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

TÁBUA DE MARÉ
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00H45 ................ 4.5M

06H24 ................ 1.8M

12H30 ................ 4.6M

19H24 ................ 1.9M
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Pelo segundo ano consecutivo, a pande-
mia da Covid-19 não permitiu que os po-
vos indígenas se reunissem em Brasília 
para a maior repercussão do movimento 
– o Acampamento Terra Livre 
(ATL). Mas o ‘Abril Indíge-
na’ e o próprio ATL 2021 
seguem virtualmente, 
ocupando redes e de-
marcando telas.

 
 
O anticlima brasileiro
BASTIDORES

Flávio Dino e parlamentares  
maranhenses criticam 

discurso de Jair Bolsonaro 

O que é ser 
escoteiro? Como cuidar do 

bem estar mental

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 

O tamanho do Estado 
e as privatizações

Por que a 
gente é assim?

ÉRICO RENATO S. CORDEIRO 

Lugar 
de fala

Juiz do Trabalho

BRUNO LACERDA 
Jornalista

RENATO DIONISIO 
Poeta,   Produtor Cultural 

PÁGINA 5

O escotismo é um movimento 
com o objetivo de complementar a 
educação do jovem, ou seja, faze-lo 
aprender alguns conceitos impor-
tantes para sua vida em um lugar 

diferente de sua casa ou escola veja. 
PÁGINA 7

DIA MUNDIAL 
DO ESCOTEIRO

Para Flávio Dino, Bolsonaro perdeu uma grande oportunidade de mostrar aos principais 40 chefes de Estado e de governo do mundo, além de represen-
tantes 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

EXIGÊNCIAS
Bancários querem 

vacina contra 
covid-19 ou vão 
entrar em greve
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

Três pessoas presas 
com dinheiro falso

 em São Luís

Cédulas falsas chegavam pelos Correios

A Polícia Federal deflagrou 
operação no Maranhão, onde 
foram presas três pessoas em 
flagrante com aproximada-
mente R$ 10 mil em cédulas 

falsas. As prisões ocorreram em 
São Luís, capital maranhense, e 
no município de Santa Rita, lo-

calizado a 79 km de São Luís.
PÁGINA 3

SALVE O SANTO 
GUERREIRO!

 Religiosos 
celebram  hoje 

dia de São Jorge 
A Igreja de São Jorge, da Paró-

quia Sirian Ortodoxa no Mara-
nhão, primeira igreja dedicada ao 
santo em São Luís, celebrará uma 

missa especial hoje. 
PÁGINA  10

Cúpula do Clima

Igualdade racial    Programa Maranhão Quilombola é ampliado
PÁGINA 2

EFEITOS DA PANDEMIA
MÚSICA: Liz Lima lança 

clipe de “Saudade”

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

Sampaio demite 
técnico e contrata meia 
revelado no Palmeiras

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

‘Meio ri dí cu lo’

SEIR

Programa  Maranhão
Quilombola é ampliado

U
m to tal de 49 mu ni cí pi os
se rão al can ça dos com as
ações do pro gra ma Ma ra- 
nhão Qui lom bo la, que se rá

am pli a do. O no vo pro je to se rá pos to
em prá ti ca no bi ê nio 2021/2022. A ini- 
ci a ti va do Go ver no do Es ta do tem co- 
or de na ção da Se cre ta ria de Es ta do Ex- 
tra or di ná ria da Igual da de Ra ci al
(Seir). 

A am pli a ção das ações foi di vul ga- 
da em so le ni da de vir tu al, na ma nhã
des ta quin ta-fei ra (22), às 9h, no Pa lá- 
cio dos Leões, com par ti ci pa ção do
go ver na dor Flá vio Di no.

O go ver na dor Flá vio Di no ini ci ou
fa la des ta can do o mo men to im por- 
tan te, por se tra tar do Dia da Ter ra – 22
de Abril – co me mo ra do mun di al men- 
te. “Es co lhe mos es ta da ta, pa ra va lo ri- 
zar es ses atri bu tos. Va lo ri za mos os
po vos tra di ci o nais co mo fun da men- 
tais pa ra o Bra sil ser o que é. O ca mi- 
nho que afir ma mos com o lan ça men- 
to des sa no va eta pa do pro gra ma é o
da va lo ri za ção da so ci o bi o di ver si da- 
de, um dos ati vos es tra té gi cos pa ra o
de sen vol vi men to bra si lei ro”, fri sou.

Flá vio Di no rei te rou des ta can do
que “so men te con ju gan do pro ces sos
na tu rais e cul tu rais, cui dan do da na- 
tu re za, dos nos sos bi o mas e das pes- 
so as, con se gui re mos um pa drão sus- 
ten tá vel e do bem vi ver às pes so as e ao
nos so país” e agra de ceu as par ce ri as,
en fa ti zan do que “a am pli a ção des te
pro gra ma só é pos sí vel me di an te a
união”. São cin co ei xos nor te a do res
pa ra sua exe cu ção: aces so a ter ra, in- 
fra es tru tu ra, de sen vol vi men to lo cal e

in clu são pro du ti va, saú de e edu ca ção.
O ti tu lar da Seir, Ger son Pi nhei ro,

des ta cou que a am pli a ção do pro gra- 
ma re for ça os tra ba lhos já re a li za dos
pe lo Go ver no do Ma ra nhão. 

“Des ta ca mos o apoio dos de mais
or ga nis mos de go ver no e ins ti tui ções,
nes se pro gra ma. Va mos che gar a mais
lo ca li da des, trei nar mais de 300 jo- 
vens, im ple men tar de ze nas de ini ci a- 
ti vas em áre as co mo edu ca ção, saú de,
es por te, in fra es tru tu ra, sa ne a men to
bá si co e ou tra sé rie de ações de ci da- 
da nia às co mu ni da des tra di ci o nais
qui lom bo las. Só te mos a agra de cer às
pre fei tu ras e ins ti tui ções pe lo apoio”,
dis se.

Ins ti tuí do pe lo De cre to nº 30.981,
de ju lho de 2015, o pro gra ma Ma ra- 
nhão Qui lom bo la tem su as ações
pau ta das na im ple men ta ção de es tra- 
té gi as e ações que ga ran tam me lho res
con di ções de vi da a es te seg men to da
po pu la ção. As es tra té gi as são pro mo- 
vi das pe la Seir, em par ce ria com ou- 
tras se cre ta ri as e ór gãos do go ver no
es ta du al, de mais en tes fe de ra dos e
ini ci a ti va pri va da.

“Es sa é uma im por tan te po lí ti ca do
Go ver no do Es ta do, com um tra ba lho
que va lo ri za as co mu ni da des qui lom- 
bo las e, em nos sa ci da de, qua se to das
as co mu ni da des são qui lom bo las e
se rão al can ça das pe lo pro gra ma. Me
sin to fe liz em de sen vol ver com o Go- 
ver no uma ati vi da de de pro mo ção a
to das as po lí ti cas, jun to com as co mu- 
ni da des qui lom bo las. Es te é um ei xo
fun da men tal de nos sa ges tão”, pon tu- 

ou o pre fei to de Ita pe cu ru-Mi rim, Be- 
ne di to de Je sus Nas ci men to Ne to, o
Co ro ba, re pre sen tan do os de mais
ges to res mu ni ci pais be ne fi ci a dos pe-
la ação.

No con jun to das ações que se rão
am pli a das, es tá o Se lo Qui lom bos do
Ma ra nhão, a For ça Es ta du al de Saú de
(Fes ma) pa ra as co mu ni da des tra di ci- 
o nais qui lom bo las, im ple men ta ção
da Edu ca ção Qui lom bo la, en tre ga de
kits de ir ri ga ção, pro mo ção da III Co- 
pa Qui lom bo la de Fu te bol do Ma ra-
nhão, im plan ta ção de Sis te mas Sim- 
pli fi ca dos de Água (SSA), cons tru ção
de es tra das vi ci nais e dis tri bui ção de
mo to res de ra be ta.

A pre si den te da As so ci a ção das Co- 
mu ni da des Ne gras Ru rais Qui lom bo- 
las (Aco ne ruq), Ma ria Ni ce Ma cha do
Ai res, pon tu ou as ini ci a ti vas in se ri das
no pro gra ma co mo im por tan tes con-
tri buin tes pa ra o de sen vol vi men to
das co mu ni da des. 

“É um pro gra ma com am plas ini ci-
a ti vas, que vem con tri buir pa ra nos so
tra ba lho, a exem plo do Se lo Qui lom- 
bo la, que traz cre di bi li da de às pro du-
ções e fa ci li ta a co mer ci a li za ção. Es se
e ou tros pon tos, que apos ta mos que
dê cer to e si gam em fren te, pa ra al-
can çar os qui lom bo las de to do Ma ra-
nhão”, ava li ou.

Par ti ci pa ram do even to vir tu al, se- 
cre tá ri os de Es ta do, pre fei tos das ci- 
da des con tem pla das, se na do res, de- 
pu ta dos fe de rais e es ta du ais, re pre-
sen tan tes dos mo vi men tos e ins ti tui- 
ções qui lom bo las.

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 pri mei ra res pos ta a ser da da pe la
Co mis são Par la men tar de Inqué ri to
(CPI) da Co vid é quan tas vi das po de ri- 
am ter si do sal vas no Bra sil se o go ver- 
no do pre si den te Jair Bol so na ro “ti- 
ves se acer ta do a mão”, de acor do com
o se na dor Re nan Ca lhei ros (MDB-
AL). Ca lhei ros de ve ser ofi ci a li za do,
se gun do acor do en tre se na do res, co- 
mo re la tor da CPI que vai in ves ti gar
“ações e omis sões” do go ver no fe de ral
di an te da pan de mia de co ro na ví rus.

“A pri mei ra res pos ta (a ser da da pe- 
la CPI) é se hou ve ma te ri a li za ção da
te se da imu ni za ção de re ba nho. A CPI
vai di zer se hou ve ação ou omis são do
go ver no e se is so po de ter agra va do as
cir cuns tân ci as. Em ou tras pa la vras: se
o go ver no ti ves se acer ta do a mão,
quan tas vi das po de ri am ter si do sal- 
vas no Bra sil?”, dis se o se na dor.

A pri mei ra reu nião da co mis são es- 
tá mar ca da pa ra ter ça-fei ra (27/04),
quan do o se na dor Omar Aziz (PSD-
AM) de ve ser es co lhi do co mo pre si- 
den te do co le gi a do.

Ca lhei ros dis se que a CPI tam bém

vai in ves ti gar “se o go ver no se omi tiu,
dei xou de fa zer pré-con tra tos quan do
la bo ra tó ri os pro du to res es ta vam
ofer tan do, se es ti mu lou aglo me ra ção,
se mi ni mi zou o pa pel da más ca ra”.

“A CPI pre ci sa cum prir o seu pa pel.
Pre ci sa co la bo rar no sen ti do da agi li- 
za ção da va ci na ção e ca mi nhar no ru- 
mo da in ves ti ga ção pa ra res pon sa bi li- 
zar ou não. Se o go ver no tem con vic- 
ção de que acer tou a mão em to dos os
mo men tos, não pre ci sa ter pre o cu pa- 
ção, nem so bres sal to, e a CPI se rá
opor tu ni da de pa ra que de mons tre o
con trá rio.”

Ca lhei ros, que es tá sob for te pres- 
são de ali a dos do pre si den te, diz que
“não há pre dis po si ção con tra nin- 
guém”. “O pre si den te da Re pú bli ca
não é nos so ini mi go. A nos sa ini mi ga é
a pan de mia. São os po rões da pan de- 
mia que va mos in ves ti gar.” O fa to de
Ca lhei ros ser pai do go ver na dor de
Ala go as, Re nan Fi lho, tem si do apon- 
ta do por ali a dos do Pa lá cio do Pla nal- 

to co mo o que de ve ria ser um im pe di-
ti vo pa ra que o se na dor as su ma a re la-
to ria, vis to que a CPI tam bém in ves ti-
ga rá re pas ses a Es ta dos e mu ni cí pi os
de ver bas fe de rais pa ra saú de. “O fa to
que ale gam, de não po der par ti ci par
da CPI por ser pai de um go ver na dor, é
meio ri dí cu lo. O go ver na dor não es tá
sen do in ves ti ga do e, se for – nin guém
es ta rá isen to de in ves ti ga ção -, a co-
mis são de sig na rá sub-re la tor pa ra fa- 
zer qual quer in ves ti ga ção, com to tal
res pon sa bi li da de.” A de pu ta da go ver- 
nis ta Car la Zam bel li (PSL-SP) anun ci- 
ou em re des so ci ais que in gres sou
com ação na Jus ti ça Fe de ral do Dis tri- 
to Fe de ral pa ra im pe dir que Ca lhei ros
as su ma a re la to ria. “Aca ba mos de in- 
gres sar com ação na Jus ti ça pa ra bar-
rar @re nan ca lhei ros na re la to ria da
CPI. A pre sen ça de al guém com 43
pro ces sos e 6 inqué ri tos no STF evi- 
den te men te fe re o prin cí pio da mo ra- 
li da de ad mi nis tra ti va. Ou tros par la- 
men ta res tam bém in gres sa rão com
ações”, es cre veu a de pu ta da em sua
con ta no Twit ter.

Kit in tu ba ção

MI NIS TÉ RIO

Va ci na ção de gru pos
pri o ri tá ri os só de ve
ter mi nar em se tem bro

O Mi nis té rio da Saú de ad mi tiu on tem que não se rá
pos sí vel con cluir a va ci na ção dos gru pos pri o ri tá ri os
con tra a co vid-19 até maio, co mo ha via pro je ta do o ex-
mi nis tro Edu ar do Pa zu el lo. A pas ta cal cu la que a va ci na- 
ção dos gru pos de ris co só de ve ter mi nar em se tem bro e
já ad mi te que, ca so ha ja no vos atra sos na en tre ga das
va ci nas, es se pra zo po de ser re vis to no va men te.

O adi a men to do cro no gra ma de va ci na ção dos gru- 
pos pri o ri tá ri os con tra a co vid-19 foi con fir ma do pe lo
mi nis tro da Saú de, Mar ce lo Quei ro ga, em co le ti va de
im pren sa re a li za da on tem. “O pro ces so de va ci na ção no
Bra sil tem ocor ri do de for ma ca da vez mais cé le re. Se
con ti nu ar nes se rit mo, até se tem bro va mos atin gir a po- 
pu la ção pre vis ta no PNI [Pla no Na ci o nal de Imu ni za- 
ção]”, afir mou Quei ro ga.

Co or de na do ra do Pro gra ma Na ci o nal de Imu ni za- 
ções (PNI), Fran ci e li Fan ti na to ex pli cou que a pas ta es- 
pe ra apli car a pri mei ra do se da va ci na con tra a co vid-19
nos 77,2 mi lhões de bra si lei ros que per ten cem aos gru- 
pos pri o ri tá ri os até a pri mei ra quin ze na de ju nho. Com
is so, a se gun da do se de ve ser apli ca da até se tem bro, de- 
vi do ao in ter va lo ne ces sá rio en tre as do ses, que che ga a
84 di as no ca so da As tra Ze ne za.

Ela ad mi tiu, no en tan to, que es se cro no gra ma de pen- 
de da en tre ga das va ci nas. E afir mou que, “pa ra não cri ar
ex pec ta ti vas que não pos sam ser cum pri das”, o Mi nis té- 
rio da Saú de tem se reu ni do se ma nal men te com a Fi o- 
cruz e o Bu tan tan pa ra mo ni to rar o rit mo de en tre gas da
As tra Ze ne ca e da Co ro na Vac, res pec ti va men te. “É uma
pre vi são, que, à luz de al te ra ção no cro no gra ma, al te ra
tam bém a va ci na ção des ses gru pos pri o ri tá ri os”, fri sou.

Na se ma na pas sa da, o Bu tan tan sus pen deu a pro du- 
ção da Co ro na Vac por con ta da fal ta de ma té ria-pri ma.
A pro du ção foi re to ma da só na noi te de ter ça-fei ra, de- 
pois que o ins ti tu to re ce beu três mil li tros do In su mo
Far ma cêu ti co Ati vo (IFA) da Chi na. O ma te ri al de ve ser
su fi ci en te pa ra a pro du ção de 5 mi lhões de do ses, que
de vem ser dis tri buí das pa ra os es ta dos e mu ni cí pi os a
par tir de 3 de maio. A pre vi são do Bu tan tan, no en tan to,
era re ce ber seis mil li tros de IFA. O ins ti tu to, por tan to,
ain da es tá na ex pec ta ti va de con tar, nas pró xi mas se ma- 
nas, com o res tan te da en co men da do IFA.

Ao re for çar que o cro no gra ma de va ci na ção de pen de
des sas en tre gas, Quei ro ga fri sou que a ca rên cia de in su- 
mos “não é uma ques tão do Bra sil, é uma ques tão mun- 
di al”. “A Co vax Facility é uma ini ci a ti va da OMS (Or ga ni- 
za ção Mun di al de Saú de), que é re fe ri da co mo pa drão
de ex ce lên cia. E o que ocor re é que a Co vax Facility não
en tre ga o que foi acor da do”, quei xou-se.

O mi nis tro dis se que a pre vi são de es ten der até se- 
tem bro a va ci na ção tam bém é fru to de as pec tos re gu la- 
tó ri os, já que o país só vai usar va ci nas apro va das pe la
Agên cia Na ci o nal de Vi gi lân cia Sa ni tá ria (An vi sa). Ele
cal cu la, por exem plo, que o país te ria aces so a 20 mi- 
lhões de do ses da Co va xin e a 10 mi lhões de do ses da
Sput nik ca so es sas va ci nas fos sem apro va das pe la An vi- 
sa. Po rém, ga ran tiu que se gue bus can do al ter na ti vas
pa ra ace le rar a va ci na ção con tra a co vid-19. O go ver no
ne go cia, por exem plo, a com pra de mais 100 mi lhões de
do ses da Pfi zer. Ca so o con tra to se ja fe cha do, no en tan- 
to, os imu ni zan tes só che ga rão ao país em 2022. Quei ro- 
ga não quis, no en tan to, apre sen tar os pla nos do go ver- 
no com as do ses da Pfi zer no pró xi mo ano.

