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

Conselheiro dos Deuses

Morre ex-candidato 
à Presidência da 
República, Levy 

Fidelix, aos 69 anos
Um dos grandes nomes do PRTB 

no Brasil, partido do vice-presidente 
Hamilton Mourão, faleceu no 

último sábado. Político veio 
à São Luís em 2017.  

PÁGINA 2

Desastre de Chernobyl completa 35 anos 
O acidente de Chernobyl, que aconteceu em 26 de abril de 1986, foi 

o maior acidente nuclear da história. Essa tragédia ocorreu na Usina V. 
I. Lenin, localizada na cidade de Pripyat. Matou milhares de pessoas e 

contribuiu para apressar o fim da União Soviética. PÁGINA 5

O vice-governador Carlos Brandão e o secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula, participaram de uma reunião on-line com a 
embaixada da China, representada pelo ministro conselheiro Qu Yuhui, para tratar sobre a possibilidade de adquirir vacinas por meio de 

doações de empresas chinesas, implantadas no estado.  PÁGINA 3
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FAMEM quer vacina 
para bancários a fim 

de evitar uma possível 
paralisação do setor
Atualmente, são cerca de 5 mil 

bancários no Maranhão e 2.300 na Ilha 
de São Luís. A Famem busca inclusão 
de bancários no grupo prioritário de 

vacinação para evitar greve. 
PÁGINA 3

TV UFMA terá nova programação a partir de hoje
Entre as novidades, o telespectador poderá acompanhar um  telejornal 

dinâmico e criativo que tem por proposta levar notícias e  informações com 
credibilidade e responsabilidade. O JTV-UFMA será exibido às 13h,  no canal 

aberto 16.1.   PÁGINA 10

FUTEBOL FEMININO: mulheres precisam ter coragem para atuar
PÁGINA 7

MAIS VACINAS



Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Vitória do Mearim
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 009/2021 PROCESSO ADM. Nº 1003.3562 /2021. A Prefeitura 

Municipal de Vitória do Mearim/MA, CNPJ: 05.646.807/0001-10, através do seu Pregoeiro, torna público para 

conhecimento dos interessados que realizará no dia 11 de maio de 2021, às 09 horas e 30 minutos,  Licitação na 

modalidade Pregão na forma Eletrônica, com critério de julgamento menor preço, objetivando, a Contratação de 
empresa especializada na prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento 
e substituição de peças, instalações/desinstalações e reposição de gás, nos aparelhos de Ar Condicionados, 
da Prefeitura Municipal de Vitoria do Mearim/MA. Conforme detalhamentos constantes no Anexo I - Termo de 

Referência, em sessão pública on-line por meio de recursos de tecnologia da informação – INTERNET através do site 

www.licitanet.com.br . Com fundamentação na Lei Federal nº 10.520/2002, do Decreto Federal nº 10.024/2019, da 

Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar 147/2014, e subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993 e 

de outras normas aplicáveis ao objeto deste Certame. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados por 

intermédio de sistema eletrônico, qual seja www.licitanet.com.br  ou ainda na sede da Prefeitura, na sala da 

Comissão Permanente de Licitação-CPL onde poderão ser obtidos e consultados gratuitamente mediante 

apresentação de mídia gravável (pen-drive), de 2ª a 6ª feira, das 8h às 13h, no endereço Rua Teodoro Ferreira, Bairro 

Itapuítapera, S/N Vitória do Mearim – MA, para consulta gratuitamente, disponibilizado no site oficial da Prefeitura 

Municipal de Vitória do Mearim (http:// www.vitoriadomearim.ma.gov.br), no sistema do TCE/SACOP (www.tce.ma.-

gov.br/sacop). Vitória do Mearim - MA, 20 de abril de 2021. JUSCELINO  LEITE DE BRITO JUNIOR; Secretário Municipal 

de Administração e Planejamento

oimparcial.com.brPOLÍTICAGeorge Raposo
E-mail: gdinamite@gmail.com2

O ex-candidato à presidente do Brasil esteve no ano de 2017 na capital maranhense em
encontro estadual da legenda do partido que contou com a presença de políticos lociais

LUTO

Levy Fidelix morre
aos 69 anos
SAMARTONY MARTINS

O
pre si den te e fun da dor do 
PRTB (Par ti do Re no va dor 
Tra ba lhis ta Bra si lei ro), Levy 
Fe de lix, 69, mor reu na noi te 

da úl ti ma sex ta-fei ra (23), se gun do a 
re de so ci al ofi ci al do po lí ti co. Ele ti- 
nha 69 anos e es ta va in ter na do des de 
mar ço em um hos pi tal par ti cu lar. A 
fa mí lia não in for mou a cau sa da mor- 
te, mas es pe cu la-se que  te ria si do por 
no vo co ro na ví rus (Co vid-19). Levy Fi- 
de lix ga nhou no to ri e da de na ci o nal no 
ce ná rio po lí ti co por seus po si ci o na- 
men tos con ser va do res, ho mo fó bi cos 
e tam bém por ter de fen di do que a va- 
ci na con tra o ví rus mor tal não fos se 
obri ga tó ria.

Co nhe ci do co mo “ho mem do ae ro- 
trem”, co mo meio de trans por te pú- 
bli co, Fi de lix dis pu tou ao to do 14 elei- 
ções — sen do du as pa ra a Pre si dên cia 
da Re pú bli ca, em 2010 e 2014—, mas 
nun ca foi elei to. Sua vo ta ção mais ex- 
pres si va foi em 2014, na se gun da ten- 
ta ti va de ser pre si den te, quan do re ce- 
beu 440 mil vo tos, o equi va len te a 
0,43% dos vo tos vá li dos. Em ja nei ro 
de 2017, Fi de lix es te ve em São Luís, 
cum prin do uma agen da de vi a gens 
co mo pré-can di da to à pre si dên cia do 
Bra sil pe lo Par ti do Re no va dor Tra ba- 
lhis ta Bra si lei ro (PRTB), ao par ti ci par 
do en con tro es ta du al do par ti do que 
na épo ca ti nha com fo co as elei ções 
de 2018. O en con tro na ca pi tal ma ra- 
nhen se con tou com a pre sen ça do se- 
na dor Ro ber to Ro cha (PSDB), que 
ain da es ta va fi li a do ao PSB, do atu al 
pre fei to de São Luís Edu ar do Brai de

LEVI FIDELIX ESTEVE NO MARANHÃO EM 2017 PARA FORTALECER O PRTB NO ESTADO

HONÓRIO MOREIRA

(Po de mos), que ocu pa va uma ca dei ra 
na As sem bleia Le gis la ti va do Ma ra- 
nhão co mo de pu ta do es ta du al pe lo 
PMN, J. Pin to, que foi se cre tá rio de Ar- 
ti cu la ção Po lí ti ca de São Luís, e re pre- 
sen tou o ex-pre fei to Ed val do Ho lan da 
Jú ni or (PDT), além de vá ri os ve re a do- 
res elei tos do in te ri or do es ta do elei- 
tos pe lo PRTB nas elei ções de 2016.

Du ran te o en con tro, Le vi Fi de lix fez 
ques tão de res sal tar que o PRTB no 
Ma ra nhão é es tra té gi co pa ra o cres ci- 
men to do par ti do, uma vez que a le- 
gen da con se guiu a fa ça nha de ele ger 
52 ve re a do res no es ta do, sen do dois 
de les, os ex-ve re a do res Ge ni val Al ves 
e Sil vi no Abreu na ca pi tal.  Em sua 
pas sa gem pe la ca pi tal ma ra nhen se 
Fi de lix ti nha co mo in ten ção for ta le- 
cer o a le gen da pa ra ter uma re pre sen- 
ta ção mais for te no Con gres so Na ci o- 
nal, e pa ra is so, o PRTB ti nha que al- 
can çar, se gun do ele, nas elei ções de 
2018, 2% dos vo tos vá li dos apu ra dos 
na ci o nal men te, es pa lha dos em 14 es- 
ta dos. Fi de lix ti nha co mo me ta fa zer 

pe lo me nos um de pu ta do fe de ral por 
es ta do.

Du ran te o seu dis cur so, Fi de lix en-
fa ti zou que o PRTB era um par ti do 
lim po na sua es sên cia e que não se en- 
con tra em ne nhu ma de nún cia en vol-
ven do as in ves ti ga ções da Ope ra ção 
La va-Ja to que já con se guiu pren der 
vá ri os po lí ti cos e em pre sá ri os do país. 
Dei xan do cla ro que a le gen da não es- 
ta va me ti da em cor rup ção.  Den tro de 
su as pro pos tas mi ra bo lan tes de cam- 
pa nha, Fi de lix cri ti cou du ra men te o 
Pro gra ma Bol sa Fa mí lia, o qual pre- 
ten dia trans for mar o be ne fí cio so ci al 
em sa lá rio fa mí lia in te gral, de sen vol- 
ven do pos tos de tra ba lho no país, ca- 
so fos se elei to pre si den te do Bra sil, 
afir man do que a pro pos ta era viá vel e 
o que fal ta va  era von ta de po lí ti ca de 
fa ze-la.

Até o fe cha men to des ta edi ção, O 
Im par ci al, não iden ti fi cou ne nhu ma 
no ta de la men ta ção por par te da clas- 
se po lí ti ca nas re des so ci ais pe la mor-
te de Levy Fi de lix.

SENADO

Planalto tenta diminuir efeitos da CPI da Covid-19

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DO SENADO DEVE COMEÇAR NESTA SEMANA E INVESTIGAR DECISÕES DA SAÚDE

O pre si den te Jair Bol so na ro tem
ati ra do pa ra to dos os la dos na ten ta ti- 
va de re du zir os des gas tes que a CPI
da Co vid, no Se na do, po de rá pro vo car
no go ver no. De pois de ca pi ta ne ar
uma es tra té gia frus tra da pa ra de sa- 
cre di tar o re la tor do co le gi a do, Re nan
Ca lhei ros (MDB-AL), o che fe do Exe- 
cu ti vo che gou até a ten tar uma apro- 
xi ma ção com o ad ver sá rio, sem, no
en tan to, qual quer efei to prá ti co até o
mo men to.

A par tir da pró xi ma ter ça-fei ra, a
CPI — for ma da, ma jo ri ta ri a men te,
por se na do res opo si ci o nis tas e in de- 
pen den tes — vai apu rar res pon sa bi li- 
da des do go ver no fe de ral no fra cas so
da res pos ta à pan de mia. As mais de 30
mor tes pro vo ca das pe la fal ta de oxi- 
gê nio em hos pi tais de Ma naus, a pos- 
tu ra ne ga ci o nis ta de Bol so na ro na cri- 
se sa ni tá ria e o atra so na va ci na ção
con tra o no vo co ro na ví rus es tão en tre
os prin ci pais al vos da in ves ti ga ção
par la men tar.  

Ci en te dis so, Bol so na ro saiu a cam- 
po, atu an do pes so al men te pa ra evi tar
pre juí zos ao go ver no. Na quar ta-fei ra,
te le fo nou pa ra o go ver na dor de Ala- 
go as, Re nan Fi lho (MDB), nu ma ten- 

ta ti va de apro xi ma ção com Re nan Ca- 
lhei ros, pai do ges tor es ta du al. 

