
e Casa das Canoas
Brasília: Palácio Jaburu, Quartel
General do Exército, Blocos Ministeriais e Anexos, Supremo Tribunal Federal, Palácio do Planalto, Congresso
Nacional, Palácio da Alvorada, incluindo a Capela, Capela Nossa Senhora de Fátima, Palácio do Itamaraty
e Anexos, Palácio da Justiça, Pombal,
Casa de Chá, Praça dos Três Poderes,
Touring Club do Brasil, Conjunto Cultural da República: Museu da República Honestino Guimarães e Biblioteca Nacional Leonel de Moura Brizola,
Espaço Oscar Niemeyer, Conjunto
Cultural da Funarte, Memorial dos
Povos Indígenas, Memorial JK, Teatro
Nacional Cláudio Santoro, Panteão da
Liberdade e Democracia Tancredo
Neves, Espaço Lúcio Costa e Museu
da Cidade.

Acabou-se o mistério sobre o papel de Russell Crowe
em Thor: Love and Thunder, quarto ﬁlme da franquia do
deus do trovão. O astro revelou em conversa a uma rádio
australiana que interpretará Zeus, governante do Olimpo e deus supremo da mitologia grega.
A participação de diferentes divindades no longa
condiz com a chegada de Gorr, o Carniceiro dos Deuses,
vilão que será interpretado por Christian Bale no longa.

As ﬁlmagens do quarto ﬁlme do
Deus do Trovão começaram no ﬁm
de janeiro.
Fotos dos bastidores já conﬁrmaram o envolvimento
de outros astros de Hollywood, como Matt Damon, Luke
Hemsworth, Sam Neill e Melissa McCarthy, esta última
interpretando a Hela em uma encenação dos eventos de
Thor: Ragnarok, enquanto os demais reprisam seus papéis do ﬁlme anterior.
As ﬁlmagens do quarto ﬁlme do Deus do Trovão começaram no ﬁm de janeiro, na Austrália. James Gunn,
diretor de Guardiões da Galáxia, serve como consultor
no longa.
A estreia de Thor: Love and Thunder está marcada para 6 de maio de 2022.