O Mi nis té rio da Saú de pre ten de dis tri buir 3,4 mi lhões
de do ses de va ci na con tra a co vid-19 en tre os es ta dos
bra si lei ros ain da nes ta se ma na. A pas ta, no en tan to, não
atu a li zou o cro no gra ma de aqui si ções e re ce bi men tos
de en tre gas da va ci na na ges tão de Quei ro ga. A úl ti ma
atu a li za ção do ca len dá rio dis po ní vel no si te da pas ta é
de 19 de mar ço, ou se ja, pou cos di as an tes da pos se do
no vo mi nis tro. Por con ta dis so, a Re de Sus ten ta bi li da de
aci o nou o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral (STF) e o mi nis tro
Ri car do Lewan dows ki, do STF, de ter mi nou, na ter ça-fei- 
ra, que o go ver no apre sen te es sas in for ma ções num pra- 
zo de cin co di as. Ques ti o na do so bre o as sun to, Quei ro ga
ga ran tiu que vai cum prir a de ter mi na ção: “Fa re mos is so
den tro do pra zo le gal”.

Quei ro ga tam bém anun ci ou que vai abrir um pre gão
in ter na ci o nal pa ra am pli ar a com pra dos dos me di ca- 
men tos usa dos no kit in tu ba ção dos pa ci en tes de co vid-
19, que es tão em fal ta em mui tos lo cais do país por con- 
ta da am pli a ção dos ca sos gra ves da do en ça. Além dis so,
o mi nis tro es pe ra re ce ber 1,5 mi lhão de kits de in tu ba- 
ção até maio: são 1,1 mi lhão de kits que se rão do a dos
pe la Va le do Rio Do ce e ou tras em pre sas pri va das; mais
80 mil que se rão do a dos pe la Es pa nha; e 400 mil que já
fo ram con tra ta dos pe lo go ver no com a in dús tria na ci o- 
nal.

O mi nis tro dis se, por sua vez, que a “fa se mais crí ti ca”
dos kits de in tu ba ção es tá per to de ser su pe ra da, pois já
é pos sí vel ob ser var uma es ta bi li za ção da de man da pe lo
ma te ri al. “Fe liz men te, já as sis ti mos a uma es ta bi li za ção,
em bo ra que com um nú me ro ain da mui to ele va do, de
óbi tos e uma ten dên cia de que da des ses óbi tos, que se
re fle te na re du ção de in ter na ções hos pi ta la res já em al- 
guns es ta dos da Fe de ra ção, o que, de cer ta ma nei ra, ali- 
via a pres são so bre o sis te ma de saú de”, afir mou.

 
On tem, o Bra sil re gis trou es ta bi li da de na mé dia mó- 

vel de mor tes de cor ren tes da co vid-19. Ain da as sim, o
país con ta bi li zou mais 3.472 mor tes e 79.179 no vos ca- 
sos da do en ça. Com is so, o país ul tra pas sou a mar ca das
381 mil mor tes e dos 14 mi lhões de in fec ta dos pe lo no vo
co ro na ví rus, se gun do da dos do Mi nis té rio da Saú de.

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

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

CÚPULA DO CLIMA

Dino critica discurso
de Bolsonaro 
SAMARTONY MARTINS

O
go ver na dor do Ma ra nhão, 
Flá vio Di no (PC doB), usou 
sua con ta pes so al no Twit ter 
pa ra cri ti car o dis cur so que 

o pre si den te Jair Bol so na ro (sem par- 
ti do) fez nes ta quin ta-fei ra (22), na 
Cú pu la de Lí de res so bre o Cli ma, na 
qual ele pro me teu ado tar me di das 
que re du zam as emis sões de ga ses do 
efei to es tu fa no Bra sil até 2050.

Pa ra Flá vio Di no, Bol so na ro per deu 
uma gran de opor tu ni da de de mos trar 
aos prin ci pais 40 che fes de Es ta do e 
de go ver no do mun do, além de re pre- 
sen tan tes da Or ga ni za ção das Na ções 
Uni das (ONU), pro pos tas con cre tas 
pa ra uma po lí ti ca de fis ca li za ção am- 
bi en tal pa ra o Bra sil, ci tan do co mo 
exem plo o REDD+, in ves ti men to que 
agre ga va lor ao mer ca do econô mi co 
en quan to con tri bui pa ra a pre ser va- 
ção das flo res tas. O me ca nis mo 
REDD+ foi cri a do em um es for ço in- 
ter na ci o nal de pes qui sa do res e com o 
apoio das Na ções Uni das, di an te da 
ne ces si da de em re du zir es sas emis- 
sões e mi ti gar os efei tos das mu dan- 
ças cli má ti cas.

 “Mi nu tos que Bol so na ro usou na 
Cú pu la de Lí de res de vi am ter si do 
des ti na dos ao anún cio de me di das 
ime di a tas e a re for çar pro pos tas con- 
cre tas, a exem plo do me ca nis mo 
REDD+, com ga ran tia de re cur sos pa- 
ra co mu ni da des tra di ci o nais e po vos 
ori gi ná ri os. Além de um Gre en De al 
bra si lei ro”, res sal tou Di no, en fa ti zan- 
do a ne ces si da de de in cluir es te ou tro 
me ca nis mo da União Eu ro peia co mo

FLAVIO DINO CLASSIFICOU A PARTICIPAÇÃO DE BOLSONARO COMO ESDRÚXULA 

iden ti da de na ci o nal pa ra fa zer o con- 
tro le de fron tei ras, cu jo ob je ti vo é tra- 
çar a ca deia de pro du ção de tu do que 
en tra ou sai do con ti nen te.

Di no clas si fi cou a par ti ci pa ção de 
Bol so na ro co mo es drú xu la, uma vez 
que o pre si den te nor te-ame ri ca no, 
Joe Bi den, não as sis tiu ao dis cur so do 
pre si den te com su as pro pos tas pa ra 
pre ser var o meio am bi en te e me tas 
pa ra a re du ção do aque ci men to glo- 
bal. “O pre si den te bra si lei ro fi cou no 
fim da fi la dos lí de res a dis cur sar. E o 
pre si den te dos Es ta dos Uni dos não fi- 
cou pa ra ou vir. Ou se ja, a es drú xu la 
di plo ma cia do Bra sil co mo “pá ria 
mun di al” foi bem-su ce di da. La men to 
mui to. Ha ve re mos de re cu pe rar o 
nos so pro ta go nis mo glo bal”, la men- 
tou o go ver na dor do Ma ra nhão.

Ou tro pon to do dis cur so de Bol so-
na ro ava li a do por Flá vio Di no foi a fal- 
ta de um fo co cen tral que pu des se 
mos trar ini ci a ti vas no país pa ra o de- 
sen vol vi men to do pla nos cli má ti co 
bra si lei ro. “Além de ex ces si va men te 
ge né ri co, o dis cur so de Bol so na ro tem 
um gra ve pro ble ma: é in co e ren te com 
a re a li da de. Fal tam ações que dêem 
am pa ro às pa la vras. Bas ta ver a si tu a- 
ção ab sur da do Fun do Amazô nia, pa- 
ra li sa do des de 2019”, cri ti cou o go ver- 
na dor, que pre si de o Con sór cio In te-
res ta du al de De sen vol vi men to Sus-
ten tá vel da Amazô nia Le gal, e que re- 
cen te men te co me mo rou a cri a ção de 
uma no va ali an ça en tre Es ta dos Uni- 
dos, No ru e ga e Rei no Uni do pe la pre-
ser va ção das flo res tas tro pi cais do 
mun do.

Eliziane Gama também criticou Bolsonaro

BOLSONARO NA CÚPULA DO CLIMA

A se na do ra Eli zi a ne Ga ma (Ci da da- 
nia) tam bém usou as re des so ci ais pa- 
ra cri ti car a atu al po lí ti ca am bi en tal
do go ver no bra si lei ro e o dis cur so do
pre si den te Bol so na ro na Cú pu la do
Cli ma. “O go ver no pe de aju da a co- 
mu ni da de in ter na ci o nal pa ra ações
con tra o des ma ta men to e mu dan ças
cli má ti cas, mas in vi a bi li zou o Fun do
da Amazô nia, que pre via a do a ção de
R$ 3bi pe la No ru e ga e Ale ma nha pa ra
ações de pro te ção am bi en tal. Se rá q
des sa vez, o go ver no mu dou?”, ques ti- 
o nou Eli zi a ne Ga ma. 

A se na do ra acres cen tou ain da que
es pe ra va que o pro nun ci a men to do

pre si den te Bol so na ro na reu nião da
Cú pu la do Cli ma, que re pre sen tas se
uma vi ra da na for ma co mo o go ver no
vem tra tan do o meio am bi en te. “Fa lo
de vi ra da por que é fa to que o go ver no
fez du ran te 2 anos o opos to do que
pro me teu ho je”, lem brou Eli zi a ne Ga- 
ma, exem pli fi can do que o Go ver no
Fe de ral cor tou dras ti ca men te os re- 
cur sos pa ra a fis ca li za ção de com ba te
ao des ma ta men to; re du ziu ações de
fis ca li za ção; en fra que ceu o Iba ma e o
ICM Bio. “O re sul ta do dis so a gen te co- 
nhe ce: o Bra sil que brou re cor des de
des ma ta men to no ano pas sa do”, en- 
fa ti zou a se na do ra.

O de pu ta do Bi ra do Pin da ré (PSB)

tam bém usou a re de so ci al pa ra cri ti- 
car a po lí ti ca am bi en tal de Bol so na ro
e o seu dis cur so na Cú pu la do Cli ma.
“Bol so na ro men tiu do co me ço ao fim
na Cú pu la do Cli ma. Des man te lou
sis te ma de fis ca li za ção am bi en tal e
in cen ti vou a de pre da ção. Não po de-
mos es que cer das quei ma das na
Amazô nia, no Pan ta nal, dos ata ques
ao IN PE e con tra os qui lom bo las e in-
dí ge nas”, res sal tou o par la men tar
ma ra nhen se. 

Va le res sal tar que a Cú pu la do Cli- 
ma re pre sen ta um mo men to his tó ri co
e de fi ni ti vo na for ma ção de par ce ri as
glo bais e di vi so res ge o po lí ti cos em
prol do mun do.
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Bus can do ru mo (1)

Bus can do ru mo (2)

Bus can do ru mo (3)

“Nu vem de fu ma ça pa ra fa zer pa lan que
elei to ral”

Olha di fe ren te 

O an ti cli ma bra si lei ro
Pe lo se gun do ano con se cu ti vo, a pan de mia da Co vid-19 não

per mi tiu que os po vos in dí ge nas se reu nis sem em Bra sí lia pa ra a
mai or re per cus são do mo vi men to – o Acam pa men to Ter ra Li vre
(ATL). Mas, o ‘Abril In dí ge na’ e o pró prio ATL 2021 se guem vir tu al- 
men te, ocu pan do re des e de mar can do te las. Sô nia Gua ja ja ra, co- 
or de na do ra-exe cu ti va da Ar ti cu la ção dos Po vos In dí ge nas do
Bra sil (Apib), re su me bem o mo men to: “Não po de mos ar re dar o
pé da lu ta pe los nos sos di rei tos”. A ma ra nhen se Sô nia é um no me
mun di al men te co nhe ci do na lu ta em fa vor dos po vos in dí ge nas e
con tra a de vas ta ção das flo res tas, por ma dei rei ros, pre cur so res da
gri la gem das ter ras pú bli cas.

Ela, po rém, é pe ça im por tan te nes se mo men to em que os lí de- 
res mun di ais se reú nem na Cú pu la do Cli ma, com as flo res tas da
Amazô nia no fo co do in te res se das po tên ci as que de ba tem o fu tu- 
ro da hu ma ni da de. Mas seu es for ço é um pin go d’água num oce a- 
no trans bor dan te de ame a ças à vi da, pe lo ho mem con tra a na tu- 
re za. A Cú pu la de Lí de res so bre o Cli ma, aber ta on tem, sob a co or- 
de na ção do go ver no dos Es ta dos Uni dos, es ta va com as aten ções
re do bra das so bre ca da pa la vra do pre si den te bra si lei ro Jair Bol so- 
na ro, cu ja po lí ti ca am bi en tal é mo ti vo até de cha co ta pe las na ções
que pre ten dem agir o quan to an tes pa ra evi tar que o pla ne ta se ja
des truí do. 

Cha mou a aten ção o fa to de que o an fi trião da Cú pu la, Joe Bi- 
den, pre fe riu pas sar à sua vi ce Ka ma la Har ris, a res pon sa bi li da de
pe la lei tu ra do dis cur so de aber tu ra. Ne le, Bi den pro me teu re du- 
zir as emis sões de ga ses do efei to es tu fa dos EUA em 50%, em re la- 
ção aos ní veis de 2005, até 2030. Afir mou que os pró xi mos anos fa- 
rão par te de uma ‘dé ca da de ci si va’ pa ra o com ba te às mu dan ças
cli má ti cas. Já o pre si den te Jair Bol so na ro pre fe riu anun ci ar que o
Bra sil te rá neu tra li da de cli má ti ca até 2050. “De ter mi nei que nos sa
neu tra li da de cli má ti ca se ja al can ça da até 2050, an te ci pan do em
10 anos a si na li za ção an te ri or. En tre as me di das ne ces sá ri as pa ra
tan to, des ta co aqui o com pro mis so de eli mi nar o des ma ta men to
ile gal até 2030”. É um pla no tão am bi ci o so quan to di fí cil de ser
cum pri do.

Mas o mun do to do sa be que pa ra cum prir tal com pro mis so, o
pri mei ro pas so se ria de mi tir o mi nis tro do Meio Am bi en te, Ri car- 
do Sal les, pa ra do xal men te, o mais ra di cal an ti am bi e en te do país.
Che ga a ser al vo de in ves ti ga ção do Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral do
por in cen ti var a de vas ta ção da Amazô nia, des mo bi li zan do a fis- 
ca li za ção e le ga li zan do a ex plo ra ção clan des ti na e cri mi no sa de
ma dei ra, até as de re ser vas in dí ge nas. E Sal les não es tá só em sua
em prei ta da. A As sem bleia Le gis la ti va de Rondô nia apro vou um
pro je to de lei que re duz em 200 mil hec ta res, o ta ma nho de du as
uni da des de Con ser va ção, re ti ran do a pro te ção, em di men são gi- 
gan tes ca de flo res tas amazô ni cas. Is so den tro da Amazô nia, iro ni- 
ca men te cha ma do de pul mão do mun do, que cor re o ris co de co- 
lap sar se na da for fei to.

A cú pu la na ci o nal e es ta du al do PC doB de ba te ram, em en con- 
tro no Pa lá cio dos Leões, em São Luís, o ce ná rio po lí ti co e par ti dá- 
rio nes te mo men to em que o Par ti dão e vá ri as ou tras le gen das
cor rem o ris co de se rem en go li dos pe la re gra de bar rei ras.

Até pro var o con trá rio, Di no é can di da to ao Se na do, mas é
sem pre co lo ca do co mo uma das li de ran ças da es quer da a com por
uma cha pa ma jo ri tá ria em âm bi to na ci o nal. Mas an tes dis so, o
PC doB tem a cláu su la de bar rei ra co mo obs tá cu lo pa ra ul tra pas- 
sar.

O Con gres so já de ba te até uma no va re for ma par ti dá ria pa ra
2022. Na pau ta a ten ta ti va da im plan ta ção do vo to dis tri tal mis to,
que se ria uma me di da de pro fun do im pac to. Ou tam bém, a pos si- 
bi li da de de os par ti dos se jun ta rem em fe de ra ção, que nem ti me
de fu te bol.

 

Foi co mo o pre si den te da Câ ma ra dos De pu ta dos, bol so na ris ta
Arthur Li ra (PP-AL) clas si fi cou a CPI da covid19 no Se na do. Dis se
que os de pu ta dos do Cen trão “já es tão apos tos”.

 
Pe gou mal. Quan do o pre si den te Jair Bol so na ro fa la va

na reu nião de Cú pu la do Cli ma, o seu co le ga ame ri ca- 
no Joe Bi den e a vi ce Ka ma la Har ris não es ta vam pre- 

sen tes. De pois da fa la do ar gen ti no Al ber to Fer nán dez,
os dois saí ram da sa la.

 
O pre fei to de São Luís, Edu ar do Brai de (Po de mos) tem

de di ca do boa par te de seu tem po às ações de com ba te
à covid19. En quan to abre es pa ços pa ra va ci na ção, cri- 

ou o Cen tro de Re fe rên cia Es pe ci a li za da Pós-Co vid,
pa ra tra tar pes so as com se que las.

 
O cen tro Mu ni ci pal tem es pe ci a lis tas em Psi qui a tria,

Neu ro lo gia, Fi si o te ra pia, Nu tri ção, As sis tên cia So ci al,
Pe di a tria, Psi co lo gia, Car di o lo gia, Pneu mo lo gia e Te- 

ra pia Ocu pa ci o nal. A ideia do pro je to é ra ro no país e
aten de uma ga ma de pes so as que pre ci sam.

Por que se rá que o se na dor Ro ber to Ro cha (sem par ti do) es tá
de ba ten do tan to con tra a CPI da pan de mia fo ra do Se na do? Sua
in dig na ção mai or é por ela ser fo ca da no go ver no Bol so na ro em
re la ção à pan de mia e não di re ta men te aos go ver na do res.