Pa ra le la men te, Bol so na ro foi de- 
fen di do pe lo ex-se cre tá rio de Co mu- 
ni ca ção da Pre si dên cia Fá bio Wajn- 
gar ten, um de seus fiéis es cu dei ros.
Em en tre vis ta à re vis ta Ve ja, o ex-in te- 
gran te do Exe cu ti vo isen tou o pre si- 
den te de res pon sa bi li da des pe los er- 
ros na pan de mia e atri bui à “in com- 
pe tên cia” da equi pe téc ni ca do Mi nis- 
té rio da Saú de a fal ta de aces so do país
às va ci nas. Ele, no en tan to, não ci tou o
no me de Edu ar do Pa zu el lo, ex-ti tu lar
da pas ta, apon ta do por se na do res co- 
mo um dos prin ci pais cul pa dos pe los
nú me ros trá gi cos da cri se sa ni tá ria.
Ele de ve es tar en tre os pri mei ros a se- 
rem ou vi dos pe la CPI. 

O se na dor Pau lo Paim (PT-RS) afir- 
mou que o pre si den te da Re pú bli ca
tem da do re pe ti das de mons tra ções
de apre en são com as in ves ti ga ções.
“O go ver no te me a CPI. A for ma com
que ele tra tou a pan de mia le vou a es- 
sa mor tan da de. Não tem va ci na. Bol- 
so na ro fa lou em ‘gri pe zi nha’ e não
acre di tou, não se adi an tou”, des ta- 
cou. “Es ta mos com 7% de va ci na dos,
quan do Chi le e Ar gen ti na es tão mui to

mais adi an ta dos. Não é me do só do
Re nan. Co mo não vai ter um re la tor
cha pa-bran ca, pre si den te cha pa-
bran ca, ele tem me do do re sul ta do da
CPI.” 

Já o se na dor Es pe ri dião Amin (PP-
SC) cri ti cou a es tra té gia lan ça da pe lo
Pla nal to de le van tar sus pei tas so bre a
isen ção do tra ba lho de Re nan Ca lhei- 
ros co mo re la tor da CPI. “Se ele (Re-
nan) dis ser que hou ve ir res pon sa bi li- 
da de, ele é opo si tor do go ver no. E daí?
Con ta ou tra. Es sa, to do mun do sa be.
O que eu ve jo não é me do, é o em pre- 
go de vá ri os re cur sos pa ra ca rim bar o
re la tor. Ele vai ter de ti rar da car to la al-
gu ma coi sa es pe ta cu lar pa ra al guém
dar aten ção”, ava li ou. 

De acor do com Amin, “to das es sas
ma no bras, in cluin do o te le fo ne ma de
Bol so na ro pa ra o go ver na dor de Ala-
go as, de pois de le van ta rem sus pei tas,
é pa ra dei xar o ca rim bo”. “É a ten ta ti- 
va po lí ti ca de ca rim bar o re la tor. É as- 
sim que en xer go. Quan do vo cê ca rim-
ba, o ob je ti vo po lí ti co é es se. Qual-
quer coi sa que ele es cre va, mes mo
que ver da dei ra, de nun ci an do uma fa- 
lha, to do mun do já sa bia”, acres cen-
tou.

In de ni za ção

DE CI SÃO

Lu la e Mo ro em la dos
opos tos em 2022

O ex-pre si den te Luiz Iná cio Lu la da Sil va e o ex-juiz
Ser gio Mo ro de vem so frer im pac tos po lí ti cos opos tos
com a de ci são da mai o ria do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral
(STF) que de cla rou o ex-ma gis tra do sus pei to nas con de- 
na ções que impôs ao pe tis ta na Ope ra ção La va-Ja to.
Com o en ten di men to da Cor te, Lu la se pre pa ra pa ra en- 
trar de ca be ça na cam pa nha pe lo Pla nal to em 2022. Já
Mo ro, que tam bém fi gu ra co mo pre si den ciá vel, cor re o
ris co de pa ti nar nu ma even tu al cor ri da elei to ral — a
par ci a li da de de sua atu a ção co mo juiz de ve mu ni ci ar o
dis cur so de opo si to res e ser al vo de pro ces sos.

Em bus ca de apoio no plei to do ano que vem, Lu la vi- 
rá a Bra sí lia, nas pró xi mas se ma nas, pa ra en con tro com
par la men ta res e pre fei tos. A es tra té gia é for ta le cer a es- 
quer da e ob ter res pal do de po lí ti cos de cen tro pa ra pre- 
pa rar o ce ná rio de seu re tor no à cor ri da pre si den ci al. O
ca mi nho es tá aber to: as ações pe nais não fo ram ex tin- 
tas. Fi ca rão sob a res pon sa bi li da de da Jus ti ça Fe de ral do
Dis tri to Fe de ral, mas as di li gên ci as de vem co me çar do
ze ro.

O ci en tis ta po lí ti co An dré Pe rei ra Cé sar, da Hold As- 
ses so ria Le gis la ti va, ava lia que a no va de ci são do STF
em fa vor de Lu la re for çou as des con fi an ças so bre a atu a- 
ção de Mo ro à fren te da La va-Ja to, ini ci a das, se gun do
ele, quan do o ex-juiz as su miu o Mi nis té rio da Jus ti ça do
go ver no Bol so na ro.
“Na mi nha ava li a ção, ter mi nou de vez. (A de ci são do
ple ná rio do STF) se pul tou qual quer even tu al pre ten são
po lí ti ca que Ser gio Mo ro te nha, co mo con cor rer à Pre si- 
dên cia da Re pú bli ca. Lem bran do que, em po lí ti ca, as
coi sas são mui to mó veis, tu do po de mu dar. Mas, no ca- 
so do ex-juiz, a si tu a ção é mui to di fí cil, prin ci pal men te
por que ele não tem um su por te po lí ti co re al”, ar gu men- 
tou. “Co mo é que, ago ra, aque les ato res que de fen dem a
cri a ção de uma fren te am pla de cen tro pa ra as elei ções,
e que sem pre ci ta ram o no me do Mo ro, vão olhar pa ra
ele? Ele vai se trans for mar em pá ria, tó xi co po li ti ca men- 
te.”

Na opi nião de Cé sar, o ex-juiz de ve es tar pre o cu pa do,
no mo men to, em se res guar dar ju ri di ca men te, pa ra en- 
fren tar uma pro vá vel ava lan che de ações ju di ci ais, de
réus e con de na dos, con tes tan do sua atu a ção na La va-
Ja to. Quan to a Mo ro ser al vo de um even tu al pro ces so do
pe tis ta, o es pe ci a lis ta não acre di ta que ocor re rá. “Acho
que, pe la sen si bi li da de po lí ti ca do Lu la e com as pre ten- 
sões po lí ti cas que tem ho je, po de usar po li ti ca men te is- 
so por ou tro la do. Ele vai di zer: ‘Eu sou tão bom, es tou
aci ma de cer tas coi sas, que não vou que rer en trar com
uma ação con tra o Mo ro’. Ele po de usar es sa pos tu ra co- 
mo ins tru men to de cam pa nha, até por que não vai que- 
rer bri ga com os elei to res de Mo ro”, jus ti fi cou.

Lu la, por si nal, tem si do ori en ta do a dei xar cla ro ao
pú bli co que pas sou mais de 500 di as pre so in jus ta men te
pa ra não con cor rer em 2018.

Ri car do Cai chi o lo, ci en tis ta po lí ti co do Ib mec Bra sí- 
lia, des ta cou que, além de dar ca pi tal po lí ti co a Lu la, a
sus pei ção de Mo ro ti ra o ex-juiz do pro ta go nis mo das
dis cus sões da so ci e da de so bre o ce ná rio elei to ral. “Ele va
o ca pi tal po lí ti co do ex-pre si den te, por que con so li da a
pos si bi li da de de uma even tu al can di da tu ra em 22”, dis- 
se. “Quan to a uma pos sí vel can di da tu ra do ex-juiz, en- 
ten do que a de cla ra ção de sus pei ção con tri bui rá pa ra
uma le ve di mi nui ção dos per cen tu ais de in ten ção de
vo tos que pos sui, pois tal fa to se so ma ao seu afas ta- 
men to do de ba te pú bli co, que ocor re há al gum tem po.
Fa to é que Lu la con ta com uma ba se elei to ral fi el e já
con ven ci da do seu vo to.”

Há, po rém, quem de fen da que Mo ro se ja pro ces sa do.
O de pu ta do Ivan Va len te (PSol-SP), por exem plo, afir- 
mou que o ex-juiz de ve ria ser res pon sa bi li za do ju di ci al- 
men te “pe la atu a ção par ci al” nos pro ces sos con tra o pe- 
tis ta. “As de ci sões de le con tri buí ram mui to pa ra ti rar Lu- 
la, cla ra men te, da elei ção de 2018. Ele aca bou aju dan do
a vi a bi li zar o im pe a ch ment da Dil ma (Rous seff), vi a bi li- 
zou a elei ção de Bol so na ro e, de pois, se au to de nun ci ou,
quan do as su miu o Mi nis té rio da Jus ti ça”, res sal tou.
“Acho que ele até pre ci sa pa gar, por que Lu la tem di rei to
a uma in de ni za ção. Ele tem de ser res pon sa bi li za do,
sen do juiz ou não.”

O de pu ta do Ca pi tão Au gus to (PL-SP), co or de na dor
da Fren te Par la men tar de Se gu ran ça Pú bli ca e gran de
en tu si as ta da La va-Ja to, dis se que a de ci são do Su pre mo
frus tra to dos os es for ços de com ba te à cor rup ção no
país. Ele acres cen tou que Mo ro e os pro cu ra do res da
for ça-ta re fa sem pre atu a ram com im par ci a li da de.

“Foi mais um ta pa na ca ra da so ci e da de. Um jul ga- 
men to po lí ti co, e é ab sur da a aná li se que o Su pre mo fez.
Is so vem na con tra mão de tu do o que a gen te vem plei- 
te an do, que é, jus ta men te, com ba ter a cor rup ção. O ex-
juiz Ser gio Mo ro atu ou com im par ci a li da de, e os pro ces- 
sos não fo ram jul ga dos só por ele, pas sa ram por vá ri os
ou tros juí zes tam bém. E tu do com pro vas, com de la- 
ções, com tu do”, cri ti cou o par la men tar. “Ago ra, de pois
de tan to tem po, (o STF) vem fa zer um jul ga men to po lí ti- 
co pa ra dei xar o ex-pre si den te Lu la ele gí vel e tam bém
pa ra be ne fi ci ar ou tros que fo ram acu sa dos e até con de- 
na dos na La va-Ja to.”

São Luís, segunda-feira, 26 de abril de 2021
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O
pre si den te e fun da dor do 
PRTB (Par ti do Re no va dor 
Tra ba lhis ta Bra si lei ro), Levy 
Fe de lix, 69, mor reu na noi te 

da úl ti ma sex ta-fei ra (23), se gun do a 
re de so ci al ofi ci al do po lí ti co. Ele ti- 
nha 69 anos e es ta va in ter na do des de 
mar ço em um hos pi tal par ti cu lar. A 
fa mí lia não in for mou a cau sa da mor- 
te, mas es pe cu la-se que  te ria si do por 
no vo co ro na ví rus (Co vid-19). Levy Fi- 
de lix ga nhou no to ri e da de na ci o nal no 
ce ná rio po lí ti co por seus po si ci o na- 
men tos con ser va do res, ho mo fó bi cos 
e tam bém por ter de fen di do que a va- 
ci na con tra o ví rus mor tal não fos se 
obri ga tó ria.