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

https://banca.oimparcial.com.br/
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BRU NO LA CER DA
Jor na lis ta, Mes tran do em Co mu ni ca ção
(br la cer da@gmail.com)

ÉRI CO RE NA TO SER RA COR DEI RO
Juiz do Tra ba lho, pro fes sor e es cri tor

Lugar de fala

Tal qual a so ci e da de, a lín gua e a co mu ni- 
ca ção são pro ces sos em cons tan te evo lu ção.
Co mu ni car-se é não ape nas uma ne ces si da- 
de ina ta, mas es pe lho da in ser ção so ci o cul- 
tu ral de ca da in di ví duo, su as ex pe ri ên ci as e
apre en sões (in di vi du ais ou co le ti vas). Na tu- 
ral, en tão, que, em di fe ren tes re cor tes ge o- 
grá fi cos, gru pos de pes so as se co mu ni quem
de um “jei to pró prio”, por meio do qual se
re co nhe cem per ten cen tes àque le lo cal – idi- 
o ma, re gi o na lis mos, so ta que ou até mes mo
ges tu ais, pa ra men ci o nar al guns.

Não à toa, in se rir-se à vi vên cia de um no- 
vo lo cal – e não ape nas à con vi vên cia – par te
tam bém da dis po si ção de fo ras tei ros co lo ca- 
rem-se em um en tre lu gar co mu ni ca ti vo que
mar geia sua ori gem e o seu des ti no, vo lun ta- 
ri a men te ou não. O es for ço, mai or men te,
não co lo ca o in di ví duo na con di ção de um
ser lo cal, mas o in se re en tre aque les(as) que
re co nhe cem o va lor de ser da li.

Em um mun do hi per co nec ta do, po rém,
as fron tei ras fí si cas já não mais de ter mi nam
o úni co aces so às ex pe ri ên ci as. Des ta for ma,
o fa lar lo cal tor nou-se, po ten ci al men te glo- 
bal – pois hi po te ti ca men te aces sí vel de qual- 
quer lu gar. Con cei tos que ou tro ra ca re ci am
de dé ca das de dis cus são e “acei ta ção” pa ra
ga nhar o mun do, ho je se po pu la ri zam por

meio de re des so ci ais, que se re fle tem no au- 
men to de ten dên cia de bus cas on li ne so bre
aque le te ma, e, na sequên cia, no con teú do
de si tes jor na lís ti cos, pro du tos au di o vi su ais,
ou mes mo em no vas in ser ções em re des di- 
gi tais. Por meio des te agen ci a men to, em bo- 
ra dis tan te, o es ta du ni den se Ge or ge Floyd
tor na-se mais pró xi mo e pró prio que o gaú- 
cho João Al ber to Sil vei ra Frei tas (es te úl ti mo,
mor to por se gu ran ças de um su per mer ca do
em Por to Ale gre, no vem bro pas sa do). Sa be-
se mais, por ve zes, so bre a agen da do Pre fei- 
to Bru no Co vas – de São Pau lo, que a de Edu- 
ar do Brai de, de São Luís. Ou, exa ge ran do, há
quem lem bre, mais rá pi do, o no me de fa mo- 
sas prai as ca ri o cas que o das su as equi va len- 
tes em São Luís (e ain da in sis ta que, en tre
Ca lhau e Ca o lho, te mos uma praia de no me
“Li to râ nea”).

Cu ri o so fa to, mais re cen te men te, me foi
nar ra do por uma ami ga cu jo fi lho es tu da em
es co la bi lín gue da ca pi tal. Ma mãe e pa pai,
em ca sa, são ago ra “mommy” e “daddy”.
Cur to exem plo pa ra ilus trar que mes mo nos
am bi en tes pri má ri os de so ci a li za ção, há
trans for ma ções im por tan tes.

Pais e mães com fi lhos as sí du os no
Youtube no tam ou tra mar ca: cri an ças ma ra- 
nhen ses re pro du zin do gí ri as e ex pres sões do
ei xo cen tro-sul bra si lei ro, de on de são os ge- 
ra do res de con teú do mais co nhe ci dos. Se,
an tes, o con su mo au di o vi su al na te le vi são
pri ma va por um so ta que “neu tro”, ho je, o

web so ta que é uma re a li da de pre sen te, ca ta- 
pul ta da em tem pos de iso la men to so ci al.
Tal vez in te res san te e gra ci o so à pri mei ra es-
cu ta, mas tam bém sin to má ti co da trans for- 
ma ção de um fa lar lo cal – que, ao in cor po- 
rar-se em uma ge ra ção, po de im pac tar a to- 
das as se guin tes.

À mu dan ça de con su mo das ge ra ções
mais jo vens, se so ma um pseu do e li tis mo das
ge ra ções in ter me diá ri as, que en ten de cor re- 
to o trans por, ao fa lar, da nor ma (di ta) cul ta
da lín gua – su pon do que, por is so, pes so as
bem le tra das de vam li mar ex pres sões co lo- 
qui ais de seu vo ca bu lá rio. De cor ren te des te
pen sar, so bre tu do nos cír cu los de clas se mé- 
dia lu do vi cen se, já não se ou ve um jo vem
pro nun ci ar, com a mes ma frequên cia, um
bom “hehein”, um usal “pi que no”, o con tar
de uma his tó ria es ca bro sa, ou mes mo lan çar
mão de um sur pre en den te “éguas”, quan do
a si tu a ção pa re ce exi gi-lo.

O in ten to sau do sis ta não é ape nas a re a-
fir ma ção de uma ma ra nhen si da de – até por- 
que, no Ma ra nhão, exis tem vá ri as for mas de
se fa lar. Com pre en do, sem pu ris mos ou de- 
se jos ana crô ni cos: a lín gua e o fa lar são mar-
ca de uma ge ra ção e, co mo or ga nis mos vi- 
vos, es tão em cons tan te trans for ma ção. Mas
tam bém são se lo de ori gem, tra ço de cul tu ra,
vín cu lo de per ten ci men to. E se o que eu fa lo
diz de on de eu sou, ar re me dar não é uma op- 
ção. Lu gar de fa la é, nes te ca so, sinô ni mo da
fa la do nos so lu gar.

Por que a gente é assim?

Os ver sos de Ca zu za, ti ra dos da can ção
“Por que a gen te é as sim?” (par ce ria com
Fre jat e Eze qui el Ne ves), eco am na mi nha
ca be ça en quan to leio as no tí ci as: o Bra sil ca- 
mi nha ra pi da men te pa ra se tor nar o mai or
ce mi té rio a céu aber to do mun do. A pan de- 
mia da CO VID-19 en con trou nes tas pla gas,
ou tro ra tão aco lhe do ras, o am bi en te ide al
pa ra se pro li fe rar e se gui mos, re sig na dos, ru- 
mo ao pa ta mar de meio mi lhão de mor tos.
To da via, nos sa tra gé dia não se li mi ta à pan- 
de mia, des cri ta pe lo ci en tis ta Mi guel Ni co le- 
lis co mo “uma Fu kushi ma bi o ló gi ca”. Nes te
mo men to há cer ca de 120 mi lhões de bra si- 
lei ros em si tu a ção de in se gu ran ça ali men tar,
eu fe mis mo pa ra a pa la vra “fo me”. Ul tra pas- 
sa mos a ca sa dos 20 mi lhões de de sem pre ga- 
dos, a eco no mia des mo ro na, o sis te ma de
saú de en tra em co lap so, a cul tu ra ago ni za, o
au to ri ta ris mo ex põe gar ras ca da vez mais
afi a das e o obs cu ran tis mo per deu a ver go- 
nha de exi bir a sua ig no rân cia tru cu len ta.
Em al gum lu gar do ca mi nho co me te mos um
er ro mons tru o so.

On de te ria se da do o pon to de in fle xão,
no qual per de mos a ca pa ci da de de ori en tar
nos so des ti no co mo na ção? Su cum bi mos a
his te ri as que, há pou co tem po, se ri am ti das
co mo ane dó ti cas, mas que ho je pu lu lam à
nos sa vol ta. Co mo foi que o es pec tro do co- 
mu nis mo vol tou a nos as som brar? Quan do
pas sa mos a crer que as va ci nas nos tor na ri- 
am cri a tu ras saí das de um ro man ce de H. G.
Wells? Co mo per mi ti mos que se acen des- 
sem as fo guei ras in qui si to ri ais – ago ra ma- 
nu se a das por des cen den tes dos an ti gos per- 
se gui dos pe lo Tri bu nal do San to Ofí cio? Co- 
mo vi ra mos es ses ter rí veis ca ni bais de nós
mes mos? Olha mos o abis mo e ele nos olhou
de vol ta. Um cí ni co di ria que nos so Ru bi cão
exis ten ci al re mon ta a 22 de abril de 1500 – e
ele não es ta ria de to do er ra do. Mas a cons- 
tru ção des se Bra sil, que ho je se des nu da pa- 

ra o mun do de ma nei ra qua se re pug nan te, é
re che a da de epi só di os que aju dam a ex pli car
co mo nos tor na mos o que nos tor na mos.

“A es cra vi dão per ma ne ce rá por mui to
tem po co mo a ca rac te rís ti ca na ci o nal do
Bra sil”, fra se pro fé ti ca de Jo a quim Na bu co,
ain da nos as som bra. As mor tes re gis tra das
du ran te a Ba lai a da, a Ca ba na gem, a Sa bi na- 
da o mas sa cre de Ca nu dos ou a Re vol ta dos
Ma lês não nos cau sam in dig na ção. Os cor- 
pos ne gros se vi ci a dos que pro mo ve ram a
Re vol ta da Chi ba ta me re cem pou cas li nhas
em nos sa his to ri o gra fia. Quan tos bra si lei ros
co nhe cem a his tó ria do Mas sa cre dos Po ron- 
gos, a cha ci na do re gi men to de sol da dos ne- 
gros du ran te a Re vo lu ção Far rou pi lha?
Quan tos ou vi ram fa lar na ba ta lha de Acos ta
Ñu, na qual mi lha res de cri an ças pa ra guai as
fo ram mas sa cra das pe las for ças da Trí pli ce
Ali an ça, du ran te a Guer ra do Pa ra guai? Pa ra- 
fra se an do Al dir Blanc, é o Bra sil, e não o Bra- 
zil, que não co nhe ce o Bra sil. Re cor ren do a
Ca zu za no va men te, “so mos ca bo clos que- 
ren do ser in gle ses”. Por não nos co nhe cer- 
mos e nos en ver go nhar mos de nos sas raí zes
não eu ro pei as é que es ta mos con de na dos a
ser co mo so mos. A mor te de um ve lho co lo- 
ni a lis ta bri tâ ni co pro vo ca em al guns de nós
mais com pai xão que a mor te co ti di a na de
qua tro mil con ci da dãos.

Não é à toa que o sal va ci o nis mo la va ja tis- 
ta en con trou em mui tos de nós uma se a ra
mais do que fér til pa ra des per tar o des pre zo
pe lo Es ta do De mo crá ti co de Di rei to, a fo bia
pe la le ga li da de e o es gar ça men to dos frá geis
li a mes ins ti tu ci o nais que ain da nos re gem.
Ser um de fen sor da le ga li da de é ho je um ato
tão re vo lu ci o ná rio quan to es guei rar-se pe- 
las bar ri ca das da Pa ris de Maio 1968. O ga- 
ran tis ta des tes tem pos som bri os é uma fi gu- 
ra qua se tão con tes ta do ra quan to um hip pie
na San Fran cis co dos anos 60. A Cons ti tui ção
foi sen do tão ul tra ja da que es tá a pon to de
trans for mar-se em uma uto pia qua se tão
diá fa na quan to o Flower Power. Tu do sob o
be ne plá ci to – quan do não cum pli ci da de –

de uma enor me par ce la da po pu la ção, in- 
cluin do aí fi gu ras con si de ra das de “no tó rio
sa ber ju rí di co”.

 Tim Maia, per so na gem que ti nha uma vi- 
são mui to ar gu ta do Bra sil, cos tu ma va di zer
que aqui “pros ti tu ta se apai xo na, ca fe tão
tem ciú me e tra fi can te se vi cia”. Se es ti ves se
vi vo, tal vez acres cen tas se: “e os ju ris tas são
con tra a Cons ti tui ção”.

Mas, afi nal de con tas, por que a gen te é
as sim? Nos sa he ran ça es cra vo cra ta ex pli ca
mui to so bre a cons tru ção des se Bra sil es ta- 
men tal. A di men são au to ri tá ria que per pas-
sa nos sas ins ti tui ções tam bém aju da a en- 
ten der o porquê da nos sa pas si vi da de. A ga- 
nân cia das nos sas clas ses do mi nan tes, seu
pou co apre ço pe la de mo cra cia e sua sub ser- 
vi ên cia ao po der im pe ri al dos EUA – vi de
1964 – tam bém são uma for mi dá vel bar rei ra
à al ti vez que de ve ca rac te ri zar qual quer po- 
vo. Mas es sas cir cuns tân ci as his tó ri cas não
ex pli cam tu do. Há al go de po dre no rei no de
Ma cu naí ma que ain da de ve rá me re cer mai-
or aten ção de his to ri a do res, so ció lo gos, fi ló- 
so fos e ou tros ci en tis tas so ci ais.

Ao ou vir mos o rá dio – coi sa que fa ço ca da
vez mais ra ra men te – nos de pa ra mos com a
tri lha so no ra des te Bra sil do ago ra. É uma su-
ces são de ruí dos des co ne xos, em meio a
uma cons tran ge do ra po bre za harmô ni ca,
me ló di ca e vo ca bu lar, de on de ema nam im- 
pro pé ri os con tra a dig ni da de das mu lhe res,
num pro ces so de de se du ca ção ca fa jes te e
vul gar. O Bra sil cos tu ma va ser aqui lo que as
pes so as ou vi am – o sam ba, o cho ro, a Bos sa
No va e o Tro pi ca lis mo aju dam a per ce ber is- 
so. Por tan to, en quan to es sa in dig ni da de
con ti nu ar a bro tar de nos sas rá di os, te vês,
ce lu la res e apa re lhos de som, o Bra sil es ta rá
con de na do a ser es sa gi gan tes ca Chernobyl
aos olhos do mun do. A co re o gra fia gro tes ca
dos elei to res de um de ter mi na do can di da to
nas elei ções de 2018 aju da a re for çar es se di- 
ag nós ti co. O Bra sil vi ve uma te ne bro sa cri se
hu ma ni tá ria, so ci al, econô mi ca, po lí ti ca,
ins ti tu ci o nal e, so bre tu do, es té ti ca

RE NA TO DI O NI SIO
Po e ta, Com po si tor e Pro du tor Cul tu ral.

O ta ma nho do
Es ta do e as
pri va ti za ções

Des de que o ho mem pas sou a ser um ani mal gre gá rio aos di as
atu ais, uma de su as cons tan tes pre o cu pa ções é de que for ma or- 
de nar e or ga ni zar con tin gen tes ca da vez mai o res em de ter mi na- 
do es pa ço ge o grá fi co. Is to que a ci vi li za ção mo der na ins ti tuiu co- 
mo sen do o Es ta do Na ci o nal. De fi nir o mo do de pro du ção das ri- 
que zas. Ins ti tuir um sis te ma de se gu ran ça co mum. Es ta be le cer
for mas de trans por te e o pa pel so ci al de ca da vi ven te pe lo gê ne ro,
pe la ori gem ra ci al e pe la for ma co mo se re la ci o nam in ter pes so al- 
men te. Co mo vi mos, ta re fa das mais di fí ceis de equa ci o na men to.

Nes ta sur da guer ra, a vi são do mi nan te, é ba li za do ra do ta ma- 
nho e do des ti no de ca da Es ta do, no quan to ele in ter fe re ou não na
vi da e nos an sei os de to dos os seus par tí ci pes. Ao ven ce dor, quer
pe las ar mas ou por su frá gio, é da do o “di rei to” de de fi nir o seu sis- 
te ma econô mi co, no pre sen te, en tre o so ci a lis mo e o ca pi ta lis mo,
e seu sis te ma de go ver no que vai da mo nar quia par la men ta ris ta
ao pre si den ci a lis mo. Por von ta de, ex cluo des ta aná li se, qual quer
for ma de di ta du ra, se ja de di rei ta ou de es quer da, pen so in clu si ve,
ser es ta ano ma lia uma ne ga ção do pró prio es ta do de bem-es tar
so ci al.

Na pri mei ra se ma na de abril, o Go ver no Bol so na ro, atra vés do
Mi nis té rio da In fra es tru tu ra, lei lo ou com fes te ja do su ces so, sig ni- 
fi ca ti vos ati vos bra si lei ros: fo ram 22 ae ro por tos, in clu so o de nos- 
sa ca pi tal, 5 ter mi nais por tuá ri os 4 em nos so Por to do Ita qui e
mais o pri mei ro tre cho da Fer ro via de In te gra ção Oes te-Les te (Fi- 
ol) que li ga Ilhéus a Ca e ti té no Es ta do da Bahia. Além, ob vio, de
uma ten ta ti va de ame a lhar al guns tro ca dos nes tes tem pos de cri- 
se. O que de se ja e pro me te Bol so na ro com tal me di da?

Se gun do al gu mas fon tes, o Bra sil pos sui cen te nas de es ta tais
es pa lha das por to do ter ri tó rio na ci o nal, a exis tên cia des tes bens,
sem pre foi o po mo de dis cór dia en tre os pri va tis tas e os es ta tis tas,
en quan to pa ra os pri mei ros, o es ta do so men te de ve per ma ne cer
on de a ini ci a ti va pri va da ou não tem in te res se ou é pa ra ela im- 
pos sí vel es tar, co mo na se gu ran ça na ci o nal. Pa ra os de fen so res da
es ta ti za ção o go ver no tem que man ter o con tro le de to dos os ati- 
vos vi tais pa ra um pro je to na ci o nal de de sen vol vi men to au tos- 
sus ten tá vel.  Em bo ra não se ja con trá rio às pri va ti za ções, não pos- 
so, en tre tan to, em no me da de cên cia dei xar de fa zer du as pon de- 
ra ções: exis te, por aca so es tu do so bre tu do que exis te de pú bli co,
com sua res pec ti va vi a bi li da de econô mi ca, pa ra uma de fi ni ção
do que é ven dá vel. E aqui lo que nem tem va lor co mer ci al nem
fun da men tal pa ra o es ta do, te mos um pla no pa ra gar ro te ar es ta
san gria de re cur sos? Se for fa to que o mer ca do so men te vai se in- 
te res sar pe lo que se ja eco no mi ca men te viá vel, é fa to tam bém,
que não in te res sa aos na ci o nais

sus ten ta rem a ine fi ci ên cia e o des per dí cio, bas ta que mos tre- 
mos a to dos, e com ho nes ti da de, es tes da dos.

Sei que a am pla mai o ria de nos sa gen te, se com por ta ao as sis tir
es te de ba te, co mo os an ti gos, na pa rá bo la da ca ver na do fi ló so fo
Pla tão, es tão ven do a som bra dos ani mais, ao fun do da ca ver na,
sem po de rem, com pre ci são, de fi nir que ani mal é aque le. Pa ra os
de fen so res do so ci a lis mo o es ta do é o gran de e úni co in du tor do
de sen vol vi men to, já pa ra os de fen so res do li be ra lis mo, do lais sez-
fai re, quan to me nor for a par ti ci pa ção do es ta do nos mei os de
pro du ção mai or se rá o de sen vol vi men to e o bem-es tar co le ti vo.

Nes ta qua dra do de sen vol vi men to hu ma no, te mos as sis ti do o
que se con ven ci o nou no mi nar de ti gres asiá ti cos- Chi na, Co reia
do Sul, Tawam e Ja pão, cu ja ta xa de cres ci men to e de sen vol vi- 
men to, de tão al ta, de sa fia a ló gi ca do mer ca do mun di al, e por que
che ga ram a es ta des ta ca da po si ção? Qual a ta xa de pri va ti za ção
de su as eco no mi as? Que má gi ca exe cu tam pa ra al can ça rem tão
sig ni fi ca ti vos re sul ta dos? Não po de mos con ti nu ar acre di tan do
que a Chi na es tá le van do boa par te dos em pre gos ge ra dos no
mun do, ape nas pe la ex plo ra ção econô mi ca de seus ha bi tan tes
com o pa ga men to de sa lá ri os ir ri só ri os? Não é me lhor ca pri char
nes ta aná li se? Se rá so men te o ta ma nho do es ta do o de fi ni dor des- 
ta per for man ce?

Na ori gem do pen sa men to econô mi co, o que pro du zia a ri que- 
za era a jun ção do ca pi tal e tra ba lho, ho je es ta equa ção ga nhou
no vos con tor nos; pa ra os eco no mis tas atu ais, pa ra que exis ta a
ge ra ção de ri que za é ne ces sá rio ca pi tal- tra ba lho e mais tec no lo- 
gia e con fi an ça, sen do tec no lo gia o que con ven ci o na mos cha mar
de co nhe ci men to e con fi an ça a exis tên cia de re gras cla ras que se- 
jam fi a do ras de se gu ran ça ju rí di ca. Tu do que não es ta mos em
con di ção de ofe re cer. O cha ma do “pos to Ipi ran ga” do go ver no,
pe lo me nos até ago ra, er rou mais que acer tou, e os pou cos cré di- 
tos que ame a lhou não fi am o con ven ci men to do gran de ca pi tal
in ter na ci o nal.

São Luís, sexta-feira, 23 de abril de 2021
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O QUE FA ZER?

Efeitos da pandemia

Como cuidar do
bem estar mental

M
e do, an gús tia, so li dão. São mui tos, e di ver- 
sos, os sen ti men tos de bra si lei ros, bem co- 
mo de pes so as do mun do to do, em meio à
pan de mia de CO VID-19, o iso la men to so ci- 

al e o ris co imi nen te de ado e ci men to e mor te.
Não à toa, se gun do uma pes qui sa re a li za da pe lo Ins ti- 

tu to Ip sos, en co men da da pe lo Fó rum Econô mi co Mun- 
di al e ce di da à BBC News, 53% dos bra si lei ros apon tam
pi o ra do bem-es tar men tal nes te pe río do.

Os da dos são pre o cu pan tes, já que o Bra sil é o quar to
pi or país nes se que si to – só per de pa ra Itá lia (54%), Hun- 
gria (56%), Chi le (56%) e Tur quia (61%), res pec ti va men- 
te.

“A pan de mia afe tou a vi da de to dos, in de pen den te- 
men te da ida de e clas se so ci al. De re pen te, nos vi mos
obri ga dos a mu dar ro ti na, há bi tos e cos tu mes. Pas sa- 
mos a vi ver iso la dos em ca sa, com in cer te zas do fu tu ro
pro fis si o nal e fi nan cei ro e, tam bém, com me do de con- 
trair o ví rus e per der pes so as pró xi mas.

Mui ta gen te pas sou a tra ba lhar den tro de ca sa e ou- 
tros vi ram-se re ce o sos ao pen sar que po de ri am le var o
CO VID-19 pa ra seus fa mi li a res, já que fa zem par te dos
ser vi ços es sen ci ais. Cri an ças e ado les cen tes, que an tes
con vi vi am com os co le gas na sa la de au la, ho je são obri- 
ga dos a re a li zar ta re fas e de ve res on-li ne.”

É o que des cre ve o psi qui a tra Lu cas Bi fa no. E por aí
vai, afi nal, mui ta coi sa mu dou des de mar ço de 2020, de
uma for ma que mui ta gen te se quer ima gi nou um dia. E,
além de to das as mu dan ças, as pre o cu pa ções me xe ram
com di ver sos fa to res de qua li da de de vi da das pes so as,
co mo so no, ali men ta ção e prá ti ca de ati vi da des fí si cas.

“Uma noi te bem dor mi da se tor nou ar ti go de lu xo. Es- 
ta mos des con tan do nos sas emo ções na co mi da e qua se
não mo vi men ta mos mais nos so cor po. Tu do is so tem
for te in fluên cia no emo ci o nal das pes so as, prin ci pal- 
men te por que ain da não sa be mos por quan to tem po te- 
re mos de per ma ne cer des sa for ma”, diz.

O bem-es tar men tal, en tão, so fre e mui to. Mas o que
quer di zer o bem-es tar men tal? Quer di zer que as pes so- 
as es tão an si o sas e de pres si vas – trans tor nos psi co ló gi- 
cos e psi quiá tri cos? Não ne ces sa ri a men te.

Is so por que, de acor do com Lu cas Bi fa no, o bem-es- 
tar men tal po de ser en ten di do por quan do a men te hu- 
ma na tra ba lhe de for ma harmô ni ca, in de pen den te- 
men te dos sen ti men tos po si ti vos ou ne ga ti vos e das exi- 
gên ci as ex ter nas. Tu do de for ma equi li bra da.

“É sa ber das nos sas li mi ta ções e co mo li dar com as si- 
tu a ções ad ver sas, sem de ses pe ro ou eu fo ria de mais. Se- 
gun do a OMS – Or ga ni za ção Mun di al da Saú de –, di ver- 
sos fa to res co lo cam a saú de men tal das pes so as em ris- 
co, co mo es tres se, mu dan ças so ci ais brus cas, es ti lo de
vi da não sau dá vel, en tre ou tros.

Atu al men te, com a pan de mia, além do me do do con- 
tá gio, es ta mos li dan do com o en fren ta men to de pro ble- 
mas fi nan cei ros e so ci ais. So ma-se a is so a pi o ra nos há- 
bi tos ali men ta res e o au men to do se den ta ris mo”, ex pli- 
ca Lu cas Bi fa no.

Des sa for ma, se gun do o psi qui a tra, “não con se guin- 
do ter bem-es tar men tal pa ra li dar com tu do o que es tá
acon te cen do, a saú de fí si ca e men tal das pes so as ten de
a fi car pre ju di ca da, por mais que elas te nham au sên cia
do que con si de ra mos co mo trans tor nos men tais ou de- 
fi ci ên ci as. A saú de men tal e bem-es tar an dam jun tos e
são fun da men tais pa ra que con si ga mos exer cer nos sas
fun ções en quan to in di ví du os pe ran te a so ci e da de”,
apon ta.

 
As sim sen do, Lu cas Bi fa no ex pli ca que a pi o ra do

bem-es tar men tal não sig ni fi ca, ne ces sa ri a men te, que
ha ve rá o apa re ci men to de trans tor nos men tais. Is so até
po de ocor rer, mas não é uma re gra.

“To dos nós fo mos afe ta dos de al gu ma for ma pe la
pan de mia e is so po de acar re tar no de sen vol vi men to de
trans tor nos, co mo an si e da de e de pres são. E mes mo que
não ha ja a pre sen ça des ses trans tor nos, es ta mos pre o- 
cu pa dos, com me do, pas sa mos a dor mir me nos, a co- 
mer de ma nei ra equi vo ca da, pra ti ca mos me nos ou ne- 
nhu ma ati vi da de fí si ca e tu do is so in flu en cia no bem-
es tar fí si co e men tal, tra zen do con sequên ci as ne ga ti- 
vas.”

Ao me nor si nal de que al go não es tá in do bem, é pre- 
ci so agir. E is so in clui, se gun do Lu cas Bi fa no, a aju da
mé di ca es pe ci a li za da, ha ja vis ta a im por tân cia de um
di ag nós ti co pre ci so e de um tra ta men to ade qua do, se ja
ele com te ra pia ou uso de me di ca men tos em ca so de
trans tor nos men tais.

“Já os que não têm ne nhum trans tor no de an si e da de
ou de pres são, mas que ti ve rem o bem-es tar afe ta do pe la
pan de mia, é im por tan te en ten der que o mo men to es tá
sen do di fe ren te em to do mun do e que is so po de ge rar
sen ti men tos e emo ções que an tes não es tá va mos acos- 
tu ma dos a li dar com tan ta frequên cia.”

Além dis so, é im por tan te se aten tar aos há bi tos: “Te- 
mos de nos co brar me nos, li mi tar o tem po gas to com
no tí ci as ne ga ti vas, re a li zar ati vi da des fí si cas, bus car ali- 
men ta ção equi li bra da, evi tar o con su mo ex ces si vo de
ál co ol co mo vál vu la de es ca pe, ter uma boa noi te de so- 
no, pra ti car téc ni cas de re la xa men to, ter tem po de qua- 
li da de gas to com nós mes mos, além de for ta le cer os la- 
ços de ami za de e fa mí lia, mes mo que a dis tân cia”, re co- 
men da Lu cas.

Is so é es sen ci al, ha ja vis ta que, con for me o psi qui a tra
Di e go Ti no co, “o nos so emo ci o nal é re sul ta do de di ver- 
sas si tu a ções am bi en tais e de co mo re a gi mos.”

“As sim, con si de ro fun da men tal nos aten tar mos pa ra
al gu mas ques tões, que, in fe liz men te, mui tos de nós, es- 
ta mos ne gli cen ci an do. É mui to im por tan te, por tan to,
ter mos es tra té gi as pa ra li dar com o sen ti men to de so li- 
dão. Mui tos es tão se sen tin do so zi nhos, sen tem fal ta de
uma pes soa pa ra con ver sar, pe dir aju da, com par ti lhar
os me dos e an gús ti as do dia a dia. E, nes se mo men to, é
im por tan te não aca nhar e li gar por ví deo ou por te le fo- 
ne mes mo pa ra nos sos ami gos e fa mi li a res. Não te nha
re ceio ou me do de li gar e que rer con ver sar com ou tra
pes soa que era pró xi ma a vo cê”, in di ca.

Di e go Ti no co dá mais di cas pa ra um bem-es tar equi- 
li bra do e harmô ni co. Con fi ra:

Ao con ver sar com as pes so as, evi te fa zer jul ga men to:
Es cu te e tam bém com par ti lhe su as an gús ti as, me dos e
ale gri as. Se in te res se pe la con ver sa do ou tro, sem fa zer
jul ga men to. Já exis te mui tas pes so as com sen ti men to de
cul pa mes mo sem as ter, e jul gar al guém nes se mo men- 
to não irá aju dar. Não pre ci sa mos de mais jul ga men tos,
e sim de mais em pa tia e mais co ne xão emo ci o nal.

En ten da que con fli tos exis ten tes en tre fa mi li a res e
ami gos não é ape nas com vo cê: Mui tos con fli tos es tão
acon te cen do em vir tu de des te mo men to ten so e com- 
pli ca do. Ao en ten der is so nas di ver sas si tu a ções exis ten- 
tes do dia a dia, aos pou cos, vo cê po de con se guir não se
ir ri tar de for ma pro fun da e não se exal tar. A exal ta ção, o

gri to, a rai va se rão pre ju di cais prin ci pal men te pa ra
quem os faz. Ten tar man ter-se no equi lí brio e en ten der
que é fun da men tal fi car me nos ner vo so é im por tan tís si- 
mo.

Con fie e acre di te: Não bas ta ape nas que rer con fi ar e
acre di tar, tem que de ci dir con fi ar e acre di tar que bo as
so lu ções já es tão che gan do e irão che gar em bre ve. O
pen sa men to po si ti vo é uma de fe sa con tra os me dos e
an gús ti as, e po de aju dar a li dar me lhor com es se mo- 
men to.

Man te nha a cal ma: Ca so vo cê ou um fa mi li ar te nha
CO VID-19, não dei xe o me do te se gu rar. Acre di te fi el- 
men te que da rá tu do cer to. Acre di tar que na da gra ve irá
te atin gir pro mo ve rá bo as ener gi as e me nos ir ri ta bi li da- 
de. É pre ci so lem brar que o es tres se e a rai va po dem di- 
mi nuir a imu ni da de e, por tan to, é pre ci so pra ti car ati tu- 
des pa ra ate nu ar to do o es tres se e me do com bo as ener- 
gi as e pen sa men to po si ti vo.

Crie es tra té gi as pa ra uma boa noi te de so no: É im por- 
tan tís si mo pra ti car bons há bi tos de hi gi e ne do so no.
Por tan to, evi te me xer no ce lu lar na ho ra de dor mir, e
dei xe o ce lu lar lon ge da ca ma e no si len ci o so, evi te as sis- 
tir à TV pe lo me nos du as ho ras an tes de dor mir e evi te
to mar ca fé no pe río do da tar de e da noi te.

Tam bém, ten te usar a ca ma ape nas pa ra na mo rar e
dor mir, não fi que ho ras na ca ma ten tan do dor mir. Ao fi- 
car com di fi cul da de pa ra dor mir, le van ta-se e ten te ler
um li vro ou  fa zer al gu ma ati vi da de mais le ve, e as sim
que o so no vol tar, vol te pa ra a ca ma. O cor po pre ci sa en- 
ten der que ao dei tar na ca ma, é ho ra de dor mir.

Evi te dis cus sões nas re des so ci ais: Evi te dis cus sões
aflo ra das so bre te mas po lê mi cos em re des so ci ais,
What sApp e gru pos de fa mí li as. Pre ci sa mos nos co nec- 
tar emo ci o nal men te com as pes so as que es tão pró xi mas
de nós. En ten der o que o ou tro sen te, so fre e tam bém
com par ti lhar sen ti men tos é me lhor do que sim ples- 
men te dis cu tir mos por te mas ou si tu a ções que mui tas
ve zes não te rão bons fru tos.

Cui de dos ido sos: Ca so te nha ido sos mais vul ne rá veis
em ca sa, olhe com aten ção pa ra eles. Mui tas ve zes eles
fi cam sem ape ti te, sem von ta de de be ber água, e is so po- 
de im pac tar na imu ni da de de les ou de qual quer um que
te nha tais sin to mas. É pre ci so cui dar com em pa tia e hu- 
ma ni za ção. Es cu te-o, não jul gue e es ti mu le uma boa ali- 
men ta ção e boa hi dra ta ção. Is so é fun da men tal tam bém
pa ra o nos so emo ci o nal.

Cui de das re la ções: Ca so es te ja tra ba lhan do em ho me
of fi ce jun to com o com pa nhei ro ou com pa nhei ra, to me
cui da do pa ra não ex tra po la rem na re la ção e se exal ta- 
rem. No ho rá rio de tra ba lho de am bos, ten te se pa rar lo- 
cais di fe ren tes pa ra ca da um se con cen trar e ten te fo car
o tra ba lho nas ho ras pre vis tas pa ra o tra ba lho. O des gas- 
te no re la ci o na men to po de co me çar com pe que nas dis- 
cus sões e aos pou cos se trans for mar em uma tre men da
bo la de ne ve.

Por fim, Di e go Ti no co opi na: “Pre ci sa mos en ten der
que a saú de emo ci o nal é par te in te gran te da res pos ta
que de ve mos dar à CO VID-19. E es se en ten di men to é
fun da men tal tan to pa ra o meio in di vi du al, quan to pa ra
o co le ti vo. A pre ven ção e o tra ta men to em prol de uma
boa saú de emo ci o nal são fer ra men tas que irão nos aju- 
dar no com ba te à CO VID-19, as sim não dei xe de pen sar
nas ati tu des idei as e, se pos sí vel, co bre dos ser vi ços pú- 
bli cos e dos pla nos de saú de um bom ser vi ço de qua li- 
da de nes sa área.”

São Luís, sexta-feira, 23 de abril de 2021
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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://saodomin-
gosdoazeitao.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, 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.

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.go-
v.br/. Mais informações poderão ser consultadas e obtidas através do e-mail da CPL: cpl.saodomingosdoazei-
tao@gmail.com.