Co nhe ci do co mo “ho mem do ae ro- 
trem”, co mo meio de trans por te pú- 
bli co, Fi de lix dis pu tou ao to do 14 elei- 
ções — sen do du as pa ra a Pre si dên cia 
da Re pú bli ca, em 2010 e 2014—, mas 
nun ca foi elei to. Sua vo ta ção mais ex- 
pres si va foi em 2014, na se gun da ten- 
ta ti va de ser pre si den te, quan do re ce- 
beu 440 mil vo tos, o equi va len te a 
0,43% dos vo tos vá li dos. Em ja nei ro 
de 2017, Fi de lix es te ve em São Luís, 
cum prin do uma agen da de vi a gens 
co mo pré-can di da to à pre si dên cia do 
Bra sil pe lo Par ti do Re no va dor Tra ba- 
lhis ta Bra si lei ro (PRTB), ao par ti ci par 
do en con tro es ta du al do par ti do que 
na épo ca ti nha com fo co as elei ções 
de 2018. O en con tro na ca pi tal ma ra- 
nhen se con tou com a pre sen ça do se- 
na dor Ro ber to Ro cha (PSDB), que 
ain da es ta va fi li a do ao PSB, do atu al 
pre fei to de São Luís Edu ar do Brai de
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(Po de mos), que ocu pa va uma ca dei ra 
na As sem bleia Le gis la ti va do Ma ra- 
nhão co mo de pu ta do es ta du al pe lo 
PMN, J. Pin to, que foi se cre tá rio de Ar- 
ti cu la ção Po lí ti ca de São Luís, e re pre- 
sen tou o ex-pre fei to Ed val do Ho lan da 
Jú ni or (PDT), além de vá ri os ve re a do- 
res elei tos do in te ri or do es ta do elei- 
tos pe lo PRTB nas elei ções de 2016.

Du ran te o en con tro, Le vi Fi de lix fez 
ques tão de res sal tar que o PRTB no 
Ma ra nhão é es tra té gi co pa ra o cres ci- 
men to do par ti do, uma vez que a le- 
gen da con se guiu a fa ça nha de ele ger 
52 ve re a do res no es ta do, sen do dois 
de les, os ex-ve re a do res Ge ni val Al ves 
e Sil vi no Abreu na ca pi tal.  Em sua 
pas sa gem pe la ca pi tal ma ra nhen se 
Fi de lix ti nha co mo in ten ção for ta le- 
cer o a le gen da pa ra ter uma re pre sen- 
ta ção mais for te no Con gres so Na ci o- 
nal, e pa ra is so, o PRTB ti nha que al- 
can çar, se gun do ele, nas elei ções de 
2018, 2% dos vo tos vá li dos apu ra dos 
na ci o nal men te, es pa lha dos em 14 es- 
ta dos. Fi de lix ti nha co mo me ta fa zer 

pe lo me nos um de pu ta do fe de ral por 
es ta do.

Du ran te o seu dis cur so, Fi de lix en-
fa ti zou que o PRTB era um par ti do 
lim po na sua es sên cia e que não se en- 
con tra em ne nhu ma de nún cia en vol-
ven do as in ves ti ga ções da Ope ra ção 
La va-Ja to que já con se guiu pren der 
vá ri os po lí ti cos e em pre sá ri os do país. 
Dei xan do cla ro que a le gen da não es- 
ta va me ti da em cor rup ção.  Den tro de 
su as pro pos tas mi ra bo lan tes de cam- 
pa nha, Fi de lix cri ti cou du ra men te o 
Pro gra ma Bol sa Fa mí lia, o qual pre- 
ten dia trans for mar o be ne fí cio so ci al 
em sa lá rio fa mí lia in te gral, de sen vol- 
ven do pos tos de tra ba lho no país, ca- 
so fos se elei to pre si den te do Bra sil, 
afir man do que a pro pos ta era viá vel e 
o que fal ta va  era von ta de po lí ti ca de 
fa ze-la.

Até o fe cha men to des ta edi ção, O 
Im par ci al, não iden ti fi cou ne nhu ma 
no ta de la men ta ção por par te da clas- 
se po lí ti ca nas re des so ci ais pe la mor-
te de Levy Fi de lix.

SENADO

Planalto tenta diminuir efeitos da CPI da Covid-19

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DO SENADO DEVE COMEÇAR NESTA SEMANA E INVESTIGAR DECISÕES DA SAÚDE

O pre si den te Jair Bol so na ro tem
ati ra do pa ra to dos os la dos na ten ta ti- 
va de re du zir os des gas tes que a CPI
da Co vid, no Se na do, po de rá pro vo car
no go ver no. De pois de ca pi ta ne ar
uma es tra té gia frus tra da pa ra de sa- 
cre di tar o re la tor do co le gi a do, Re nan
Ca lhei ros (MDB-AL), o che fe do Exe- 
cu ti vo che gou até a ten tar uma apro- 
xi ma ção com o ad ver sá rio, sem, no
en tan to, qual quer efei to prá ti co até o
mo men to.

A par tir da pró xi ma ter ça-fei ra, a
CPI — for ma da, ma jo ri ta ri a men te,
por se na do res opo si ci o nis tas e in de- 
pen den tes — vai apu rar res pon sa bi li- 
da des do go ver no fe de ral no fra cas so
da res pos ta à pan de mia. As mais de 30
mor tes pro vo ca das pe la fal ta de oxi- 
gê nio em hos pi tais de Ma naus, a pos- 
tu ra ne ga ci o nis ta de Bol so na ro na cri- 
se sa ni tá ria e o atra so na va ci na ção
con tra o no vo co ro na ví rus es tão en tre
os prin ci pais al vos da in ves ti ga ção
par la men tar.  

Ci en te dis so, Bol so na ro saiu a cam- 
po, atu an do pes so al men te pa ra evi tar
pre juí zos ao go ver no. Na quar ta-fei ra,
te le fo nou pa ra o go ver na dor de Ala- 
go as, Re nan Fi lho (MDB), nu ma ten- 

ta ti va de apro xi ma ção com Re nan Ca- 
lhei ros, pai do ges tor es ta du al. 

Pa ra le la men te, Bol so na ro foi de- 
fen di do pe lo ex-se cre tá rio de Co mu- 
ni ca ção da Pre si dên cia Fá bio Wajn- 
gar ten, um de seus fiéis es cu dei ros.
Em en tre vis ta à re vis ta Ve ja, o ex-in te- 
gran te do Exe cu ti vo isen tou o pre si- 
den te de res pon sa bi li da des pe los er- 
ros na pan de mia e atri bui à “in com- 
pe tên cia” da equi pe téc ni ca do Mi nis- 
té rio da Saú de a fal ta de aces so do país
às va ci nas. Ele, no en tan to, não ci tou o
no me de Edu ar do Pa zu el lo, ex-ti tu lar
da pas ta, apon ta do por se na do res co- 
mo um dos prin ci pais cul pa dos pe los
nú me ros trá gi cos da cri se sa ni tá ria.
Ele de ve es tar en tre os pri mei ros a se- 
rem ou vi dos pe la CPI. 

O se na dor Pau lo Paim (PT-RS) afir- 
mou que o pre si den te da Re pú bli ca
tem da do re pe ti das de mons tra ções
de apre en são com as in ves ti ga ções.
“O go ver no te me a CPI. A for ma com
que ele tra tou a pan de mia le vou a es- 
sa mor tan da de. Não tem va ci na. Bol- 
so na ro fa lou em ‘gri pe zi nha’ e não
acre di tou, não se adi an tou”, des ta- 
cou. “Es ta mos com 7% de va ci na dos,
quan do Chi le e Ar gen ti na es tão mui to

mais adi an ta dos. Não é me do só do
Re nan. Co mo não vai ter um re la tor
cha pa-bran ca, pre si den te cha pa-
bran ca, ele tem me do do re sul ta do da
CPI.” 

Já o se na dor Es pe ri dião Amin (PP-
SC) cri ti cou a es tra té gia lan ça da pe lo
Pla nal to de le van tar sus pei tas so bre a
isen ção do tra ba lho de Re nan Ca lhei- 
ros co mo re la tor da CPI. “Se ele (Re-
nan) dis ser que hou ve ir res pon sa bi li- 
da de, ele é opo si tor do go ver no. E daí?
Con ta ou tra. Es sa, to do mun do sa be.
O que eu ve jo não é me do, é o em pre- 
go de vá ri os re cur sos pa ra ca rim bar o
re la tor. Ele vai ter de ti rar da car to la al-
gu ma coi sa es pe ta cu lar pa ra al guém
dar aten ção”, ava li ou. 

De acor do com Amin, “to das es sas
ma no bras, in cluin do o te le fo ne ma de
Bol so na ro pa ra o go ver na dor de Ala-
go as, de pois de le van ta rem sus pei tas,
é pa ra dei xar o ca rim bo”. “É a ten ta ti- 
va po lí ti ca de ca rim bar o re la tor. É as- 
sim que en xer go. Quan do vo cê ca rim-
ba, o ob je ti vo po lí ti co é es se. Qual-
quer coi sa que ele es cre va, mes mo
que ver da dei ra, de nun ci an do uma fa- 
lha, to do mun do já sa bia”, acres cen-
tou.

In de ni za ção

DE CI SÃO

Lu la e Mo ro em la dos
opos tos em 2022

O ex-pre si den te Luiz Iná cio Lu la da Sil va e o ex-juiz
Ser gio Mo ro de vem so frer im pac tos po lí ti cos opos tos
com a de ci são da mai o ria do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral
(STF) que de cla rou o ex-ma gis tra do sus pei to nas con de- 
na ções que impôs ao pe tis ta na Ope ra ção La va-Ja to.
Com o en ten di men to da Cor te, Lu la se pre pa ra pa ra en- 
trar de ca be ça na cam pa nha pe lo Pla nal to em 2022. Já
Mo ro, que tam bém fi gu ra co mo pre si den ciá vel, cor re o
ris co de pa ti nar nu ma even tu al cor ri da elei to ral — a
par ci a li da de de sua atu a ção co mo juiz de ve mu ni ci ar o
dis cur so de opo si to res e ser al vo de pro ces sos.

Em bus ca de apoio no plei to do ano que vem, Lu la vi- 
rá a Bra sí lia, nas pró xi mas se ma nas, pa ra en con tro com
par la men ta res e pre fei tos. A es tra té gia é for ta le cer a es- 
quer da e ob ter res pal do de po lí ti cos de cen tro pa ra pre- 
pa rar o ce ná rio de seu re tor no à cor ri da pre si den ci al. O
ca mi nho es tá aber to: as ações pe nais não fo ram ex tin- 
tas. Fi ca rão sob a res pon sa bi li da de da Jus ti ça Fe de ral do
Dis tri to Fe de ral, mas as di li gên ci as de vem co me çar do
ze ro.

O ci en tis ta po lí ti co An dré Pe rei ra Cé sar, da Hold As- 
ses so ria Le gis la ti va, ava lia que a no va de ci são do STF
em fa vor de Lu la re for çou as des con fi an ças so bre a atu a- 
ção de Mo ro à fren te da La va-Ja to, ini ci a das, se gun do
ele, quan do o ex-juiz as su miu o Mi nis té rio da Jus ti ça do
go ver no Bol so na ro.
“Na mi nha ava li a ção, ter mi nou de vez. (A de ci são do
ple ná rio do STF) se pul tou qual quer even tu al pre ten são
po lí ti ca que Ser gio Mo ro te nha, co mo con cor rer à Pre si- 
dên cia da Re pú bli ca. Lem bran do que, em po lí ti ca, as
coi sas são mui to mó veis, tu do po de mu dar. Mas, no ca- 
so do ex-juiz, a si tu a ção é mui to di fí cil, prin ci pal men te
por que ele não tem um su por te po lí ti co re al”, ar gu men- 
tou. “Co mo é que, ago ra, aque les ato res que de fen dem a
cri a ção de uma fren te am pla de cen tro pa ra as elei ções,
e que sem pre ci ta ram o no me do Mo ro, vão olhar pa ra
ele? Ele vai se trans for mar em pá ria, tó xi co po li ti ca men- 
te.”