São Domingos do Azeitão - MA, 19 de abril de 2021.
 

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://saodo-
mingosdoazeitao.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. 

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 especifi cações 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 MODALIDA-
DE: 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.  

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

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 qualifica-
ção 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.

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.portalde-
compraspublicas.com.br . por e-mail cpl@lagoagrande.ma.gov.br ou na página www.lagoagrandedomara-
nhao.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

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.portaldecom-
praspublicas.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

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.limacam-
pos.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

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.

RISA S.A.
CNPJ nº 06.855.894/0001-88 - NIRE nº 2230000117-5

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

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 Prefeitu-
ra Municipal de Tutóia (MA), retificado  o item 10.8.2.2 do Edital. Para melhor entendimen-
to 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.portalde-
compraspublicas.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 modalida-
de 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.portal-
decompraspublicas.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 eletronica-
mente 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:ht-
tp://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 subsidiaria-
mente, 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 eletronica-
mente 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:ht-
tp://www.tce.ma.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br ou pelo e-mail: cclca@tutoia.ma.go-
v.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 subsidiaria-
mente, 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.portaldecompraspu-
blicas.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 subsidiaria-
mente, 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.portaldecompras-
publicas.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).
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GRU POS ES CO TEI ROS? O QUE SÃO?

REU NIÕES E ACAM PA MEN TOS

FI NAL MEN TE: SE TOR NAN DO UM ES CO TEI RO!

Mo da li da des

Es co tis mo Bá si co

Es co tis mo do Mar

Es co tis mo do Ar

Ser es co tei ro po de tra zer mui tos be ne fí ci -
os pa ra o de sen vol vi men to das cri an ças

Di ver são e fa mí lia uni da

Co mo se tor nar es co tei ro?

No vos de sa fi os a ca da ida de

Os 10 ar ti gos da lei es co tei ra

• O es co tei ro tem uma só pa la vra.
• O es co tei ro é le al.
• O es co tei ro es tá sem pre aler ta pa ra aju dar o pró xi mo e
pra ti ca di a ri a men te uma boa ação.
• O es co tei ro é ami go de to dos e ir mão dos de mais es co -
tei ros.
• O es co tei ro é cor tês.
• O es co tei ro é bom pa ra os ani mais e as plan tas.
• O es co tei ro é obe di en te e dis ci pli na do.
• O es co tei ro é ale gre e sor ri nas di fi cul da des.
• O es co tei ro é econô mi co e res pei ta o bem alheio.
• O es co tei ro é lim po de cor po e al ma.

Dia Mundial do Escoteiro

O que é ser
escoteiro?

A
mai o ria das pes so as acre di ta que um es co tei ro
ape nas an da com um bo ni to uni for me, cum pre
to dos os di as uma boa ação e pas sa os fins-de-
se ma na acam pan do. Com cer te za, o es co tei ro

faz mui to mais do que is so.
O es co tis mo é um mo vi men to com o ob je ti vo de

com ple men tar a edu ca ção do jo vem, ou se ja, fa ze-lo
apren der al guns con cei tos im por tan tes pa ra sua vi da
em um lu gar di fe ren te de sua ca sa ou es co la.

Os gru pos es co tei ros são or ga ni za ções on de o Mé to- 
do Es co tei ro é de sen vol vi do, sem fins lu cra ti vos, sem
en vol vi men to par ti dá rio e des li ga das de qual quer or ga- 
ni za ção go ver na men tal. As pes so as que tra ba lham ne les
não são re mu ne ra das e exer cem es te tra ba lho vo lun ta ri- 
a men te. No Es co tis mo não exis te dis tin ção de cor, cre do
ou clas se so ci al. Os gru pos es co tei ros ge ral men te es tão
si tu a dos em or ga ni za ções mi li ta res, es co las e igre jas e
es tão su bor di na dos a União dos Es co tei ros do Bra sil, cu- 
ja se de fi ca em Cu ri ti ba.

O es co tis mo nor mal men te ocu pa o tem po li vre dos
jo vens e por is so as ati vi da des qua se sem pre ocor rem
aos sá ba dos e os acam pa men tos nos fi nais de se ma na e
fe ri a dos. Exis tem, po rém, gru pos que se reú nem du ran- 
te a se ma na.

Os gas tos com o es co tis mo são re la ti va men te bai xos,
eles con sis tem ba si ca men te da men sa li da de do gru po
es co tei ro, que co bre as des pe sas or ga ni za ci o nais do
gru po; da ma trí cu la na UEB, que man tém a União dos
Es co tei ros do Bra sil e pro por ci o na que a mes ma ofe re ça
cur sos e ou tras ati vi da des re la ci o na das com o es co tis- 
mo; do cus to do uni for me; das ta xas de acam pa men tos
e ati vi da des, que são co bra das pa ra cus te ar a ali men ta- 
ção e o trans por te do jo vem nes tas ati vi da des e de con- 
tri bui ções es po rá di cas ela bo ra das pe los pró pri os es co- 
tei ros.

Pa ra se tor nar um Es co tei ro, ini ci al men te de ve-se
pro cu rar um gru po pró xi mo a sua ca sa e in for mar-se so- 
bre a exis tên cia de va gas. Após is so, o jo vem pas sa a
com pa re cer as reu niões pa ra ir aos pou cos co nhe cen do
e se acos tu man do ao co ti di a no de um Es co tei ro. Se o jo- 
vem se sen tir bem e qui ser con ti nu ar no Mo vi men to, os
pais de vem pre en cher um ca das tro e o jo vem é ofi ci al- 
men te ad mi ti do no Gru po fa zen do par te, en tão, da Fra- 
ter ni da de Es co tei ra.

O Es co tis mo, nos ra mos es co tei ro e sê ni or, além da
mo da li da de bá si ca, em que pre do mi na o am bi en te ma- 
tei ro e as ati vi da des em ter ra, po de ser pra ti ca do nas
mo da li da des de Es co tis mo do Mar e de Es co tis mo do Ar,
que se dis tin guem pe los dis tin ti vos e on de se adi ci o na

ao pro gra ma do Es co tis mo Bá si co a es pe ci a li za ção em
ma ri nha ou ae ro náu ti ca, e as ati vi da des no mar e no ar,
res pec ti va men te.

O Es co tis mo Bá si co pro cu ra de sen vol ver nos jo vens o
gos to pe la vi da ru ral e ser ta ne ja, pe las ar tes e téc ni cas
ma tei ras, pe lo ex cur si o nis mo, cam pis mo e mon ta nhis- 
mo, pe las vi a gens em to das as for mas de trans por te, pe- 
las gran des ex pe di ções e ex plo ra ções das re giões des co- 
nhe ci das, pe lo es tu do da fau na, flo ra, mi ne ra lo gia, ge o- 
lo gia e ar que o lo gia e pe los es por tes ter res tres, in cen ti- 
van do o cul to das tra di ções dos ban dei ran tes, dos ser ta- 
nis tas e do nos so exér ci to.

O Es co tis mo do Mar pro cu ra de sen vol ver nos jo vens
o gos to pe la vi da do mar, pe las ar tes e téc ni cas ma ri- 
nhei ras, pe la na ve ga ção a ve la e a mo tor, pe las vi a gens e
trans por tes ma rí ti mos, pe la pes ca, pe lo es tu do da oce a- 
no gra fia, pe la ex plo ra ção e pe los es por tes náu ti cos, in- 
cen ti van do o cul to das tra di ções de nos sa ma ri nha.

O Es co tis mo do Ar pro cu ra de sen vol ver nos jo vens o
gos to pe lo ae ro mo de lis mo, pe los pla na do res, pe los he li- 
cóp te ros e aviões, pe los pro ble mas de ae ro por tos, ae ro- 
na ve ga ção e ae ro pro pul são, pe lo pá ra-que dis mo e pe- 
los es por tes aé re os, pe lo es tu do da me te o ro lo gia e da
cos mo gra fia, pe los fo gue tes es pa ci ais, pe los sa té li tes ar- 
ti fi ci ais e pe la cos mo náu ti ca, in cen ti van do o cul to das
tra di ções da nos sa Ae ro náu ti ca.

Au las de in glês, de in for má ti ca, re for ço quan do as no- 
tas fi cam bai xas. To do pai e mãe fa zem um es for ço da na- 
do pa ra que seus fi lhos te nham a me lhor for ma ção pos- 
sí vel. Mas nem só de es tu dos se faz um adul to bem es- 
tru tu ra do e pre pa ra do pa ra a vi da. Que tal tam bém ofe- 
re cer pa ra seus fi lhos uma ati vi da de di fe ren te das que
eles têm na es co la e ins cre vê-los num gru po es co tei ro?

Es co tei ros brin cam, fa zem ami gos e apren dem con- 
cei tos im por tan tes de res pei to ao pró xi mo e de tra ba lho
em equi pe. O es co tis mo exis te em di ver sos paí ses e foi
cri a do na In gla ter ra há mais de 100 anos. E, ao con trá rio
do que mui ta gen te pen sa, os par ti ci pan tes des se mo vi- 
men to fa zem mui to mais do que acam par e ven der bis- 
coi tos.

“Nos so ob je ti vo é en tre gar al guém me lhor pa ra a so- 
ci e da de, es ti mu lan do a cul tu ra de paz”, ex pli ca o es co- 
tei ro An dré Spi na, di re tor de co mu ni ca ção dos Es co tei- 
ros do Bra sil. Fi cou in te res sa da? Sai ba mais ao la do!

En tre acam pa men tos e ou tras aven tu ras ao ar li vre, a

cri an ça apren de brin can do. Aliás, o con ta to com a na tu- 
re za é mui to es ti mu la do. “Pa ra o jo vem é uma gran de
brin ca dei ra, ele faz ami za des e tem no vas ex pe ri ên ci as.
Mas, du ran te es se pro ces so, nós tra ba lha mos a cons tru- 
ção do ca rá ter de le. É um com ple men to ao am bi en te es- 
co lar e fa mi li ar”, ex pli ca An dré. E vo cê tam bém po de fa- 
zer par te. “Mui tos pais se en vol vem nas ati vi da des e aju- 
dam na ad mi nis tra ção e or ga ni za ção dos gru pos. Tam- 
bém é uma ma nei ra de unir a fa mí lia.”

Pa ra en con trar o gru po es co tei ro mais pró xi mo de vo- 
cê, aces se o si te es co tei ros.org.br e in for me seu es ta do,
ci da de e bair ro. As ati vi da des cos tu mam acon te cer aos
sá ba dos e os par ti ci pan tes pre ci sam ter en tre 6 anos e
meio e 21 anos. O cus to va ria de gru po pa ra gru po, mas
em ge ral são co bra das a ins cri ção e uma men sa li da de,
que cos tu ma fi car em tor no de R$ 50 (os gru pos não têm
fins lu cra ti vos; o di nhei ro é usa do pa ra aju dar na ma nu- 
ten ção da se de). Va le lem brar que mui tos lo cais ofe re- 
cem bol sa pa ra aque les que não têm con di ções de pa gar
a men sa li da de.

Lo bi nho: de 6 anos e meio aos 10 anos. Nes sa fa se, tu- 
do é trans mi ti do por meio de brin ca dei ras. A cri an ça co- 
me ça a apren der so bre tra ba lho em equi pe e a des co brir
quais são seus in te res ses no uni ver so es co tei ro.

Es co tei ro: dos 10 aos 15 anos. Com mais in de pen dên- 
cia, é a ho ra de acam par. São as cri an ças que mon tam as
bar ra cas e cui dam da ali men ta ção, mas os adul tos do
gru po, cha ma dos che fes, sem pre acom pa nham.

Sê ni or: dos 15 aos 17 anos. Nes sa ida de, o jo vem é
mo vi do a de sa fi os, por is so as ati vi da des são mais com- 
ple xas e os acam pa men tos, mais “ra di cais” – tem até
uma mo da li da de em que as bar ra cas fi cam flu tu an do!

Pi o nei ro: dos 18 aos 21 anos. O es co tei ro exer ci ta ca da
vez mais seu pa pel de ci da dão e par ti ci pa de ações co mo
a que acon te ceu ano pas sa do no Bra sil: mil par ti ci pan- 
tes de 15 paí ses vi si ta ram ins ti tui ções ca ren tes pa ra, en- 
tre ou tros ges tos, plan tar hor tas e con ser tar brin que dos.

Vo cê vai que rer que seu fi lho si ga to das elas!

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

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

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@g-

mail.com. Tuntum – Maranhão, 22 de abril de 2021. Sara Ferreira Costa Fleury - Pregoeira.

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

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

Leilão Itaú Unibanco

O Ma ra nhão mais uma vez es tá en tre os 9
es ta dos bra si lei ros que vão par ti ci par do Lei-
lão do Itaú Uni ban co com 17 imó veis no to- 
tal, nes te pró xi mo dia 30 de abril. 

Tam bém vão par ti ci par Bahia, Ce a rá,
Goiás, Mi nas Ge rais, Pa ra ná, Rio de Ja nei ro,
San ta Ca ta ri na e São Pau lo. 

São imó veis até 50% abai xo do va lor de
mer ca do, com lan ces ini ci ais que vão de R$
55.900,00 até R$ 920.000,00.

Oscar 2021 na TVN

Os aman tes da sé ti ma ar te e usuá ri os da
TVN te rão um pro gra ma im per dí vel nes se
do min go, 25, à par tir das 20h: a 93ª so le ni da- 
de de pre mi a ção do Os car, com trans mis são
ao vi vo e di re to de Los An ge les, atra vés do
ca nal TNT (ca nal 433). Na lis ta de in di ca dos
ao Os car 2021, o gê ne ro do cu men tá rio se so- 
bres sai com fil mes for tes que vi sam de nun- 
ci ar te mas co mo o ra cis mo, a so li dão e o
aban do no aos ido sos.

Em pre sári os do se tor de Obras
Públi cas reu ni ram-se, nes ta se ma -
na, com o pre si den te do Sin dus con-
MA, Fábio Nahuz. Par ti ci pa ram do
en con tro: o di re tor da Nis si Cons -
truções, Nel son Nahuz Jr; o pre si -
den te do Sin dus con Jo vem e di re tor
da RF Lo cações e Ser viços, Ri car do
As sunção; e o  pre si den te do Con se -
lho Te máti co de Re lações de Tra ba -
lho da FI E MA e di re tor da Con so le,
Jo sé Or lan do Lei te Fi lho. O Sin dus -
con-MA, a pro pó si to, tem si do in can -
sá vel no acom pa nha men to de al gu -
mas obras pú bli cas re a li za da pe lo
Es ta do e Mu ni cí pio, na ca pi tal nes tes
tem pos de pan de mia. Um pla no es -
tra té gi co  e emer gen ci al es tá sen do
de sen vol vi do pa ra  pre ser var a saú de
de to dos os en vol vi dos.

Gi se la Di niz ce le bra
sua en tra da co mo
mem bro no Ma ra nhão
da Or ga ni za ção In ter -
na ci o nal de Ce ri mo ni al
e Pro to co lo, cu jos ob -
je ti vos são o de sen vol -
vi men to do pro to co lo e
da pro fis são dos seus
pro fis si o nais. Gi se la,
que co man da o ce ri -
mo ni al da Câ ma ra Mu -
ni ci pal de São Luís,
agra de ceu ao ve re a dor
Os mar Fi lho pe la con -
fi an ça e a to dos que a
apoi am nas ações do
ce ri mo ni al da ca sa.

O pre si den te do Con se -
lho Re gi o nal de En fer -
ma gem do Ma ra nhão
(CO REN-MA), en fer -
mei ro Jo sé Car los Jú ni -
or (fo to), com ple tou no
úl ti mo 14 de abril, 100
di as de ges tão fren te
ao ór gão. “Fi ze mos um
es for ço e co me ça mos a
tra ba lhar mui to pa ra
en con trar me lho ri as e
so lu ções, sem pre com
o ob je ti vo de aten der
ao pro fis si o nal da en -
fer ma gem”, or gu lha-
se o pre si den te do CO -
REN-MA.

BRK e Saúde

A BRK Am bi en tal uti li za o mês de Abril, em
que é lem bra do o Mês Mun di al da Saú de, pa ra
res sal tar o pa pel do sa ne a men to na pre ven ção e
no com ba te às do en ças. 

Pou co mais de ano após o iní cio da pan de mia
de co ro na ví rus, a si tu a ção no país é ain da mais
gra ve. Com o nú me ro de ca sos em cres ci men to,
mais do que nun ca é ne ces sá rio se guir as re co- 
men da ções sa ni tá ri as, pro te gen do a si mes mo e
es ten den do es ses cui da dos aos ou tros. Lem- 
bran do que a BRK Am bi en tal atua em Pa ço do
Lu mi ar e São Jo sé de Ri ba mar

Produção de pescado

Em pes qui sa di vul ga da re cen te men te pe la
As so ci a ção Bra si lei ra da Pis ci cul tu ra (PEI XE
BR), o Ma ra nhão ga ran tiu o 5ª lu gar no ran king
bra si lei ro de pro du ção de pes ca do, com 48 mil
to ne la das. No es ta do , a pis ci cul tu ra é uma ati vi- 
da de em ex pan são e os prin ci pais mo ti vos pa ra
es te cres ci men to são a de man da de pei xes em
ca ti vei ros, o bai xo cus to de ma nu ten ção, a boa
re mu ne ra ção dos pro du to res, a gran de dis po ni- 
bi li da de de água e de área pa ra o cul ti vo. Ou tro
fa tor im por tan te na pis ci cul tu ra é a acei ta ção de
pei xes me no res, pe lo mer ca do con su mi dor.

FGV Energia

A FGV Ener gia or ga ni za, no pró xi mo dia 26, o
we bi nar Ge o po lí ti ca da Ener gia, no qual se rão
de ba ti das as cir cuns tân ci as po lí ti co-ge o grá fi cas
que afe tam a vo la ti li da de do pre ço do pe tró leo
no mer ca do in ter na ci o nal. 

O en con tro con ta rá com a par ti ci pa ção do
de pu ta do fe de ral e ex-mi nis tro de Mi nas e Ener- 
gia Fer nan do Co e lho Fi lho; do vi ce-pre si den te
sê ni or de Ener gia Glo bal da IHS Mar kit, Car los
Pas cu al; e do di re tor do Pro gra ma de Ener gia pa- 
ra Amé ri ca La ti na do Ins ti tu to Ba ker Fel low,
Fran cis co Mo nal di. 

Pra curtir

Di o go No guei ra
anun cia nas su as re -
des so ci ais que irá fa -
zer uma li ve em seu
ca nal do Youtube
nes te do min go, 25, às
12h. 

A apre sen ta ção se rá
pa ra co me mo rar seu
ani ver sá rio de 40
anos, que o can tor
com ple ta na se gun -
da-fei ra, 26.

O show on li ne te rá o
es pí ri to de um al mo -
ço de fa mí lia, com Di -
o go pre pa ran do a co -
mi da, brin ca dei ras e
bo lo de ani ver sá rio. 

O sam bis ta tam bém
irá in te ra gir com os
fãs e te rá vá ri as sur -
pre sas pre pa ra das
pe la pro du ção.

O tem po “vo ou” e o
Rio Anil Shop ping
com ple ta 11 anos de
exis tên cia. 

O shop ping que che -
gou em 2010 na ca pi -
tal ma ra nhen se já re -
a li zou even tos e
ações que en tra ram
pa ra a his tó ria.

Pa ra ce le brar es se
mo men to, o Rio Anil
con ta, até o dia 8 de
maio, com a ex po si -
ção “Uma his tó ria fei -
ta por vo cê”, que re -
lem bra gran des mo -
men tos de sua his tó -
ria.

A ex po si ção fo to grá fi -
ca, lo ca li za da na se -
gun da pra ça de even -
tos, con ta com re gis -
tros fo to grá fi cos do
shop ping des de o pe -
río do de sua cons tru -
ção até os di as atu ais.

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

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 Mara-
nhão (Jucema). Todo reformado, estruturado e equipado, pre-
servando as características históricas do seus quase 200 anos, o 
prédio conta agora com elementos modernos e itens de acessi-
bilidade. 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 públi-
cas. 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 his-
tória, agora devolvido à cidade e ao Estado, para funcionamento 
de um equipamento de grande importância aos empreendedo-
res 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 pré-

dio que era da Jucema, 20 anos depois, com a restauração promovida 
pelo Governo do Estado. “Estamos integrando esse conjunto arquitetô-
nico, 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.
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Bancários maranhenses discutem a deflagração de uma Greve Geral Sanitária em
defesa da saúde e da vida da categoria e da população no Maranhão

Reu nião da ca te go ria

Mor tes de ban cá ri os

Va ci na ção no in te ri or

PRÓXIMA TERÇA

Bancários querem vacina
ou vão entrar em greve

O
Sin di ca to dos Ban cá ri os do
Ma ra nhão es tá se ar ti cu lan- 
do pa ra fa zer uma pa ra li sa- 
ção ge ral da ca te go ria no

pró xi mo dia 27.
Du ran te es ses di as a ca te go ria es tá

fa zen do reu niões vir tu ais pa ra dis cu- 
tir o ru mo do mo vi men to, que pre vê
gre ve ge ral sa ni tá ria por va ci na ção e
em de fe sa da vi da, em to do o es ta do.

Na noi te de on tem (21) hou ve reu- 
nião com tra ba lha do res da Cai xa. “Ca- 
so, nos pró xi mos di as, não ha ja uma
res pos ta sa tis fa tó ria e de fi ni ti va do
po der pú bli co a res pei to do plei to da
ca te go ria, não res ta rá al ter na ti va a
não ser a de fla gra ção de uma gre ve
ge ral sa ni tá ria dos tra ba lha do res dos
ban cos. Os pre pa ra ti vos já co me ça- 
ram”, afir mou o pre si den te do SE EB-
MA, Eloy Na tan

Se gun do o SE EB, des de ja nei ro des- 
te ano a ins ti tui ção tem so li ci ta do a
to das as es fe ras do po der pú bli co –
mu ni ci pal, es ta du al e fe de ral – que os
ban cá ri os se jam in cluí dos no gru po
de va ci na ção pri o ri tá ria con tra a Co- 
vid-19, com o ar gu men to de que a ca- 
te go ria exer ce ati vi da de es sen ci al e
não pa rou de tra ba lhar pre sen ci al- 
men te du ran te a pan de mia.

Além dis so, tem atu a do na li nha de
fren te da cri se, em agên ci as fe cha das,
sem ven ti la ção na tu ral, com aglo me- 
ra ções e al to ris co de con tá gio pe lo
co ro na ví rus, a fim de pa gar o au xí lio
emer gen ci al e evi tar o co lap so econô- 
mi co-so ci al do país.

“Va le res sal tar que o Go ver no Flá- 
vio Di no já in cluiu di ver sas ca te go ria
na lis ta de imu ni za ção pri o ri tá ria,
mas ex cluiu os tra ba lha do res dos
ban cos, o que tem con tri buí do pa ra o

au men to do nú me ro de óbi tos no Es- 
ta do”, dis se a ins ti tui ção.

Cer ca de 14 ban cá ri os per de ram a
vi da pa ra a Co vid-19, se gun do o Sin- 
di ca to, acres cen tan do que mi lha res
de ma ra nhen ses po dem ter se con ta- 
mi na do nos ban cos.

“Des de o iní cio, co bra mos do Go- 
ver no Fe de ral um lock down na ci o nal
e, so bre tu do, a va ci na ção em mas sa e
gra tui ta pa ra to dos os bra si lei ros. Di- 
an te da omis são do pre si den te e do
au men to do nú me ro de ca sos e óbi- 
tos, re cor re mos ao go ver na dor e aos
pre fei tos do Ma ra nhão pa ra ga ran ti- 
rem a va ci na não só pa ra os ou tros tra- 
ba lha do res, mas tam bém, pa ra os
ban cá ri os, de vi do às pe cu li a ri da des já
ci ta das da ca te go ria, a fim de sal var vi- 
das e evi tar o co lap so do sis te ma de
saú de, afir mou Eloy Na tan.

Em ja nei ro o SE EB-MA se reu niu
com o Se cre tá rio de Saú de do Ma ra- 
nhão, Car los Lu la, pa ra so li ci tar a in- 
clu são dos ban cá ri os ma ra nhen ses no
gru po de va ci na ção pri o ri tá ria con tra
a Co vid-19 no Es ta do.

Na épo ca, o se cre tá rio in for mou
que o Go ver no es ta va es tu dan do a
pos si bi li da de de aten der ao plei to dos
ban cá ri os.

Nas ci da des ma ra nhen ses de Bal- 
sas, Ba ca bal,  Tri zi de la do Va le  e Im pe- 
ra triz, fo ram apre sen ta dos e apro va- 
dos pro je tos de lei, que dis põem so bre
a va ci na ção pri o ri tá ria dos ban cá ri os
que es tão tra ba lhan do des de o co me- 
ço da pan de mia.

Ape nas em Im pe ra triz o pro je to de
Lei ain da de ve rá ser apre ci a do pe la
Câ ma ra Mu ni ci pal.

Ca so, nos pró xi mos di as,

não ha ja uma res pos ta

sa tis fa tó ria e de fi ni ti va

do po der pú bli co a

res pei to do plei to da

ca te go ria, não res ta rá

al ter na ti va a não ser a

de fla gra ção de uma

gre ve ge ral sa ni tá ria dos

tra ba lha do res dos

ban cos. Os pre pa ra ti vos

já co me ça ram

DESCENTRALIZAÇÃO

Soluções extrajudiciais na área do consumidor

O SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÕES DE DEFESA DO CONSUMIDOR PERMITE O REGISTRO DAS DEMANDAS DOS CONSUMIDORES

O Sis te ma Na ci o nal de In for ma- 
ções de De fe sa do Con su mi dor (Sin- 
dec), já uti li za do pe la De fen so ria Pú- 
bli ca do Es ta do (DPE/MA), na se de e
no nú cleo es pe ci a li za do da ins ti tui- 
ção, se rá dis po ni bi li za do ago ra aos
de mais nú cle os re gi o nais e des cen tra- 
li za dos, na ca pi tal e in te ri or do es ta do.
Pa ra vi a bi li zar a ins ta la ção da fer ra- 
men ta, foi as si na do, nes ta se ma na,
Ter mo de Co o pe ra ção Téc ni ca en tre a
De fen so ria e o Ins ti tu to de Pro mo ção
e De fe sa do Ci da dão e Con su mi dor
(Pro con/MA).

O Sis te ma Na ci o nal de In for ma- 
ções de De fe sa do Con su mi dor per- 
mi te o re gis tro das de man das in di vi- 
du ais dos con su mi do res que re cor- 

rem aos Pro cons. Ele con so li da re gis- 
tros em ba ses lo cais e for ma um ban- 
co na ci o nal de in for ma ções so bre
pro ble mas en fren ta dos pe los con su- 
mi do res. Se gun do ex pli cou o de fen- 
sor-ge ral do Es ta do, Al ber to Bas tos, o
Sin dec se rá um im por tan te ali a do dos
de fen so res pú bli cos com atu a ção em
de man das con su me ris tas. “Tra ta-se
de um sis te ma vir tu al que o Pro con
uti li za pa ra man ter con ta to com as
em pre sas, e nos per mi ti rá tam bém o
en ten di men to mais rá pi do e fa ci li ta- 
do com os for ne ce do res, po ten ci a li- 
zan do a bus ca pe la so lu ção ex tra ju di- 
ci al dos con fli tos e de mais es cla re ci- 
men tos a res pei to de de man das da
área”, co me mo rou Bas tos, in for man- 

do que a ado ção da fer ra men ta pe los
nú cle os de ve rá ser so li ci ta da pe los
co or de na do res. O do cu men to, as si- 
na do pe lo de fen sor-ge ral e pe la pre si- 
den te do Pro con/MA, Ka ren Bar ros
Du ar te, pre vê a pro mo ção de trei na- 
men tos des ti na dos à equi pe de sig na- 
da pe la DPE/MA, pa ra ga ran tir uma
boa per for man ce do pro fis si o nal de
aten di men to ao pú bli co, den tre ou- 
tras obri ga ções do Pro con. Quan to à
De fen so ria, a ins ti tui ção de ve rá po- 
ten ci a li zar e cri ar ca nais de co mu ni-
ca ção di re ta com o par cei ro, bem co- 
mo in di car, em ca da uni da de, um res- 
pon sá vel pa ra fa zer con ta to di re to
com o Ins ti tu to, con for me cláu su las
con ti das no ter mo.

OPERAÇÃO PF

Cédulas falsas
chegavam pelos Correios

AS CÉDULAS FALSAS FORAM ENCONTRADAS COM E PESSOAS

A Po lí cia Fe de ral de fla grou ope ra ção no Ma ra nhão,
on de fo ram pre sas três pes so as em fla gran te com apro- 
xi ma da men te R$ 10 mil em cé du las fal sas.

As pri sões ocor re ram em São Luís, ca pi tal ma ra nhen- 
se, e no mu ni cí pio de San ta Ri ta, lo ca li za do a 79 km de
São Luís.

Es sas pri sões fa zem par te da ope ra ção ‘Re bo te Fa kes
2’, que in ves ti ga as or ga ni za ções cri mi no sas que fal si fi- 
cam e ven dem mo e das fal sas atra vés da in ter net.

Se gun do a PF, os pre sos nes ta se ma na, re ce bi am as
no tas fal sas por meio de en co men das en vi a das pe los
Cor rei os.

Fo ram pre sas du as pes so as em São Luís e uma pes soa
em San ta Ri ta, que te ri am ad qui ri do o di nhei ro fal so
atra vés de con ta to com os fal sá ri os.

Os sus pei tos irão res pon der pe lo cri me de mo e da fal- 
sa, pre vis to no art. 289, que a pe na é de re clu são en tre
três a 12 anos, com mul ta.

SÃO CRISTÓVÃO

Jovem de 28 anos é
morto por vingança

KAIQUE FOI ASSASSINADO A TIROS POR UM ASSALTANTE

A po lí cia da ca pi tal ma ra nhen se in ves ti ga e re a li za
bus cas com o ob je ti vo de pren der o ho mem que as sas si- 
nou um jo vem, na tar de da úl ti ma quar ta-fei ra (21), no
bair ro do São Cris tó vão. A mo ti va ção do ho mi cí dio foi
vin gan ça, pois o cri mi no so foi im pe di do pe la ví ti ma de
as sal tar uma mu lher. A ví ti ma, iden ti fi ca da co mo Kai- 
que da Sil va Sa les, de 28 anos, foi mor to a ti ros den tro de
uma ga le te ria.

Ima gens das câ me ras de se gu ran ça da ga le te ria mos- 
tram o mo men to em que um ho mem de ca pa ce te se
apro xi ma de Kai que, que tra ba lha no lo cal, e efe tu ou os
dis pa ros de ar ma de fo go.

Se gun do tes te mu nhas, o ho mem de ca pa ce te ten tou
rou bar uma mu lher que es pe ra va um ôni bus pró xi mo
da ga le te ria. Ao per ce ber a ação, Kai que te ria re a gi do e
usa do um pe da ço de ma dei ra pa ra ata car o as sal tan te,
que fu giu. O cri mi no so te ria vol ta do ao lo cal mi nu tos
de pois e efe tu ou os dis pa ros con tra a ví ti ma.

Após o cri me, a Po lí cia Ci vil fez bus cas nas pro xi mi da- 
des do lo cal do cri me. A po lí cia, ain da, es tá in ves ti gan do
o ca so pa ra sa ber se re al men te foi uma si tu a ção de “vin- 
gan ça” do as sal tan te.

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

https://banca.oimparcial.com.br/
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Prefeitura de São Luís vacinará contra H1N1 crianças que perderam prazo. Veja quais os
pontos de imunização na capital maranhense

CONTRA A INFLUENZA

Prefeitura vai vacinar
quem perdeu o dia

A
Pre fei tu ra de São Luís vai 
abrir os pos tos de saú de nes te 
sá ba do (24) pa ra re ce ber o 
pú bli co-al vo que per deu o 

dia da va ci na ção con tra a In flu en za. A 
Se cre ta ria Mu ni ci pal de Saú de (Se- 
mus) já mon tou to da a lo gís ti ca pa ra 
aten der as cri an ças nos 62 pon tos, das 
8h ao meio-dia.

Na ca pi tal, a va ci na con tra a H1N1 
é ofer ta da des de o dia 12 des te mês na 
re de pú bli ca de saú de. De acor do com 
a Co or de na ção de Imu ni za ção, de- 
vem ser va ci na das as cri an ças en tre 
seis me ses e me no res de seis anos (ou 
se ja, até 5 anos, 11 me ses e 29 di as) 
que per de ram os pra zos de cha ma- 
men to an te ri o res.

On tem e ho je, quin ta (22) e sex ta-
fei ra (23), es tão sen do imu ni za das cri- 
an ças com 5 anos de ida de.

A me ta da Se mus é va ci nar 90% dos 
cha ma dos gru pos pri o ri tá ri os. A par- 
tir da pró xi ma se ma na, de vem ser 
cha ma dos pa ra a va ci na ção os tra ba- 
lha do res da saú de, além das ges tan tes 
e puér pe ras (ou se ja, quem re cen te- 
men te se sub me teu a par to).

O se cre tá rio de Saú de de São Luís, 
Jo el Nu nes, pe de à po pu la ção que fi- 
que aten ta aos pra zos pa ra a imu ni za- 
ção con tra a in flu en za. “É fun da men- 
tal que, no ca so das cri an ças, os pais e 
res pon sá veis cum pram os di as de 
cha ma men to pa ra es ta im por tan te 
va ci na. Quan to aos de mais pú bli cos, 
adul tos e ido sos de vem pri o ri zar a va- 
ci na da Co vid, no en tan to, é fun da- 
men tal se aten tar pa ra o fa to de que a 
va ci na con tra a in flu en za tam bém 
pre ci sa ser to ma da”, dis se.

Além dos pú bli cos já ci ta dos, se rão

A META DA SEMUS É VACINAR 90% DOS CHAMADOS GRUPOS PRIORITÁRIOS NA CAPITAL

va ci na dos os ido sos com 60 anos ou 
mais, pro fes so res das es co las pú bli cas 
e pri va das, pes so as por ta do ras de do- 
en ças crô ni cas não trans mis sí veis e 
ou tras con di ções clí ni cas es pe ci ais, as 
pes so as com de fi ci ên cia per ma nen te, 
os mem bros dos po vos in dí ge nas, 
além das for ças de se gu ran ça e sal va- 
men to e for ças ar ma das.

Tam bém cons tam no pú bli co-al vo 
da va ci na con tra a in flu en za ca mi- 
nho nei ros, tra ba lha do res de trans- 
por te co le ti vo ro do viá rio de pas sa gei- 

ros ur ba no e de lon go cur so, tra ba lha- 
do res por tuá ri os, fun ci o ná ri os do sis- 
te ma pri si o nal, ado les cen tes e jo vens 
de 12 a 21 anos de ida de sob me di das 
so ci o e du ca ti vas e a po pu la ção pri va- 
da de li ber da de.

A ori en ta ção, nes te mo men to, é 
pri o ri zar a imu ni za ção con tra a Co-
vid-19. Ou se ja, as pes so as con tem-
pla das com a va ci na ção con tra o co ro-
na ví rus, após as du as do ses, de vem 
aguar dar por 14 di as após a imu ni za-
ção com ple men tar.