Na opi nião de Cé sar, o ex-juiz de ve es tar pre o cu pa do,
no mo men to, em se res guar dar ju ri di ca men te, pa ra en- 
fren tar uma pro vá vel ava lan che de ações ju di ci ais, de
réus e con de na dos, con tes tan do sua atu a ção na La va-
Ja to. Quan to a Mo ro ser al vo de um even tu al pro ces so do
pe tis ta, o es pe ci a lis ta não acre di ta que ocor re rá. “Acho
que, pe la sen si bi li da de po lí ti ca do Lu la e com as pre ten- 
sões po lí ti cas que tem ho je, po de usar po li ti ca men te is- 
so por ou tro la do. Ele vai di zer: ‘Eu sou tão bom, es tou
aci ma de cer tas coi sas, que não vou que rer en trar com
uma ação con tra o Mo ro’. Ele po de usar es sa pos tu ra co- 
mo ins tru men to de cam pa nha, até por que não vai que- 
rer bri ga com os elei to res de Mo ro”, jus ti fi cou.

Lu la, por si nal, tem si do ori en ta do a dei xar cla ro ao
pú bli co que pas sou mais de 500 di as pre so in jus ta men te
pa ra não con cor rer em 2018.

Ri car do Cai chi o lo, ci en tis ta po lí ti co do Ib mec Bra sí- 
lia, des ta cou que, além de dar ca pi tal po lí ti co a Lu la, a
sus pei ção de Mo ro ti ra o ex-juiz do pro ta go nis mo das
dis cus sões da so ci e da de so bre o ce ná rio elei to ral. “Ele va
o ca pi tal po lí ti co do ex-pre si den te, por que con so li da a
pos si bi li da de de uma even tu al can di da tu ra em 22”, dis- 
se. “Quan to a uma pos sí vel can di da tu ra do ex-juiz, en- 
ten do que a de cla ra ção de sus pei ção con tri bui rá pa ra
uma le ve di mi nui ção dos per cen tu ais de in ten ção de
vo tos que pos sui, pois tal fa to se so ma ao seu afas ta- 
men to do de ba te pú bli co, que ocor re há al gum tem po.
Fa to é que Lu la con ta com uma ba se elei to ral fi el e já
con ven ci da do seu vo to.”

Há, po rém, quem de fen da que Mo ro se ja pro ces sa do.
O de pu ta do Ivan Va len te (PSol-SP), por exem plo, afir- 
mou que o ex-juiz de ve ria ser res pon sa bi li za do ju di ci al- 
men te “pe la atu a ção par ci al” nos pro ces sos con tra o pe- 
tis ta. “As de ci sões de le con tri buí ram mui to pa ra ti rar Lu- 
la, cla ra men te, da elei ção de 2018. Ele aca bou aju dan do
a vi a bi li zar o im pe a ch ment da Dil ma (Rous seff), vi a bi li- 
zou a elei ção de Bol so na ro e, de pois, se au to de nun ci ou,
quan do as su miu o Mi nis té rio da Jus ti ça”, res sal tou.
“Acho que ele até pre ci sa pa gar, por que Lu la tem di rei to
a uma in de ni za ção. Ele tem de ser res pon sa bi li za do,
sen do juiz ou não.”

O de pu ta do Ca pi tão Au gus to (PL-SP), co or de na dor
da Fren te Par la men tar de Se gu ran ça Pú bli ca e gran de
en tu si as ta da La va-Ja to, dis se que a de ci são do Su pre mo
frus tra to dos os es for ços de com ba te à cor rup ção no
país. Ele acres cen tou que Mo ro e os pro cu ra do res da
for ça-ta re fa sem pre atu a ram com im par ci a li da de.

“Foi mais um ta pa na ca ra da so ci e da de. Um jul ga- 
men to po lí ti co, e é ab sur da a aná li se que o Su pre mo fez.
Is so vem na con tra mão de tu do o que a gen te vem plei- 
te an do, que é, jus ta men te, com ba ter a cor rup ção. O ex-
juiz Ser gio Mo ro atu ou com im par ci a li da de, e os pro ces- 
sos não fo ram jul ga dos só por ele, pas sa ram por vá ri os
ou tros juí zes tam bém. E tu do com pro vas, com de la- 
ções, com tu do”, cri ti cou o par la men tar. “Ago ra, de pois
de tan to tem po, (o STF) vem fa zer um jul ga men to po lí ti- 
co pa ra dei xar o ex-pre si den te Lu la ele gí vel e tam bém
pa ra be ne fi ci ar ou tros que fo ram acu sa dos e até con de- 
na dos na La va-Ja to.”

São Luís, segunda-feira, 26 de abril de 2021
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Atualmente, são cerca de 5 mil bancários no Maranhão e 2.300 na Ilha de São Luís. A
Famem busca inclusão de bancários no grupo prioritário de vacinação e evitar greve

AMEAÇA DE GREVE

Famem quer prioridade
de vacina  a bancários

O
pre si den te da Fe de ra ção 
dos Mu ni cí pi os do Es ta do 
do Ma ra nhão – Fa mem – Er- 
la nio Xa vi er, re ce beu no fi- 

nal da tar de des ta sex ta-fei ra, 23, re- 
pre sen tan tes do Sin di ca to dos Ban cá- 
ri os pa ra dis cu tir a in clu são da ca te- 
go ria nos pla nos de va ci na ção con tra 
co vid-19 es ta du al e mu ni ci pais. Eles 
ha vi am in clu si ve ame a ça do gre ve ge- 
ral sa ni tá ria e

O SE EB-MA re cla ma que os ban cá- 
ri os pres tam ser vi ço es sen ci al e es tão 
na li nha de fren te do aten di men to à 
po pu la ção, prin ci pal men te, no aten- 
di men to de ido sos. O di re tor exe cu ti- 
vo do Sin di ca to, Edi val do Fer rei ra, 
afir mou que a ca te go ria tem fun ção 
es sen ci al e não pa rou du ran te ne- 
nhum mo men to da pan de mia. “Eu sei 
que é um mo men to no qual mui tas 
ca te go ri as que rem ser in cluí das co mo 
pri o ri da de. Mas é pre ci so en ten der 
que nós es ta mos aten den do di re ta- 
men te a po pu la ção, aten den do ido- 
sos, que são um gru po de ris co. O 
quan ti ta ti vo de pro fis si o nais não é tão 
sig ni fi ca ti vo e o be ne fí cio pa ra a so ci- 
e da de é imen so”, afir mou.

Atu al men te, são cer ca de 5 mil ban- 
cá ri os no Ma ra nhão e 2.300 na Ilha de 
São Luís. Nos úl ti mos me ses, 14 ban- 
cá ri os mor re ram ví ti mas da Co vid-19, 
além de mi lha res de ma ra nhen ses, 
que, se gun do sin di ca to, po dem ter se 
con ta mi na do nos ban cos, um dos lo- 
cais mais pe ri go sos pa ra a trans mis- 
são do ví rus, se gun do o mé di co es pe- 
ci a lis ta em do en ças in fec ci o sas da 
UFES, Cris pim Ce rut ti. O pró prio pre- 
si den te do sin di ca to, Eloy Na tan, não 
par ti ci pou da reu nião por sus pei ta de

Ou tra pa ra li sa ção

NÚMERO DE  PROFISSIONAIS NÃO É TÃO GRANDE E O BENEFÍCIO  É IMENSO,  DIZ EDIVALDO

Co vid.  O pre si den te da Fa mem se co- 
lo cou à dis po si ção da ca te go ria pa ra 
au xi li ar na con du ção. Ele irá con ver- 
sar pes so al men te com o go ver na dor 
Flá vio Di no pa ra ve ri fi car a pos si bi li- 
da de de in clu são dos ban cá ri os pla no 
es ta du al de imu ni za ção.

Vou con ver sar com o go ver na dor e 
ten tar sen si bi li zar pa ra o pla no es ta- 
du al. Ele es tá sem pre sen sí vel a to das 
as cau sas dos ma ra nhen ses. Ago ra 
mes mo co me ça mos a va ci nar os pro- 
fes so res.Os ban cá ri os to dos os di as 
aten den do com pres te za os ma ra- 
nhen se que ago ra vão re ce ber o. au xí- 
lio emer gen ci al e irá vi rar um ca os. Se 
ti ver mos gre ve ban cá ria, to dos irão 
so frer mais ain da”. Até o mo men to, já 
exis tem pro je tos pa ra in clu são dos 
ban cá ri os nos pla nos apro va dos por 
al gu mas Câ ma ras de Ve re a do res, es- 
tan do pen den tes, a san ção dos pre fei- 
tos pa ra que a me di da en tre em vi gor, 
co mo é o ca so de Bal sas, Ba ca bal, San- 
ta Inês, Pa ço do Lu mi ar, Tri zi de la do 
Va le, den tre ou tras.

Com a in ter ven ção da Fa mem, os 
re pre sen tan tes dos ban cá ri os fi ca ram 
mais ali vi a dos e acre di tam que a so lu- 
ção pos sa ser da da, com a in clu são da 

ca te go ria, o que aca ba ria com o in di- 
ca ti vo de gre ve. Par ti ci pá ra mos reu- 
nião o pre si den te da Fa mem, Er la nio 
Xa vi er, o di re tor exe cu ti vo, Mar ce lo 
Frei tas, o di re tor de co mu ni ca ção, 
Clo do al do Cor rêa, e o re pre sen tan te 
ju rí di co, Ilan Kel sen. Re pre sen ta ram o 
sin di ca to. Dos ban cá ri os do Ma ra-
nhão o di re tor exe cu ti vo, Edi val do 
Fer rei ra, e  se cre tá ria de co mu ni ca- 
ção, Ger la ne Pi men ta.

Va le lem brar que os ban cá ri os da 
Cai xa Econô mi ca Fe de ral irão pa ra li-
sar as ati vi da de no dia 27 de abril (ter- 
ça-fei ra) no Ma ra nhão. O que não se 
con fun de com a pos sí vel gre ve sa ni tá-
ria. Es ta gre ve se rá na ci o nal e faz par te 
do ca len dá rio de lu tas de fi ni do pe la 
Co mis são de Em pre ga dos em De fe sa 
da Cai xa 100% Pú bli ca, em ple ná ria 
com di ri gen tes sin di cais de to do o 
país. Os fun ci o ná ri os rei vin di cam do 
ban co o pa ga men to da Par ti ci pa ção 
nos Lu cros e Re sul ta dos (PLR), a va ci- 
na ção pri o ri tá ria da ca te go ria, além 
da não aber tu ra das ações da Cai xa 
Se gu ri da de pa ra a ven da na Bol sas de 
Va lo res (IPO).

COMBATE À COVID-19

Brandão dialoga com a China na busca de vacinas

A INICIATIVA É FRUTO DA BOA RELAÇÃO CONSTRUÍDA ENTRE O GOVERNO  DINO E AS EMPRESAS CHINESAS NO MARANHÃO

A bus ca pe la am pli a ção da ofer ta
de va ci nas con tra a Co vid-19 tem si do
uma das pri o ri da des do Go ver no do
Ma ra nhão. Nes ta sex ta-fei ra (23), o vi- 
ce-go ver na dor Car los Bran dão e o se- 
cre tá rio de Es ta do da Saú de, Car los
Lu la, par ti ci pa ram de uma reu nião
on-li ne com a em bai xa da da Chi na,
re pre sen ta da pe lo mi nis tro con se- 
lhei ro Qu Yuhui, pa ra tra tar so bre a
pos si bi li da de de ad qui rir va ci nas por
meio de do a ções de em pre sas chi ne- 
sas, im plan ta das no es ta do.

A ini ci a ti va é fru to da boa re la ção
cons truí da en tre o Go ver no Flá vio Di- 
no e as em pre sas que es tão se ins ta- 
lan do no Ma ra nhão, mes mo com o
pro ces so in ter rom pi do pe la pan de- 
mia. A exem plo da CC CC, CBS te el,
He rum e XCMG que, atra vés des ta

ten ta ti va fo men ta da pe lo Es ta do, po- 
dem con se guir re a li zar as do a ções de
va ci nas chi ne sas pa ra os ma ra nhen- 
ses.

A Agên cia Na ci o nal de Vi gi lân cia
Sa ni tá ria (An vi sa) tem até 28 de abril
pa ra de ci dir so bre a im por ta ção da
va ci na rus sa Sput nik V. Se não hou ver
uma de ci são, o Go ver no do Ma ra nhão
fi ca au to ri za do a im por tar e a dis tri- 
buir o imu ni zan te. En quan to não há
um pa re cer, o Go ver no do Es ta do já
es tu da ou tras al ter na ti vas pa ra ga ran- 
tir a aqui si ção de do ses de va ci nas
con tra a Co vid-19.

“Te mos aber tu ra de diá lo go com a
Chi na, em ra zão do bom re la ci o na- 
men to co mer ci al que cons truí mos
com o país ao lon go dos úl ti mos anos,
com a im plan ta ção de di ver sas em- 

pre sas chi ne sas no Ma ra nhão. E é por
meio des se es trei ta men to que es ta- 
mos bus can do, ago ra, abrir um no vo
ca mi nho pa ra am pli ar a ofer ta de
imu ni zan tes aos 217 mu ni cí pi os ma- 
ra nhen ses. Es se é o iní cio de uma no- 
va ca mi nha da con tra o no vo co ro na- 
ví rus”, ex pli cou o vi ce-go ver na dor.

Pa ra o se cre tá rio es ta du al Car los
Lu la, a Chi na é re fe rên cia nas ações de
com ba te à Co vid-19. “So mos ad mi ra- 
do res de co mo a Chi na fez e tem fei to
o en fren ta men to à pan de mia. Con tu- 
do, da da a si tu a ção do Bra sil, acre di- 
ta mos que so men te com a va ci na ção
em mas sa da po pu la ção con tro la re- 
mos a do en ça, prin ci pal men te no to- 
can te à di mi nui ção de in ter na ções
gra ves e óbi tos”, pon tu ou o se cre tá rio
de Es ta do da Saú de, Car los Lu la.

Con se lhei ro dos deu ses

Agen da do ex-go ver na dor Zé Rei nal do (PSDB) es tá
cres cen do com o com pro mis so im pos to pe los seg men- 
tos do po der no com pli ca do ema ra nha do da su ces são
do go ver na dor Flá vio Di no (PC doB). Zé acei tou a mis- 
são, cli ni can do ca da pa ci en te po lí ti co na for ma tran qui- 
la de um mé di co com co nhe ci men to da gra vi da de que
po de che gar uma do en ça pe lo po der.

Cu ri o sa men te, nem pre ci sou co lo car a pla ca de
“Dou tor” na por ta de ca sa, to do o Ma ra nhão sa be das
su as es pe ci a li da des. Gran de pro ble ma que sem pre sur- 
gem os es per tos com gar ra fa das mi la gro sas ou fal sos
mi la grei ros que ren do ins ta lar as bar ra qui nhas mes mo
che gan do tar de na fei ra das gu lo sei mas do car go de ges- 
tor es ta du al.  To dos sa bem da pre fe rên cia pe lo dis cí pu lo
Car los Bran dão (PSDB), sa bem que es tá tra ba lhan do no
en ca mi nha men to do Che fe da Ca sa Ci vil, Mar ce lo Ta va- 
res (PSB), no pa pel de con se lhei ro do Tri bu nal de Con tas
do Es ta do, sa bem que ca da de pu ta do es ta du al vai im por
pre ços elei to rais pe la vi ta lí cia ca dei ra.

Na da obri ga tó rio uti li zar do car go do so bri nho no Pa- 
lá cio dos Leões, a di vi na ne ces si da de de ne go ci a ção
jun to ao se na dor We ver ton Ro cha (PDT) e do pre si den te
Othe li no Ne to (PC doB), dois pro ta go nis tas que po dem
mu dar to tal men te o ro tei ro da sé rie, ele vou o Ta va res ao
pa pel de con se lhei ro dos deu ses.

Nin guém acre di ta na fa la do Di no co mo can di da to ao
se na do, que ria ser o es co lhi do do Lu la pa ra pre si den te
do Bra sil pe lo PT, ti rou o seu da re ta des vi an do dos ata- 
ques da in sa ni da de na ci o nal. Tra ba lha co mo guer ri lhei- 
ro pa ra al can çar o es pa ço de vi ce-pre si den te.

Im pos sí vel?
Ja mais pa ra quem che gou tão lon ge num pu lo. Viá vel,

ca so os do Sarney con ti nu em se guin do a re cei ta avi a da
pe lo ex pe ri en te dou tor Ta va res. Sem es que cer de Edu ar- 
do Brai de (Po de mos). Di zem que tem cal man tes po de- 
ro sos.

Só te olho – Sarney che ga lú ci do aos 91 anos de ca da
dia vi vi do pa ra so bre vi ver na po lí ti ca e no ris co da li te ra- 
tu ra. As sis te, ao la do de Marly, “mi nha fi lha,” co mo vão
atu ar a fi lha Ro se a na e Zé Rei nal do, apren di zes de uma
vi da, no que po de ser a úl ti ma in fluên cia po lí ti ca de to- 
dos es ses per so na gens cri a dos no in ter mi ná vel li vro de
cau sos do fi lho de Do na Ki o la.

Ro ta Ma ra nhão – In con tes tá vel afir mar que o de pu ta- 
do fe de ral Ru bens Jr. (PC doB) apren deu o ca qui a do en- 
tre a ne go ci a ção elei to ral e a ges tão dos gra ves pro ble- 
mas em to das as ci da des. En ten deu a obri ga to ri e da de
de ocu par ca da quilô me tro pa ra fis ca li zar as obras e
con ver sar com os lí de res mu ni ci pais in cor po ran do os
olhos e a fa la do go ver na dor Flá vio Di no (PC doB). Di fe- 
ren tes tem pos em que o aper to de mãos e abra ços fra- 
ter nos eram os có di gos pa ra as par ce ri as. Ho je, va le sa- 
ber es cu tar e o mo men to cer to dos diá lo gos pe lo Ma ra- 
nhão.

São Luís, segunda-feira, 26 de abril de 2021
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ANTÔ NIO AU GUS TO R. BRAN DÃO
Eco no mis ta

Al gu mas ci ta ções de Adam
Smith:

EU GES LI MA
His to ri a dor

O pensamento de Adam Smith

A ci ên cia econô mi ca tem sua his tó- 
ria con ta da a par tir do sé cu lo XVI II (9
de mar ço de 1776) quan do Adam
Smith lan çou a pri mei ra edi ção da sua
mag na obra “Uma in ves ti ga ção so bre
a na tu re za e as cau sas da ri que za das
na ções”, ou sim ples men te “A Ri que za
das Na ções”, con si de ra da “pon to de
par ti da obri ga tó rio in ques ti o ná vel
pa ra o es tu do da Eco no mia ao lon go
de qua se to do o sé cu lo XIX”; for mal- 
men te, tra ta-se de uma te o ria so bre o
cres ci men to econô mi co ba se a da na
pro du ti vi da de do tra ba lho e na dis tri- 
bui ção fun ci o nal da ren da.
Co mo um dos fi ló so fos do cha ma do
‘Ilu mi nis mo Es co cês’, Adam Smith vi- 
veu os efei tos de du as re vo lu ções fru- 
to da par ti ci pa ção des sa cor ren te de
pen sa men to: a re vo lu ção ame ri ca na,
na guer ra pe la in de pen dên cia con tra
os in gle ses, em 1777, e a re vo lu ção
que le vou à ins ta la ção da re pú bli ca da
Fran ça, em 1789. Fre quen tou a Uni- 
ver si da de de Glas gow, de on de foi Rei- 
tor e re ce beu gran de in fluên cia de seu
pro fes sor de fi lo so fia mo ral; te ve uma
for ma ção aca dê mi ca eclé ti ca pas san- 
do por es tu dos que ho je in clui ri am
Éti ca, Di rei to, Eco no mia e Po lí ti ca, daí
a abran gên cia da sua obra mag na,
edi ta da cin co ve zes, en tre 1776 e 1789.

No con tex to do pen sa men to de
Adam Smith, ain da em 1759, a exis- 
tên cia do ma nus cri to “A Te o ria dos
Sen ti men tos Mo rais” per mi tiu con- 
cluir ter si do ‘A Ri que za das Na ções’
não ape nas uma obra so bre eco no- 
mia, po rém con si de ra ções fi lo só fi cas
num am plo en ten di men to da na tu re- 
za hu ma na na sua “con cep ção de or- 
ga ni za ção po lí ti ca e de evo lu ção his- 
tó ri ca”.

A ‘Ár vo re Ge ne a ló gi ca da Eco no- 
mia’, tra ça da por Paul Sa mu el son, tem
a se guin te es tru tu ra de au to res:
“Adam Smith (1723-1790), gê nio tu te- 

lar da es co la clás si ca, ge rou Da vid Ri- 
car do (1772-1883), ‘o pai de to dos’,
que ge rou du as cor ren tes opos tas:
uma, or to do xa, per so ni fi ca da por
John Stu art Mill (1806-1876), e nos ne- 
o clás si cos Léon Wal ras (1834-1910),
Wil li am Stanley Je vons (1835-1882), e
Al fred Marshall (1842-1924), a qual
ge rou John Maynard Keynes (1883-
1946), pro mo tor da fa mo sa re vo lu ção
pe lo es tu do dos gran des agre ga dos,
de quem pro vi e ram, por sua vez, os
‘neo’ e ‘pós-keynesianos’ dos nos sos
di as; ou tra, he te ro do xa, re pre sen ta da
por Karl Marx (1818-1883) e seus des- 
cen den tes ‘so ci a lis tas-ci en tí fi cos’
ma ti za dos de ho je.

A es co la clás si ca or to do xa con tes- 
ta va o mer can ti lis mo (a su pre ma cia
do Es ta do pe la acu mu la ção de me tais
pre ci o sos) e pre o cu pa va-se mais com
o ho mem e com a dis tri bui ção da ri- 
que za, e com os pro ble mas li ga dos à
re par ti ção; os he te ro do xos pre fe ri am
uma aná li se so ci al glo bal. De ri va da da
cor ren te ne o clás si ca, me re ce ser ci ta- 
da a es co la mar gi na lis ta, ca pi ta ne a da
por Le on Wal ras e Stanley Je vons.