Unidades e locais com vacinação contra Influenza

1. C.S da Li ber da de
2. Cen tro de Saú de Pau lo Ra mos
3. C.S Be zer ra de Me ne zes
4. USF do São Fran cis co
5. C.S. Vi la Ba can ga
6. U. M. Ita qui Ba can ga
7. C. S. Clo do mir P. Cos ta
8. C. S. Valdecy Ele o te ria Mar tins
9. C. S. São Rai mun do
10. C. S Yves Par ga
11. C.S. Vi la No va
12. Hos pi tal Aqui les Lis boa
13. C.S. da Vi la Em bra tel
14. C.S. do Ga pa ra
15. C.S Bair ro de Fá ti ma
16. U.M Co ro a di nho
17. C.S Car los Ma ci ei ra
18. PSF Dr. An to nio Gua na ré
19. Pos to de Saú de do Anil
20. C.S Ge né sio Ra mos Fi lho
21. C.S Cohab – Anil

22. C.S Sa lo mão Fi que ne
23. C.S Djal ma Mar ques
24. C.S Tu ru
25. Hos pi tal. Dr. Adel son de Sou sa

Lo pes
26. UBS Cin tra
27. C. S Ge né sio Re go
28. APAE no Ou tei ro da Cruz
29. C.S. Amar
30. Po li clí ni ca do Vi nhais
31. C.S. Ra di o nal
32. C. S. da Vi la Lo bão
33. C.S. João de Deus
34. U.M. São Ber nar do
35. Po li clí ni ca C. Ope rá ria
36. C.S San ta Bár ba ra
37. C. S. Drª Na za ré Nei va
38. USF Dr.An to nio Car los S. Reis I
39. USF Ma ria Ayrecila II
40. USF Jail son Al ves III
41. USF San ta Cla ra

42. USF San ta Efi gê nia
43. C.S São Cris tó vão
44. USF Pi ra po ra
45. USF Fa bi ci a na Mo ra es
46. C.S Vi la Ja naí na
47. UBS Ex pe di to Al ves de Me lo
48. PS Co qui lho
49. C.S. Ita pe ra
50. C.S. Que bra Po te
51. C.S. Ta les Ri bei ro Gon çal ves
52. USF Vi la Sarney
53. C.S. Pe dri nhas I
54. C.S. Pe dri nhas II
55. C.S. Ti bi ri
56. C.S. Ma ra ca nã
57. USF Co quei ro
58. C. S. Jo se de Ri ba mar Fra zão
59. C.S. Lau ra Vas con ce los
60. C. S. Rio Gran de (M. de Lour des)
61. C.S Vi la Ita mar
62. CS João Pau lo

PA TRÍ CIA CU NHA

SAN TO

Re li gi o sos ce le bram
dia de São Jor ge

Co nhe ci do co mo “o gran de már tir”, foi mar ti ri za do
no ano 303. A seu res pei to, con tou-se mui tas his tó ri as.
Fun da men tos his tó ri cos te mos pou cos, mas o su fi ci en- 
te pa ra po der mos per ce ber que ele exis tiu, e que va le a
pe na pe dir sua in ter ces são e imi tá-lo.

A Igre ja de São Jor ge, da Pa ró quia Si ri an Or to do xa no
Ma ra nhão, pri mei ra igre ja de di ca da ao san to em São
Luís, ce le bra rá uma mis sa es pe ci al nes ta sex ta-fei ra, 23,
em que se hon ra o Dia de São Jor ge. A igre ja fi ca na rua
das Vi dei ras, 11, Al tos do Tu ru I.

A mis sa, que se rá ce le bra da de for ma hí bri da, co me- 
ça rá às 9h, reu nin do fiéis ca tó li cos e or to do xos que são
de vo tos do san to. Du ran te a ce le bra ção ha ve rá as bên- 
çãos da ve la, do sal e da água. A par te mu si cal te rá a par- 
ti ci pa ção do can tor Ema nu el de Je sus, que é de vo to do
san to. A mis sa com a pre sen ça de fiéis já foi pre vi a men te
agen da da e o uso da más ca ra é in dis pen sá vel du ran te
to da a ce le bra ção. “Vo cê, de vo to, é nos so con vi da do e
jun tar-se a nós nes sa mis sa es pe ci al on de cla mar mos a
Deus por nos sas fa mí li as, saú de, em pre gos e por to das
as nos sas ne ces si da des. A igre ja es tá to da or ga ni za da
pa ra ma nu ten ção do dis tan ci a men to so ci al com até
25% de sua ca pa ci da de to tal, e dis po ni bi li za mos ál co ol
em gel pa ra to dos”, con vi da a igre ja. A trans mis são via
in ter net se rá pe lo Fa ce bo ok da igre ja.

São Jor ge é ve ne ra do co mo san to guer rei ro por cris- 
tãos do ori en te e oci den te, além de ser uma fi gu ra co- 
mum em ou tras re li giões de ma triz afri ca na, fru to do
sin cre tis mo re li gi o so po pu lar bra si lei ro.

De vo to de São Jor ge des de xxx Ema nu el de Je sus fa rá
al gu mas can ções na mis sa des te dia 23. “São Jor ge é o
ca va lei ro fi el de Cris to, que por meio da sim bo lo gia de
sua ima gem nos ins pi ra e faz acre di tar na for ça po ten te
do bem e do amor!! É uma re fle xão ne ces sá ria, prin ci- 
pal men te pa ra o mo men to que es ta mos vi ven do!! Ho je
es ta rei com mui ta ale gria can tan do pe la pri mei ra vez na
igre ja de São Jor ge e pe din do por di as me lho res!! Es se é
um tem plo mui to lin do que es tá em fa se de cons tru ção
em São Luís e que va le à pe na co nhe cer. Sal ve São Jor- 
ge!!”, dis se Ema nu el.

No co me ço do mês ele pre sen te ou a igre ja com uma
pe ça de gran de va lor sim bó li co, re ce bi da pe lo pa dre Pa- 
blo Ne ves. “A mi nha de vo ção à São Jor ge  vem de mui to
ce do, sem pre quis sa ber quem era aque le ho mem no ca- 
va lo que as pes so as di zi am que ti nha a sua ima gem re- 
fle ti da na lua. Is so fi cou bem for te no ima gi ná rio. De- 
pois fui bus car co nhe cer sua his tó ria, que me to cou bas- 
tan te. Com is so já com pus vá ri as can ções e reu ni ami gos
can to res em um show po pu lar ce le bra ti vo.  In de pen- 
den te de re li gião, São Jor ge apre sen ta uma men sa gem
uni ver sal, que é a do ‘bem so bre o mal por meio do
amor’. E es sa men sa gem nun ca foi tão ne ces sá ria”, dis se
o can tor.

A Igre ja de São Jor ge, que fi ca no Al tos do Tu ru I, é a
pri mei ra Igre ja de di ca da ao gran de már tir São Jor ge no
es ta do do Ma ra nhão. De acor do com a pa ró quia,  São
Jor ge foi es co lhi do co mo pa dro ei ro da Igre ja, “pois é um
dos san tos mais res pei ta dos e ve ne ra dos do ori en te, por
sua fi de li da de a Je sus Cris to e sua in can sá vel de fe sa a
Igre ja”.

Com a pan de mia, as ações da igre ja pa ra au xi li ar na
obra de cons tru ção fo ram pa ra li sa das, mas a ins ti tui ção
es tá pre ci san do de aju da e do a ção pa ra fi na li zar a obra.
“São pou cas as igre jas de São Jor ge no Bra sil. Já co nhe ci
du as. Quan do fi quei sa ben do da cons tru ção de uma
Igre ja de São Jor ge em São Luís fi quei mui to fe liz. Ela es- 
tá sen do cons truí da com mui to es for ço e de di ca ção pe la
co mu ni da de do Al to do Tu ru, e não te nho dú vi das que
se tor na rá um gran de tem plo! Deus nos pro te ja, com a
in ter ces são de São Jor ge!!”, dis se. Quem qui ser fa zer do- 
a ções, é só en trar em con ta to com a igre ja, no Ins ta gram
da mes ma: @igre ja de sa o jor ge.

Len das e mis té ri os
Em ar ti go pu bli ca do pe lo Car de al Ora ni João Tem pes- 

ta no si te da CNBB (Con fe de ra ção Na ci o nal dos Bis pos
do Bra sil), ele diz que a vi da de São Jor ge es tá en vol ta em
len das e mis té ri os, em bo ra no fun do de tu do exis ta uma
pes soa cu ja vi da e mar tí rio cha mou a aten ção dos cris- 
tãos dos pri mei ros sé cu los, a pon to de di fun di rem seu
cul to e cons truí rem igre ja em sua me mó ria. Com 23
anos pas sou a re si dir na cor te im pe ri al, exer cen do al tas
fun ções. Nes sa mes ma épo ca, o Im pe ra dor Di o cle ci a no
tra çou pla nos pa ra ex ter mi nar os cris tãos.

“São Jor ge foi um gran de de fen sor da fé.  Com gran de
co ra gem sua fé em Je sus Cris to co mo Se nhor e sal va dor
dos ho mens. In da ga do por um côn sul so bre a ori gem
des ta ou sa dia, Jor ge pron ta men te res pon deu-lhe que
era por cau sa da ver da de. O tal côn sul, não sa tis fei to,
quis sa ber: “o que é a ver da de?”. Jor ge res pon deu: “A ver- 
da de é meu Se nhor Je sus Cris to, a quem vós per se guis, e
eu sou ser vo de meu re den tor Je sus Cris to, e n’Ele con fi- 
a do me pus no meio de vós pa ra dar tes te mu nho da Ver- 
da de.” Co mo Jor ge man ti nha-se fi el a Je sus, o Im pe ra- 
dor ten tou fa zê-lo de sis tir da fé tor tu ran do-o de vá ri os
mo dos. E, após ca da tor tu ra, era le va do pe ran te o Im pe- 
ra dor, que lhe per gun ta va se re ne ga ria a Je sus pa ra ado- 
rar os ído los” (tre cho do ar ti go).

Di o cle ci a no man dou de ca pi tar o jo vem e fi el dis cí pu- 
lo de Je sus, em 23 de abril de 303. Lo go a de vo ção à “São”
Jor ge tor nou-se po pu lar. Ce le bra ções e pe ti ções a ima- 
gens que o re pre sen ta vam se es pa lha ram pe lo Ori en te e,
de pois das Cru za das, ti ve ram gran de en tra da no Oci- 
den te. A ima gem de São Jor ge é re pre sen ta da por um jo- 
vem ves ti do com uma ar ma du ra, sen ta do em um ca va lo
bran co com uma lan ça atra ves san do o dra gão, pois o
san to é imor ta li za do no con to em que ma ta um dra gão.

São Luís, sexta-feira, 23 de abril de 2021
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Todos os jogadores contratados até agora já tiveram seus pedidos de registros
encaminhados à CBF e aguardam confirmação do BID até hoje a tarde

DE OLHO NA SÉRIE B

Sampaio contrata meia
revelado no Palmeiras
NERES PINTO

Pres ti gi a do?

O
s úl ti mos re sul ta dos do 
Sam paio Cor rêa  le va ram o 
clu be a agir em bus ca de no- 
vos re for ços vi san do o res- 

tan te do Cam pe o na to Ma ra nhen se e a 
par ti ci pa ção na Sé rie B do Bra si lei ro. 
De pois de fe char com o ata can te Ci el 
na se ma na pas sa da, on tem o pre si- 
den te Sér gio Fro ta in for mou a che ga- 
da do meia Da ni el Sil va, 20 anos. É o 
ter cei ro atle ta a as sas si nar con tra to 
com o clu be nes te mês de abril. Tam- 
bém já se en con tra à dis po si ção da co- 
mis são téc ni ca o za guei ro Vic tor Oli- 
vei ra.

Re ve la do na ba se do Pal mei ras-SP, 
Da ni el é ala go a no da ci da de de Co ru- 
ri pe e já ves tiu as ca mi sas do Vi tó ria-
BA e Goiás. Nes te úl ti mo clu be, atu ou 
no ano pas sa do e fez  qua tro gols em 
14 par ti das pe lo sub-20 do Goiás.

To dos os jo ga do res até ago ra con- 
tra ta dos ti ve ram seus pe di dos de re- 
gis tros en ca mi nha dos à Con fe de ra- 
ção Bra si lei ra de Fu te bol (CBF) e 
aguar dam con fir ma ção do BID até 
ho je, quan do se en cer ra o pra zo de 
ins cri ção no Es ta du al. Da ni el já foi 
apre sen ta do no CT Jo sé Car los Ma ci- 
ei ra e ini ci ou os trei na men tos.

Ape sar da am pla re per cus são que 
te ve a der ro ta pa ra o Ia pe na tar de da 
úl ti ma quar ta-fei ra, pe la pri mei ra fa se 
do Es ta du al, o pre si den te Sér gio Fro- 
ta, até às 15h de on tem não ha via se 
ma ni fes ta do so bre uma pos sí vel mu- 
dan ça no co man do téc ni co, bas tan te

Cam pa nha  

DANIEL SILVA FOI APRESENTADO NO SAMPAIO PELO PRESIDENTE SÉRGIO FROTA

re cla ma da pe la gran de mai o ria dos 
tor ce do res bo li vi a nos. Há ru mo res de 
que Ra fa el Gua na es di fi cil men te con- 
ti nu a rá no clu be e que sua saí da só de- 
pen de mes mo da con fir ma ção  do no- 
me do no vo pre pa ra dor. O des ti no de  
Gua na es se ria o CSA, fa to que foi no ti- 
ci a do pe la im pren sa ala go a na no úl ti- 
mo fim de se ma na.

En tre os co ta dos pa ra as su mir o 
car go de trei na dor bo li vi a no es ta ria 
Fer nan do To net, que  dei xou o co- 
man do do Al tos-PI. O trei na dor le vou 
o ti me à clas si fi ca ção iné di ta às quar- 
tas de fi nal da Co pa do Nor des te e à 
con quis ta da va ga na Sé rie C do Bra si- 
lei ro. Ele es ta va no clu be pi aui en se 
des de ou tu bro de 2019 e re a li zou um 
tra ba lho que ob te ve sal do al ta men te 
po si ti vo. Um ou tro no me es pe cu la do 
foi o de Ro ber to Ca va lo, que es tá no 

co man do do Oes te de Ba ru e ri-SP. No 
ano pas sa do, ele não pô de evi tar o re-
bai xa men to da equi pe na Sé rie B do 
Bra si lei ro de 2020, ape sar dos bons re- 
sul ta dos ob ti dos nas úl ti mas ro da das, 
pois quan do che gou o ti me já es ta va 
na zo na da de go la.

A cam pa nha re a li za da pe lo Sam- 
paio Cor rêa não foi a es pe ra da pe los 
tor ce do res. Ape sar de ter fi ca do na se- 
gun da co lo ca ção,  o re sul ta do di an te 
do Ia pe foi con si de ra do co mo a mai or 
de cep ção da ro da da. Nes ta pri mei ra 
fa se do Cam pe o na to Ma ra nhen se, o 
 Tri co lor con quis tou 13 pon tos em  se- 
te jo gos dis pu ta dos, mar cou 12 gols e 
so freu ape nas três. Tem o me lhor sal-
do de gols a fa vor, po rém o apro vei ta- 
men to fi cou em 62%.

DA NI EL AMO RIM

SEMIFINAL DO MARANHENSE

Moto só volta a campo
no mês de maio

JÚNIOR AMORIM COBROU DA EQUIPE POR CONTA DA DERROTA

Em mais uma atu a ção abai xo da ex pec ta ti va, o Mo to
Club per deu pe la se gun da vez no Ma ra nhen se, des ta vez
pa ra o Pi nhei ro, em par ti da dis pu ta da nes ta quar ta-fei ra
(21). A equi pe ru bro-ne gra le vou dois gols no pri mei ro
tem po, me lho rou na eta pa fi nal, mas is so não foi su fi ci- 
en te pa ra evi tar a der ro ta no es tá dio Cos ta Ro dri gues.

Após o jo go, o téc ni co Jú ni or Amo rim não pou pou crí- 
ti cas à equi pe, prin ci pal men te por con ta do bai xo ren di- 
men to nos pri mei ros 45 mi nu tos de jo go. O trei na dor foi
bem cla ro ao di zer que fal tou ati tu de pa ra o ti me mo ten- 
se e deu um re ca do pa ra o elen co. “A gen te tem tra ba lha- 
do mui to for te pa ra que pos sa evo luir. E ho je se ria um
jo go de afir ma ção, on de co lo quei al guns atle tas pa ra ga- 
nhar rit mo de jo go. Nós va mos co brar, pois eu não es tou
fa lan do so bre re sul ta do, es tou fa lan do so bre von ta de,
em pe nho. Não po de fal tar von ta de pa ra jo gar e is so eu
não vou ad mi tir en quan to eu for o trei na dor. Quem en- 
trar no cam po e não se en tre gar, dei xar tu do lá den tro,
co mi go vai ser di fí cil de jo gar”, dis pa rou Amo rim.

Mes mo com a der ro ta, o Mo to Club con cluiu a pri- 
mei ra fa se do Es ta du al na li de ran ça, com 15 pon tos, já
que o Sam paio tam bém per deu na ro da da e pa rou nos
13 pon tos. O Pa pão ago ra pen sa nas se mi fi nais da com- 
pe ti ção, on de te rá a van ta gem de fa zer o jo go de vol ta
com o man do de cam po. Após a clas si fi ca ção, o Mo to
Club te rá al guns di as pa ra fa zer ajus tes, pois só vol ta rá a
cam po em maio, pa ra dis pu tar as se mi fi nais do Es ta du- 
al. Co mo ter mi nou a pri mei ra fa se na li de ran ça, o Ru- 
bro-Ne gro en fren ta rá o ti me que avan çar na se gun da fa- 
se e ti ver a pi or cam pa nha.