Es ses eco no mis tas ela bo ra ram o
‘prin cí pio da uti li da de mar gi nal de- 
cres cen te’ no ar ca bou ço da te o ria do
con su mi dor; o va lor de ve ria es tar li- 
ga do ao con cei to de ‘de se jo abs tra to’
con tra pon do-se à no ção de ‘tra ba lho
abs tra to’ de fen di da por Adam Smith,
Da vid Ri. 

De for ma des ta ca da, Adam Smith,
em 1776; Da vid Ri car do, em 1820; Al- 
fred Marshall, em 1890; e John
Maynard Keynes, em 1936, clás si cos,
ne o clás si cos e mar gi na lis tas, cons- 
truí ram as ba ses teó ri cas da mo der na
ci ên cia econô mi ca.

Fa le mos, des ta vez, es pe ci al men te
so bre Adam Smith. Ele acre di ta va que
“os ho mens vol ta dos pa ra seus pró- 
pri os in te res ses são con du zi dos por
uma mão in vi sí vel, e sem sa ber e sem
pre ten der is to, re a li zam o in te res se da
so ci e da de”. Se ria es sa a fa mo sa “mão

in vi sí vel” do mer ca do? Acre di ta va,
tam bém, que as re la ções so ci ais do
ho mem e seu com por ta men to pes so-
al po de ri am ser ex pli ca dos e pre vis- 
tos. Ver da de do pon to de vis ta da ra ci-
o na li da de do ser hu ma no?

Pen san do da for ma co mo pen sa va,
te ria si do mais um fi ló so fo so ci al do
que um eco no mis ta. Con ce beu qua- 
tro es tá gi os na evo lu ção da na tu re za
hu ma na atri buin do-os ao “de se jo de
pro gres so pes so al e pe lo uso da ra zão
na pro cu ra de me lho ra men tos”, es tá-
gi os es ses que Karl Marx, co mo eco- 
no mis ta, atri buiu à lu ta de clas ses.

 
“O tra ba lho anu al de ca da na ção

cons ti tui o fun do que ori gi nal men te
lhe for ne ce to dos os bens ne ces sá ri os
e os con for tos ma te ri ais que con so me
anu al men te.”

“As cau sas des se apri mo ra men to
nas for ças pro du ti vas do tra ba lho, e a
or dem se gun do a qual sua pro du ção é
na tu ral men te dis tri buí da en tre as di- 
fe ren tes clas ses e con di ções de mem- 
bros da so ci e da de.”

“Quais as des pe sas do Es ta do que
de vem ser co ber tas pe la con tri bui ção
ge ral de to da a so ci e da de, e quais de- 
las de vem ser co ber tas so men te pe la
con tri bui ção de al gu ma par ce la es pe-
cí fi ca da po pu la ção.”              “A ri que za
das na ções cres ce ria so men te se os
ho mens, atra vés de seus go ver nos,
não ini bis sem es te cres ci men to con- 
ce den do pri vi lé gi os es pe ci ais que iri- 
am im pe dir o sis te ma com pe ti ti vo de
exer cer seus efei tos be né fi cos.” 

Por tan to, a abran gên cia e pro fun- 
di da de dos te mas abor da dos por
Adam Smith, nos cin co li vros de     ‘A
Ri que za das Na ções’, sua im por tân cia
e atu a li da de ain da nos di as de ho je,
jus ti fi cam a pe re ni da de de sua obra
mag na.

As casas de Ana Jansen

No úl ti mo dia 23, fui con vi da do por uma
equi pe de TV pa ra vi si tar o so bra do da Ave ni- 
da Pe dro II que aca bou de ser res tau ra do e
on de es tá sen do ins ta la da a no va se de da JU- 
CE MA (Jun ta Co mer ci al do Es ta do do Ma ra- 
nhão), o pré dio es tá lin do, mais um ve tus to
imó vel que re vi ve, pre ser van do as sim o nos- 
so va li o so pa trimô nio his tó ri co ar qui tetô ni- 
co dos sé cu los XVI II e XIX.

A pau ta era “Ana Jan sen”, o ca sa rão foi
uma de su as re si dên ci as, re sol vi acei tar o
con vi te, pois era uma chan ce de co nhe cer o
in te ri or des se imó vel his tó ri co, que co nhe- 
cia só por fo tos de li vros an ti gos, além do que
fa lar so bre Ana Jo a qui na Jan sen Pe rei ra, ou
sim ples men te Do na na Jan sen, co mo era ca- 
ri nho sa men te co nhe ci da, é sem pre um pra- 
zer e uma opor tu ni da de de ten tar de ci frar
es se per so na gem tão enig má ti co e du al da
nos sa his tó ria e cul tu ra.

Afi nal, Ana Jan sen era re al men te es se
arqué ti po que foi cri a do com o tem po, por
meio das len das de uma ma tro na es cra vis ta
cru el e sá di ca de um Bra sil Im pe ri al ? Ou era
ape nas uma mu lher de car ne e os so que veio

de ori gem hu mil de, mar gi na li za da e que
con se guiu ven cer to das as ad ver si da des que
a vi da lhe impôs, uma mu lher de su ces so,
que se tor nou ri ca, po de ro sa e res pei ta da pe- 
la so ci e da de pa tri ar cal, es cra vis ta e pro vin- 
ci a na da São Luís oi to cen tis ta? Mas que tam- 
bém foi mui to com ba ti da, on de em ge ral es- 
se pa pel de pro ta go nis mo e man do, não
eram de sem pe nha dos pe las mu lhe res? Ana
era uma mu lher do seu tem po, ob vi a men te,
mas não vi veu co mo tal, ri va li zou com os ho- 
mens po de ro sos de sua épo ca e em al guns
as pec tos, agiu co mo os ho mens do seu tem- 
po, es sas são su as sin gu la ri da des e por is so
ela se imor ta li zou, se ja na nos sa his tó ria, se- 
ja no nos so ima gi ná rio co le ti vo.

A po de ro sa Ana Jan sen fi cou viú va do seu
pri mei ro ma ri do, o ri co co mer ci an te por tu- 
guês Isi do ro Ro dri gues Pe rei ra, em 1825, aos
vin te e se te anos e ti nha en tão se te fi lhos,
seis de les eram de Isi do ro, o pri mo gê ni to de
pai des co nhe ci do. Quan do se ca sou era mãe
sol tei ra. Ao to do ela te ve on ze fi lhos, dois ca- 
sa men tos e

al guns aman tes, com quem te ve fi lhos
tam bém du ran te sua viu vez, a exem plo do
re la ci o na men to com o de sem bar ga dor Vi ei- 
ra de Me lo com quem te ve qua tro fi lhos.

Her dou um fa bu lo so pa trimô nio, ad vin- 

do daí sua for tu na a qual ela sou be mul ti pli- 
car mui to bem. Ana era uma das pes so as
mais ri cas do Ma ra nhão im pe ri al, quan do
fa le ceu na ma nhã de 11 de abril de 1869, aos
71 anos. A da ta cor re ta do seu nas ci men to é
o ano de 1798 e não 1787, co mo con so li dou a
his to ri o gra fia tra di ci o nal. Pro pri e tá ria de
um dos mai o res pa trimô ni os imo bi liá ri os de
São Luís, ela re si diu nos mais im po nen tes
so bra dos de São Luís. As ca sas de Ana Jan sen
ain da es tão em be le zan do nos sa ci da de até
ho je. O fa mo so ca sa rão da Rua Gran de com
tra ves sa do Si nei ro, um dos pri mei ros que
ela re si diu. O da Ave ni da Pe dro II, que foi res- 
tau ra do e que ti ve a opor tu ni da de de vi si tar
ho je. Es te, ela ad qui riu em 1830 da mas sa fa- 
li da da viú va de João da Ro cha San tos & Fi- 
lhos, am pli an do as sim, a quan ti da de de seus
imó veis.

Quan do fa le ceu, re si dia no so bra do da
Rua dos Re mé di os, ho je, Rio Bran co, es qui- 
na com a Rua Ta pa da, de on de di ta ra seu tes- 
ta men to e pa ra on de inú me ras pes so as, do
po vo e da aris to cra cia lu do vi cen se se di ri gi-
ram pa ra seu con cor ri do ve ló rio que du rou
até às 17 ho ras da que le dia, sain do de pois o
seu cor po pa ra ser se pul ta do no ce mi té rio
Bom Je sus dos Pas sos (es tá dio Nho zi nho
San tos).

AÉ CIO NE VES
De pu ta do

Va ci nas

Te nho me de di ca do à de fe sa da te se da fle xi bi li za ção
das pa ten tes das va ci nas an ti co vid-19, co mo pre si den te
da Co mis são de As sun tos Ex te ri o res e de De fe sa Na ci o- 
nal, da Câ ma ra Fe de ral. De ci di lu tar por es te ca mi nho
al ter na ti vo de pois de ou vir es pe ci a lis tas de mons tra rem
que es ta é a úni ca fres ta de luz que te mos nes te mo men- 
to de ver da dei ra tra gé dia na ci o nal e es cas sez mun di al
do imu ni zan te.

Não se des co nhe ce a le gi ti mi da de e

a le ga li da de da pro pri e da de das

pa ten tes e o pa pel cru ci al que

exer cem os cen tros de pes qui sas no

mun do. 

Por is so mes mo, a nos sa pro pos ta não se as sen ta no
sim ples prin cí pio da que bra de pa ten tes, mas, sim, na
sua fle xi bi li za ção tem po rá ria e ne go ci a da, com pa ga- 
men to de royalties por do ses dis po ni bi li za das. Ou se ja,
os pro pri e tá ri os das pa ten tes con ti nu a ri am a ser re mu- 
ne ra dos por te rem de sen vol vi do o imu ni zan te.

A es ca la da pan de mia que vi ve mos é um iné di to de sa- 
fio pa ra to dos. Pa ra os se to res pú bli co e pri va do. Pa ra to- 
da a ca deia de pro du ção e dis tri bui ção de me di ca men- 
tos. É uma ques tão de res pon sa bi li da de co le ti va ex plo- 
rar to das as pos si bi li da des de au men to de ofer ta de me- 
di ca men tos, va ci nas e equi pa men tos mé di cos. No vos
de sa fi os exi gem no vas so lu ções. E, nes se ca so, so lu ções
rá pi das.

O fa to — que mui tos es tra nha men te se quer se per mi- 
tem dis cu tir — é que já se vão um ano e três me ses de
pan de mia, com mi lha res de mor tos no mun do e, em es- 
pe ci al, no Bra sil e con ti nu a mos ab so lu ta men te de pen- 
den tes da pro du ção de in gre di en te far ma cêu ti co ati vo
(IFA) e de va ci nas em lar ga es ca la. O agra van te é que,
ago ra, so mos o epi cen tro da pan de mia, com cer ca de
1/3 dos óbi tos do pla ne ta, ape sar de ter mos me nos de
3% da po pu la ção mun di al.

Só pa ra di men si o nar cor re ta men te o ta ma nho do
pro ble ma: as na ções ri cas e de ren da mé dia al ta, com
1/5 da po pu la ção mun di al, ad qui ri ram, por con tra to, 6
bi lhões de do ses de va ci nas. Três em ca da qua tro do ses
de va ci nas apli ca das ho je são fei tas nos paí ses de sen vol- 
vi dos. Paí ses em de sen vol vi men to só con se gui ram ad- 
qui rir 2,6 bi lhões de do ses, das quais 1,1 bi lhão por meio
do con sór cio Co vax da Or ga ni za ção Mun di al da Saú de
(OMS). Man ten do es se rit mo e pro por ção, a va ci na ção
de 70% da po pu la ção em paí ses mais po bres po de le var
mui to mais de dois anos, em al guns ca sos, qua se uma
dé ca da. A pro pos ta da Ín dia e da Áfri ca do Sul, apre sen- 
ta da à OMC, de fen de uma mo ra tó ria tem po rá ria nos di- 
rei tos de pro pri e da de in te lec tu al pa ra equi pa men tos e
me di ca men tos (in clu si ve va ci nas) re la ci o na dos ao
com ba te da co vid, co mo for ma de apres sar a pro du ção
de les. A pro pos ta tem o apoio de mais de 100 paí ses. O
di re tor-ge ral da OMS e di ver sas or ga ni za ções não go ver- 
na men tais, co mo o Mé di cos Sem Fron tei ras e a Anis tia
In ter na ci o nal, tam bém têm de fen di do a me di da.

Em re cen te reu nião, le va mos ao Dr. Te dros Adha nom
(OMS) du as pro pos tas: a pri mei ra, de mu dan ça nos cri- 
té ri os de dis tri bui ção da va ci na pe lo Con sór cio Co vax,
que pas sa ria a le var em con si de ra ção o agra va men to da
pan de mia, e não mais ape nas a ques tão po pu la ci o nal. E
a fle xi bi li za ção tem po rá ria das pa ten tes, me di an te
royalties com pen sa tó ri os, am bas re ce bi das com en tu si- 
as mo pe lo co man do da que la ins ti tui ção mul ti la te ral.
Mas o fo ro de ci si vo, in fe liz men te, não é es se: é a Or ga ni- 
za ção Mun di al do Co mér cio (OMC), que dis ci pli na a
ma té ria e pre ci sa ur gen te men te am pli ar o diá lo go mun- 
di al em tor no do te ma.

No Bra sil, o par la men to tem im por tan te con tri bui ção
a dar no for ta le ci men to des se de ba te. Pre ci sa mos am- 
pli fi car a dis cus são em tor no de pro pos tas e al ter na ti vas
com a co ra gem e ur gên cia que o te ma re quer. A nos sa
res pon sa bi li da de pre ci sa ser do ta ma nho do de sa fio que
pre ci sa mos ven cer.

São Luís, segunda-feira, 26 de abril de 2021
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O que acon te ceu em Chernobyl?

Cau sas do de sas tre

O que foi fei to pa ra con ter o aci den te?

Con sequên ci as

Desastre

35 anos do acidente
em Chernobyl

O
aci den te de Chernobyl, que acon te ceu em 26
de abril de 1986, foi o mai or aci den te nu cle ar
da his tó ria. Es sa tra gé dia ocor reu na Usi na V. I.
Le nin, lo ca li za da na ci da de de Pripyat, a cer ca

de 20 km da ci da de de Chernobyl, na ex tin ta União So- 
vié ti ca (atu al ter ri tó rio ucra ni a no). Ma tou mi lha res de
pes so as e con tri buiu pa ra apres sar o fim da União So vié- 
ti ca.

O aci den te de Chernobyl acon te ceu às 1h23min47s,
por tan to, na ma dru ga da do dia 26 de abril de 1986. Es se
aci den te acon te ceu no re a tor 4 da usi na de Chernobyl e
foi re sul ta do de fa lha hu ma na, uma vez que os ope ra do- 
res do re a tor des cum pri ram di ver sos itens dos pro to co- 
los de se gu ran ça. Além dis so, foi apon ta do pos te ri or- 
men te que os re a to res RBMK (usa dos em Chernobyl e
em ou tras usi nas so vié ti cas) ti nham um gra ve er ro no
seu pro je to, o qual per mi tiu que o aci den te acon te ces se.

Tu do ocor reu du ran te um tes te de se gu ran ça que es- 
ta va em cur so e re sul tou na ex plo são do re a tor 4. Com a
ex plo são, dois tra ba lha do res da usi na fo ram mor tos e,
na sequên cia, um in cên dio no re a tor 4 ini ci ou-se e es- 
ten deu-se du ran te di as. A ex plo são dei xou o re a tor nu- 
cle ar ex pos to, e o in cên dio foi res pon sá vel por jo gar na
at mos fe ra uma ele va da quan ti da de de ma te ri al ra di o a- 
ti vo.

O ven to le vou o ma te ri al ra di o a ti vo lan ça do na at- 
mos fe ra, prin ci pal men te pa ra o oes te e nor te de Pripyat,
e a ra di a ção es pa lhou-se pe lo mun do. Ra pi da men te, fo- 
ram iden ti fi ca dos al tos ní veis de ra di a ção em lo cais co- 
mo Polô nia, Áus tria, Sué cia, Bi e lor rús sia e até lo cais
mui to dis tan tes, co mo Rei no Uni do, Es ta dos Uni dos e
Ca na dá.

Os pri mei ros a aler ta rem a co mu ni da de in ter na ci o- 
nal de que al go ha via acon te ci do na União So vié ti ca fo- 
ram os su e cos. Os ques ti o na men tos re a li za dos ao go ver- 
no so vié ti co le va ram-no a ad mi tir que o aci den te ha via
acon te ci do no dia 28 de abril. Até en tão, os so vié ti cos
tra ta ram de es con der o que ha via acon te ci do, te men do
os im pac tos dis so pa ra a re pu ta ção do país.

O de sas tre de Chernobyl foi oca si o na do por uma su- 
ces são de er ros hu ma nos e vi o la ções de pro ce di men tos
de se gu ran ça. No dia 25 de abril de 1986, du ran te um
des li ga men to de ro ti na, os téc ni cos da usi na re a li za ram
um tes te no re a tor Chernobyl 4. O tes te con sis tia em de- 
ter mi nar quan to tem po as tur bi nas eram ca pa zes de gi- 
rar após uma que da abrup ta de ener gia. O tes te em
ques tão já ha via si do exe cu ta do no ano an te ri or, quan- 
do se per ce beu que as tur bi nas ha vi am pa ra do mui to ra- 
pi da men te. Pa ra re sol ver is so, no vos dis po si ti vos fo ram
ins ta la dos ao lon go do ano e pre ci sa vam de tes tes.

O ope ra dor da usi na co me teu al guns er ros cru ci ais
du ran te o ex pe ri men to, co mo a de sa ti va ção do me ca- 
nis mo de des li ga men to au to má ti co do re a tor e o des li- 
ga men to de qua tro das oi to bom bas de água que o re fri- 
ge ra vam. Quan do o ope ra dor per ce beu o es ta do em que
o re a tor en con tra va-se, já era mui to tar de. A re a ção nu- 
cle ar já es ta va ex tre ma men te ins tá vel, e a quan ti da de de
ener gia que ele pro du zia já ul tra pas sa va 100 ve zes a sua
po tên cia usu al.

Os téc ni cos da usi na de ci di ram que era ne ces sá rio
bom be ar gás xenô nio pa ra o in te ri or das va re tas que
con ti nham as pas ti lhas com cer ca de 210 to ne la das de
urâ nio-235, já que es se gás tem a ca pa ci da de de ab sor- 
ver os nêu trons emi ti dos pe la fis são nu cle ar. A ins ta la bi- 
li da de do re a tor tor nou im pos sí vel o con tro le da fis são
ex clu si va men te pe lo uso do xenô nio. Des sa for ma, has- 
tes con ten do o ele men to bo ro fo ram in se ri das ma nu al- 
men te, pa ra fre ar a emis são de nêu trons, po rém, quan- 
do in se ri das, as has tes ex pe li ram cer to vo lu me de água
do re a tor, con se quen te men te, a água res tan te so bre a- 
que ceu e eva po rou, ex pan din do-se vi o len ta men te.

O aci den te de Chernobyl li be rou cer ca de 100 MCi
(me ga Cu ri es), ou 4.1018 bec que rels, dos quais cer ca de
2,5 Mci fo ram de Cé sio-137 – o mai or aci den te ra di o a ti- 
vo da hu ma ni da de. A gran de za bec que rel diz res pei to à

ta xa de de sin te gra ção nu cle ar, ou se ja, ela me de o nú- 
me ro de de cai men tos que acon te cem a ca da se gun do.
Em ou tras pa la vras, nas pro xi mi da des do re a tor 4, ocor- 
ri am 4.000.000.000.000.000.000 de de sin te gra ções nu- 
cle a res por se gun do, dan do ori gem à nu clí de os pe ri go- 
sos co mo o de Cé sio, cu ja a meia vi da é de cer ca de 30
anos.

Lo go de pois da ex plo são do re a tor 4, os bom bei ros de
Pripyat fo ram con vo ca dos pa ra apa gar o in cên dio. Co- 
mo o tra ba lho dos bom bei ros não trou xe re sul ta dos, de- 
ci diu-se jo gar ma te ri ais, co mo areia e bo ro, pa ra con ter
o in cên dio e di mi nuir a dis per são do ma te ri al ra di o a ti- 
vo.

Ape sar da gra vi da de do aci den te, a po pu la ção de
Pripyat só co me çou a ser eva cu a da 36 ho ras de pois da
ex plo são. A ci da de, lo ca li za da no nor te da atu al Ucrâ nia,
con ta va na épo ca com cer ca de 50 mil ha bi tan tes, que
fo ram eva cu a dos em 1200 ôni bus en vi a dos pe lo go ver- 
no so vié ti co. A po pu la ção da ci da de foi ori en ta da a não
le var seus per ten ces e foi in for ma da de que se tra ta va de
uma eva cu a ção tem po rá ria. Os ha bi tan tes de Pripyat fo- 
ram obri ga dos a aban do nar ali men tos e ani mais do- 
més ti cos.

Além de re a li zar a eva cu a ção dos ha bi tan tes da re- 
gião, o go ver no so vié ti co cri ou uma zo na de ex clu são, a
qual in cluía lo cais que apre sen ta vam al to ris co pa ra a
pre sen ça hu ma na. Com is so, tu do em um raio de 30 km
de dis tân cia da usi na de Chernobyl foi eva cu a do.

Por con ta do aci den te, uma co mis são foi cri a da pe lo
go ver no so vié ti co com o ob je ti vo de con ter a dis per são
do ma te ri al ra di o a ti vo. A es cri to ra bi e lor rus sa Sve tla na
Alek si e vit ch apon tou que fo ram mo bi li za das 800 mil
pes so as na con ten ção dos da nos na re gião de
Chernobyl. Sol da dos, ci en tis tas, bom bei ros, mi nei ros,
ope rá ri os, en tre ou tros, fo ram en vi a dos às pres sas pa ra
a re gião.

Os cha ma dos “li qui da do res” re a li za ram di fe ren tes ti- 
pos de tra ba lho na re gião de Chernobyl. Al guns tra ba- 
lha vam acom pa nhan do os ní veis de ra di a ção, mas exis- 
ti am tam bém aque les res pon sá veis em con ter a emis são
de mais ra di o a ti vi da de, fa zer a lim pe za da ci da de, en ter- 
rar ob je tos con ta mi na dos, ma tar ani mais, re a li zar a eva- 
cu a ção da po pu la ção, re vi rar o so lo etc.

Os que tra ba lha ram na lim pe za do te to da usi na fi ca- 
ram co nhe ci dos co mo “bi or robôs”. Por fim, o tra ba lho
de con ten ção con tou com a cons tru ção de uma es tru tu- 
ra que fa ria a con ten ção do ma te ri al ra di o a ti vo. Es sa es- 
tru tu ra fi cou co nhe ci da co mo sar có fa go de Chernobyl e
foi cons truí da en tre ju nho e no vem bro de 1986.