FÓRMULA 1

Ferrari pode superar McLaren em 2021

Com um co me ço de tem po ra da mais
po si ti vo que o do úl ti mo ano na Fór mu la 1,
o ob je ti vo de vol tar a ser uma das três me- 
lho res equi pes do grid pa re ce ca da vez
mais re a lis ta pa ra a Fer ra ri. Car los Sainz re- 
for ça es sa vi são ao re ve lar crer que, em bre- 
ve, o ti me po de es tar à fren te da McLa ren,
ter cei ra co lo ca da no Mun di al de Cons tru- 
to res.

No GP da Emi lia-Ro mag na no úl ti mo
do min go, foi a equi pe bri tâ ni ca que ga ran- 
tiu o ter cei ro lu gar no pó dio ocu pa do por
Max Vers tap pen e Lewis Ha mil ton. Po rém,
Char les Le clerc che gou a apa re cer em se- 
gun do lu gar na fren te de Lan do Nor ris lo go
após a re lar ga da na me ta de da cor ri da. No
fim, o pi lo to ob te ve a quar ta co lo ca ção,
com Sainz em quin to. “É uma dis pu ta mui- 
to acir ra da, é di fí cil. A McLa ren tem seus
pon tos for tes e fra cos. Mas fo mos rá pi dos
em di fe ren tes pon tos da pis ta e is so tor nou
a ba ta lha mui to di ver ti da. Em Imo la, Lan- 
do ex plo rou to do o po ten ci al do car ro e fez
uma boa cor ri da. Tal vez eles te nham ti do
van ta gem nos úl ti mos dois fins de se ma na,
mas, as sim que fi zer mos um fim de se ma- 
na mui to bom e for mos pa ra uma pis ta que
nos fa vo re ça, eu acho que po de mos es tar à

fren te”, apos tou o es pa nhol.
Na úl ti ma se ma na, na vés pe ra da eta pa

em Imo la, Le clerc tra çou co mo me ta re a lis- 
ta al can çar o ter cei ro lu gar no cam pe o na to
com a Fer ra ri, em bo ra a con cor rên cia – so- 
bre tu do da McLa ren, a qual a es cu de ria vê
co mo sua prin ci pal ad ver sá ria – se ja for te.

Imo la foi a se gun da pro va con se cu ti va
em que a equi pe con se guiu pon tu ar com
os dois pi lo tos, fei to que não re pe tia des de
2019. 

Na es treia da tem po ra da 2021, no Bah- 
rein, a du pla an dou na fren te nos trei nos e
ter mi nou a cor ri da com um sex to lu gar pa- 
ra Le clerc e o oi ta vo pa ra Sainz.

A si tu a ção é bem di fe ren te de 2020, pi or
tem po ra da da Fer ra ri nos úl ti mos 40 anos.
A es cu de ria ter mi nou o ano ape nas em sex-
to lu gar no Mun di al de Equi pes e con quis- 
tou so men te três pó di os, dois de Le clerc e
um de Se bas ti an Vet tel, que des pe diu-se do
ti me ao fim da tem po ra da.

No cam pe o na to li de ra do pe la Mer ce des,
a Fer ra ri ocu pa o quar to lu gar com 34 pon- 
tos so ma dos por Le clerc e Sainz. A equi pe
es tá a se te da McLa ren, ter cei ra co lo ca da, e
com 27 de van ta gem so bre a As ton Mar tin,
em quin to.

Se mi fi nais
• Con fron to A: 1º co lo ca do fa se de gru pos
x 4º co lo ca do fa se de gru pos
• Da ta: pri mei ra par ti da dia 1 ou 2 de
maio; se gun do jo go dia 8 ou 9 de maio.
• Con fron to B: 2º co lo ca do fa se de gru pos
x 3º co lo ca do fa se de gru pos
• Da ta: pri mei ra par ti da dia 1 ou 2 de
maio; se gun do jo go dia 8 ou 9 de maio.

Fi nais
• Con fron to: ven ce dor A x ven ce dor B
• Da ta: pri mei ra par ti da 15 ou 16 de maio;
se gun da par ti da 22 ou 23 de maio.

CARIOCA

Fase final terá VAR no Rio de Janeiro

ARBITRAL DA FERJ APROVOU USO DE VAR NA FASE FINAL DO CAMPEONATO CARIOCA DE 2021

De pois de 11 ro da das sem uso do VAR,
as se mi fi nais e fi nais do Cam pe o na to Ca- 
ri o ca de 2021 vão ter o ár bi tro de ví deo.
Em reu nião ar bi tral da Ferj, nes te iní cio de
tar de de quin ta-fei ra, Fla men go, Flu mi- 
nen se, Por tu gue sa e Vol ta Re don da, os
qua tro clu bes clas si fi ca dos, apro va ram a
uti li za ção da fer ra men ta tec no ló gi ca na
fa se fi nal.

A de ci são foi por una ni mi da de dos
qua tro clu bes. Com os qua tro clas si fi ca- 
dos de fi ni dos, ain da fal ta de fi nir os con- 
fron tos, que sa em nes sa ro da da fi nal da
Ta ça Gua na ba ra. Vol ta Re don da e Fla- 
men go se en fren tam no sá ba do, às 19h,
no Ma ra ca nã. Quem ven cer ga ran te o ca- 
ne co.

O Flu mi nen se en fren ta o Ma du rei ra,
do min go, às 11h, en quan to a Por tu gue sa,
ou tra se mi fi na lis ta, jo ga com o Bo a vis ta,
tam bém no sá ba do, 19h. 

Em ca so de em pa te de Fla e Vol ta Re- 
don da, o Flu mi nen se é cam peão da Ta ça
Gua na ba ra se ven cer o Tri co lor Su bur ba- 

no.
As se mi fi nais tra zem con fron to do pri- 

mei ro co lo ca do da fa se de gru pos (ho je, o
Vol ta Re don da) o quar to co lo ca do (Por tu- 
gue sa) e do se gun do e ter cei ro co lo ca do.
O que sig ni fi ca ria um Fla-Flu.

O pri mei ro e se gun do co lo ca do le vam
van ta gem pa ra os du e los das se mi fi nais.

A ta be la da fa se fi nal

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

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

Ve ja as obras de Niemeyer tom ba das
pe lo Iphan

MÚSICA

Liz Lima lança clipe
de “Saudade”
LUCIANA GOMES

L
i zan dra Li ma, mais co nhe ci da 
co mo Liz Li ma, é uma ma ra- 
nhen se que tem tra zi do ca da 
vez mais or gu lho pa ra sua ter- 

ra na tal, uti li zan do sua mú si ca. Sen do 
can to ra, com po si to ra, ins tru men tis ta 
e pro du to ra mu si cal, Liz tem um vas to 
cur rí cu lo se tra tan do do meio mu si- 
cal, par ti ci pan do da aber tu ra do show 
da ban da “5 a se co”, em 2015, Red Bull 
Bre ak Ti me Ses si ons, So no ra Fes ti val e 
com sua ban da DES DE NO MA ETC, a 
ar tis ta to cou na Se ma na In ter na ci o- 
nal de Mú si ca de São Pau lo (SIM São 
Pau lo), en tre ou tro even tos.

Ho je (23), Liz apre sen ta o cli pe do 
seu pri mei ro tra ba lho au to ral lan ça do 
em 2019, a mú si ca já po de ser en con- 
tra da nas prin ci pais pla ta for mas de 
stre am e no Youtube, con tan do ago ra 
com o cli pe.

“Sau da de foi com pos ta em 2015 e 
já exis te nas pla ta for mas di gi tais em 
uma ou tra ver são des de 2019. Co mo a 
mú si ca se tra ta de um as sun to atem- 
po ral, que faz com que mui tas pes so- 
as se iden ti fi quem in de pen den te do 
tem po, fiz uma no va rou pa gem e es ti- 
lo pa ra o sin gle”, dis se a can to ra.

Liz con tou, em en tre vis ta ao O Im- 
par ci al, que “Sau da de” se tra ta de 
uma his tó ria re al, o que ga ran tiu tan ta 
emo ção na exe cu ção da obra. O cli pe 
tem por iden ti da de vi su al um con cei- 
to vin ta ge, com o ob je ti vo de pro por- 
ci o nar ao pú bli co a ideia de um acon- 
te ci men to no pas sa do, por is so a es té-

CANTORA MARANHENSE LIZ LIMA LANÇA O SEU PRIMEIRO CLIPE EM 2021

ti ca ba se a da no es ti lo de câ me ra VHS.
O lo cal es co lhi do pa ra as gra va ções 

foi  uma par ce ria com o RE O CU PA 
(Re sis tên cia Cul tu ral Upa on Açu), 
ten do as sim a pos si bi li da de de um lo- 
cal mais in ti mis ta, afim de che gar à 
es té ti ca ide al que a mú si ca pre ci sa. A 
pro du ção mu si cal foi re a li za da den tro 
da pro du to ra Nu me Re cords, pe los 
pro du to res Jo ta nu be at e Liz Li ma, 
sen do um o tra ba lho com pro du ção 
100% in de pen den te.

“Em ques tão de pro du ção em meio 
a pan de mia, foi um de sa fio. Nós te- 

mos ten ta do, den tro de to dos os pro-
to co los de cui da do ne ces sá ri os, fa zer 
nos sas ati vi da des pra que a ce na não 
pa re de ge rar con teú do. Em par ce ria 
com o Re o cu pa ( Es pa ço cul tu ral na 
qual re a li zei mui tos shows), con se gui-
mos o am bi en te de gra va ções e nos li-
mi ta mos quan to ao nú me ro de pes so- 
as no Set por ques tões de se gu ran ça”, 
com ple tou Liz.

“Nós ar tis tas es ta mos nos vi ran do 
nos 30 du ran te es sa pan de mia, fa zen- 
do o que po de mos pa ra que a nos sa 
ar te não dei xe de exis tir”, com ple tou.

ARQUITETURA

Iphan tomba obras de Oscar Niemeyer

TOMBAMENTO DEFINITIVO DESSAS OBRAS ENCERRA UM PROCESSO INICIADO PELO PRÓPRIO ARQUITETO, EM 2007

Ins ti tu to do Pa trimô nio His tó ri co e
Ar tís ti co Na ci o nal (Iphan) tom bou,
de fi ni ti va men te, um con jun to de 27
obras do ar qui te to Os car Niemeyer
(1907-2012). A pu bli ca ção no Diá rio
Ofi ci al da União, do tom ba men to de- 
fi ni ti vo des sas obras en cer ra um pro- 
ces so ini ci a do pe lo pró prio ar qui te to,
em 2007, no ano de seu cen te ná rio.

Na oca sião, ele fez uma lis ta com as
edi fi ca ções que con si de ra va mais im- 
por tan tes e a en ca mi nhou ao en tão
mi nis tro da Cul tu ra Gil ber to Gil. Em
2017, es se con jun to de 27 obras foi
tom ba do.

O ob je ti vo, ao tom bar bens de va lor
his tó ri co, cul tu ral, ar qui tetô ni co e
am bi en tal, é pre ser vá-los, im pe din do
que eles se jam des truí dos ou des ca- 
rac te ri za dos. Com o tom ba men to, es- 
te con jun to de obras fi ca sob a vi gi lân- 
cia do Iphan. Qual quer in ter ven ção
nas obras e no seu en tor no de vem ser
au to ri za das pe lo ór gão.

Um dos mai o res ar qui te tos bra si- 
lei ros e no me de des ta que na ar qui te- 
tu ra mo der na bra si lei ra, Os car
Niemeyer mor reu em 2012, aos 104
anos. Ele foi res pon sá vel por mais de
200 obras no Bra sil e no ex te ri or.

A mai o ria das cons tru ções tom ba- 
das fi ca em Bra sí lia, mas en tre elas es- 
tão, tam bém, o con jun to de edi fi ca- 
ções do Par que do Ibi ra pu e ra, em São
Pau lo, o Mu seu de Ar te Con tem po râ- 
nea de Ni te rói, a Pas sa re la do Sam ba,
no Rio de Ja nei ro, e a Ca sa das Ca no as,
que ele pro je tou em 1951 pa ra vi ver
com a fa mí lia, tam bém no Rio.

São Pau lo: Con jun to de edi fi ca ções
pro je ta das por Os car Niemeyer pa ra o
Par que do Ibi ra pu e ra: Pa lá cio das Ar- 
tes, Pa lá cio das Na ções, Pa lá cio dos
Es ta dos, Pa lá cio da In dús tria, Pa lá cio
da Agri cul tu ra e Gran de Mar qui se

Ni te rói: Mu seu de Ar te Con tem po- 
râ nea de Ni te rói

Rio de Ja nei ro: Pas sa re la do Sam ba
e Ca sa das Ca no as

Bra sí lia: Pa lá cio Ja bu ru, Quar tel
Ge ne ral do Exér ci to, Blo cos Mi nis te ri-
ais e Ane xos, Su pre mo Tri bu nal Fe de-
ral, Pa lá cio do Pla nal to, Con gres so
Na ci o nal, Pa lá cio da Al vo ra da, in-
cluin do a Ca pe la, Ca pe la Nos sa Se- 
nho ra de Fá ti ma, Pa lá cio do Itamaraty
e Ane xos, Pa lá cio da Jus ti ça, Pom bal,
Ca sa de Chá, Pra ça dos Três Po de res,
Tou ring Club do Bra sil, Con jun to Cul-
tu ral da Re pú bli ca: Mu seu da Re pú-
bli ca Ho nes ti no Gui ma rães e Bi bli o te-
ca Na ci o nal Le o nel de Mou ra Bri zo la,
Es pa ço Os car Niemeyer, Con jun to
Cul tu ral da Fu nar te, Me mo ri al dos
Po vos In dí ge nas,  Me mo ri al JK, Te a tro
Na ci o nal Cláu dio San to ro, Pan teão da
Li ber da de e De mo cra cia Tan cre do
Ne ves, Es pa ço Lú cio Cos ta e Mu seu
da Ci da de.

REGGAE

“Pra Deus” é o novo
single da Raiz Tribal

RAIZ TRIBAL LANÇA SINGLE DO SEU 4º ALBUM

Na úl ti ma se ma na, a ban da ma ra nhen se de reg gae
Raiz Tri bal lan çou o sin gle “Pra Deus”. A mú si ca que faz
par te do 4° dis co da ban da con ta com par ti ci pa ção de
vá ri os mú si cos da ce na reg gae no Bra sil além do ja mai- 
ca no Du a ne Stephen son, can tor e com po si tor do su ces- 
so Au gust Town que es tou rou na Ja mai ca Bra si e li ra em
2007/08.

A par ce ria com o can tor ja mai ca no se deu atra vés do
em pre sá rio e pro du tor bai a no Ra fa el Cos ta, do no do si te
Sur fo reg gae, da Rid dim Agency e se lo Sound System
Bra zil, se lo es te que a mú si ca se rá lan ça da em to das as
pla ta for mas de mú si cas.

Quem as si na a ca pa do sin gle “Pra Deus” é o re no ma- 
do ar tís ta ma ra nhen se Gil Le ros e o res pon sá vel pe lo de- 
sign grá fi co é John Bar ros.

A ban da Raiz Tri bal é for ma da pe los ir mãos Gill Enes e
Ke ké Enes e Le o nar do Ra be lo (Leo Ma ra nhão). Eles têm
co mo he ran ça a pai xão pe la mú si ca reg gae vin da de
uma das prin ci pais ban das de reg gae do país, a ma ra- 
nhen se Tri bo de Jah, é is so mes mo! Gill Enes e Ke ké Enes
são fi lhos de Net to Enes (gui tar ris ta da Tri bo) en quan to
Leo Ma ra nhão é fi lho de Aqui les Ra be lo, tam bém mú si- 
co (bai xis ta da Tri bo).

Com qua se 20 anos de his tó ria, RAIZ TRI BAL co me- 
çou em Gua ru lhos/São Pau lo e fez o ca mi nho de vol ta
pa ra ca sa, São Luís do Ma ra nhão, pa ra não per der os la- 
ços com sua raiz mu si cal.

LOVE AND THUNDER

Russell Crowe vai
ser Zeus em Thor 4

RUSSELL CROWE SERÁ ZEUS EM NOVO FILME DA MARVEL

Aca bou-se o mis té rio so bre o pa pel de Rus sell Crowe
em Thor: Lo ve and Thun der, quar to fil me da fran quia do
deus do tro vão. O as tro re ve lou em con ver sa a uma rá dio
aus tra li a na que in ter pre ta rá Zeus, go ver nan te do Olim- 
po e deus su pre mo da mi to lo gia gre ga.

A par ti ci pa ção de di fe ren tes di vin da des no lon ga
con diz com a che ga da de Gorr, o Car ni cei ro dos Deu ses,
vi lão que se rá in ter pre ta do por Ch ris ti an Ba le no lon ga.

As fil ma gens do quar to fil me do

Deus do Tro vão co me ça ram no fim

de ja nei ro.

Fo tos dos bas ti do res já con fir ma ram o en vol vi men to
de ou tros as tros de Hollywood, co mo Matt Da mon, Lu ke
Hemsworth, Sam Neill e Me lis sa McCarthy, es ta úl ti ma
in ter pre tan do a He la em uma en ce na ção dos even tos de
Thor: Rag na rok, en quan to os de mais re pri sam seus pa- 
péis do fil me an te ri or.

As fil ma gens do quar to fil me do Deus do Tro vão co- 
me ça ram no fim de ja nei ro, na Aus trá lia. Ja mes Gunn,
di re tor de Guar diões da Ga lá xia, ser ve co mo con sul tor
no lon ga.

A es treia de Thor: Lo ve and Thun der es tá mar ca da pa- 
ra 6 de maio de 2022.

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