Em no vem bro de 2016, uma no va es tru tu ra me tá li ca
de con fi na men to do re a tor 4 foi cons truí da pe lo go ver- 
no ucra ni a no. O no vo sar có fa go, que cus tou mais de
dois bi lhões de eu ros, foi cons truí do pa ra su por tar ter re- 
mo tos de bai xa in ten si da de e pro je ta do pa ra fun ci o nar
até o fi nal do sé cu lo XXI. Ele pos sui cer ca de 7.300 to ne- 
la das de me tal e 1000 me tros cú bi cos de ci men to.

As con sequên ci as do aci den te de Chernobyl fo ram
pro fun das, so bre tu do pa ra três paí ses: Ucrâ nia, Bi e lor- 
rús sia e Rús sia, to das as três an ti gas re pú bli cas da União
So vié ti ca. Nas ques tões po lí ti cas, o aci den te de
Chernobyl re for çou as me di das do go ver no de Mikhail
Gor ba chev (en tão pre si den te da URSS) de re a li zar o de- 
sar ma men to nu cle ar da União So vié ti ca.

Além dis so, o aci den te tam bém con tri buiu pa ra o fim
da União So vié ti ca. Is so ocor reu por que hou ve im pac tos
econô mi cos pe sa dís si mos pa ra a União So vié ti ca, uma
na ção que se ar ras ta va em uma cri se econô mi ca des de a
dé ca da de 1970 e que viu sua si tu a ção agra var-se na dé- 
ca da de 1980 com a Guer ra do Afe ga nis tão (1979-1989) e
o aci den te nu cle ar.

Em ques tões am bi en tais, o aci den te de Chernobyl foi
al go sem pre ce den tes des de que o ho mem co me çou a
ma ni pu lar ma te ri ais ra di o a ti vos. Acre di ta-se que de
13% a 30% do ma te ri al ra di o a ti vo do re a tor 4 te nha si do
lan ça do na at mos fe ra e, des se ma te ri al, cer ca de 60%

de le con cen trou-se no ter ri tó rio da Bi e lor rús sia.
A Bi e lor rús sia, por si nal, foi o país mais afe ta do pe lo

aci den te de Chernobyl. Cer ca de 23% do ter ri tó rio bi e- 
lor rus so foi con ta mi na do e, com is so, o país per deu cer- 
ca de 264 mil hec ta res de ter ras cul ti vá veis por con ta da
ra di a ção. Além dis so, ¼ das flo res tas bi e lor rus sas fo ram
con ta mi na das e, atu al men te, en tre um e dois mi lhões
de pes so as vi vem em ter ri tó rio con ta mi na do.

O go ver no bi e lor rus so, in clu si ve, es ti mou que, en tre
1986 e 2016, o pre juí zo econô mi co cau sa do pe lo aci den- 
te de Chernobyl foi de, apro xi ma da men te, 235 bi lhões
de dó la res. So men te o go ver no bi e lor rus so gas tou cer ca
de 18 bi lhões em me di das emer gen ci ais cau sa das pe la
dis se mi na ção da ra di o a ti vi da de.

No ca so da Ucrâ nia, 7% de seu ter ri tó rio foi afe ta do;
no ca so do ter ri tó rio rus so, 1,5% foi atin gi do. O im pac to
do aci den te na eco no mia des ses paí ses foi gi gan tes co.
Até 2006 o go ver no ucra ni a no gas ta va de 5% a 7% do or- 
ça men to do país com des pe sas re la ci o na dos a
Chernobyl. Já a Bi e lor rús sia, so men te em 1991, gas tou
cer ca de 22,3% do or ça men to do país com con sequên ci- 
as de Chernobyl. Es se nú me ro foi re du zi do pa ra 6,1% do
or ça men to anu al em 2002.

As es ti ma ti vas fei tas por ci en tis tas apon tam que a re- 
gião de Chernobyl de ve rá per ma ne cer ina bi ta da por até
20 mil anos até que se tor ne se gu ra pa ra a ha bi ta ção hu- 
ma na. Ape sar dis so, exis tem evi dên ci as que apon tam
que al gu mas pes so as vol ta ram a mo rar na cha ma da “zo- 
na de ex clu são”. 

A ci da de de Pripyat, lo cal no qual es ta va a ins ta la ção,
foi aban do na da e ho je é uma ci da de-fan tas ma. 

Ou tra im por tan te con sequên cia do aci den te de
Chernobyl foi o au men to da quan ti da de de cân cer na
po pu la ção ucra ni a na e bi e lor rus sa, prin ci pal men te.
Exis tem es tu dos que apon tam que, até 2005, cer ca de 6
mil cri an ças de sen vol ve ram cân cer de ti re oi de em con- 
sequên cia da ex po si ção à ra di a ção. Exis tem tam bém
evi dên ci as que apon tam o cres ci men to na ta xa de do en- 
tes por leu ce mia.

No vos es tu dos nes se sen ti do ain da apon ta ram que a
in ci dên cia de cân cer de ti re oi de em cri an ças au men tou
40 ve zes des de a ex plo são; em adul tos, a ta xa au men tou
em até 7 ve zes. Além das do en ças, o im pac to psi co ló gi co
do aci den te foi gi gan tes co so bre mi lha res de pes so as
que per de ram tu do re pen ti na men te e fo ram obri ga das a
aban do nar su as vi das.

Es tu dos su ge rem que, en tre aque les que pas sa ram
por even tos trau má ti cos, o ín di ce de an si e da de é mai or.
As con sequên ci as psi co ló gi cas cau sa das pe lo aci den te
de Chernobyl fo ram iden ti fi ca das co mo pa re ci das com
as da que les que pas sa ram por acon te ci men tos ex tre- 
ma men te trau má ti cos, co mo o bom bar deio atô mi co so- 
bre Hi roshi ma e Na ga sa ki.

Mi lha res de pes so as que es ti ve ram em con ta to com a
ra di a ção fo ram be ne fi ci a das com com pen sa ções dis po- 
ni bi li za das pe los go ver nos dos paí ses afe ta dos e ho je re- 
ce bem pen são es pe ci al, ou fo ram apo sen ta das por in va- 
li dez, ou re ce bem tra ta men to mé di co es pe ci al etc. Os
be ne fi ci a dos fo ram: pes so as in fec ta das que ado e ce ram
pe la ra di a ção; Li qui da do res; Pes so as que tra ba lha ram
na re gião de Chernobyl em anos se guin tes; Pes so as que
per ma ne ce ram em áre as con ta mi na das; e Pes so as que
fo ram eva cu a das das áre as con ta mi na das.

Até ho je não se sa be a quan ti da de de pes so as que
mor re ram por con ta do aci den te de Chernobyl, e es se é
um dos as sun tos mais po lê mi cos quan do se fa la do aci- 
den te. En tre as es ta tís ti cas le van ta das, apon ta-se que
dois tra ba lha do res mor re ram du ran te a ex plo são, 29
mor re ram di as de pois do aci den te pe la ex po si ção à ra- 
di a ção e ou tros 18 mor re ram por do en ças cau sa das pe lo
con ta to com a ra di a ção.

De to da for ma, exis tem es tu dos que su ge rem que, até
2006, cer ca de 4 mil pes so as te nham mor ri do em con- 
sequên cia do aci den te, mas exis tem es tu dos que su ge- 
rem nú me ros de mor tes mais ele va dos. Al guns es tu dos
su ge rem 9 mil, 16 mil, 60 mil, e exis tem es tu dos que
apon tam que até 90 mil pes so as pos sam ter mor ri do por
cau sa do aci den te. A ver da de é que nun ca se sa be rá ao
cer to quan tas pes so as mor re ram.

São Luís, segunda-feira, 26 de abril de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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O Conselho de Administração da Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão – CAEMA, 
convoca os Senhores Acionistas para participarem da Assembleia Geral, a ser realizada no dia 30 de 
abril de 2021, às 15h30, na sede social da Companhia, situada a Rua Silva Jardim, nº 307, Centro, na 
cidade de São Luís, estado do Maranhão a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
1. Deliberar sobre as Demonstrações Financeiras, Parecer da Auditoria Geral do Estado AGE/STC, 
Pareceres dos Auditores Independentes e Parecer do Conselho Fiscal, relativo ao exercício findo 
em 31 de dezembro de 2020;
2. O que mais ocorrer.

São Luís, 19 de abril de 2021

ESTADO DO MARANHÃO
COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO – CAEMA

CNPJ Nº 06.274.757/0001-50
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

 André dos Santos Paula
Presidente da CAEMA

Roberto Santos Matos
Presidente do Conselho

O Conselho de Administração da Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão – CAEMA, 

convoca os Senhores Conselheiros para participarem da Reunião, a ser realizada no dia 30 de abril de 

2021, às 14h30, na sede social da Companhia, situada a Rua Silva Jardim, nº 307, Centro, na cidade de 

São Luís, estado do Maranhão a fim de deliberarem sobre a seguinte pauta:

1. Deliberar sobre as Demonstrações Financeiras, Pareceres dos Auditores Independentes e 

Parecer do Conselho Fiscal, relativo ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020;

2. O que mais ocorrer.

São Luís, 19 de abril de 2021

ESTADO DO MARANHÃO
COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL

DO MARANHÃO – CAEMA
CONVOCAÇÃO

 André dos Santos Paula

Presidente da CAEMA

Roberto Santos Matos

Presidente do Conselho

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0048801/2021-SEDES.  ONDE SE LÊ: “Data de Recebimento das 
Propostas: 20 de ABRIL de 2020. Data de abertura: 04 de MAIO de 2021, às 14h30”. LEIA-SE: “Data 
de Recebimento das Propostas: 20 de ABRIL de 2021. Data de abertura: 04 de MAIO de 2021, às 
14h30”. ONDE SE LÊ: “São Luís (MA), 15 de março de 2021. José Tomaz Coelho Lima. Pregoeiro 
da CSL/SEDES”. LEIA-SE: “São Luís (MA), 15 de abril de 2021. José Tomaz Coelho Lima. Pregoeiro 
da CSL/SEDES”. Publicado no Diário Oficial da União, no dia 20 de ABRIL de 2021, página 146 – 
Seção 3 e Jornal O ESTADO MA no dia 20 de ABRIL de 2021.
O Edital poderá ser acessado através do site: http://www.compras.ma.gov.br. Informações: Sala da 
Comissão Setorial Permanente de Licitação, situada na Rua das Gardênias, Quadra 01, n° 25 – Jardim 
Renascença, São Luís (MA), de 2ª a 6ª feira, no horário de 14h às 18h.

São Luís (MA), 20 de abril de 2021

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SEDES

COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RETIFICAÇÃO AO AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2021-CSL/SEDES

 
 
 
 
 
 

 
 

O Conselho Estadual de Educação do Maranhão convoca o representante legal do Instituto 
Educacional Cesário Coimbra, Sra. Djalina Coimbra Pinheiro, para comparecer à sede deste 
Conselho à Rua Cema, nº 39, Vila Palmeira – São Luís/MA, no horário das 14h às 17h, no prazo 
máximo de 30 dias, a partir da data desta publicação, para tratar de assunto relacionado ao processo 
nº 113/2015-CEE/MA, de interesse da escola supracitada localizada na Rua Gervásio Santos, nº 68, 
Centro, Cururupu/MA.

 
SÃO LUÍS (MA), 23 DE ABRIL DE 2021.

Soraia Raquel Alves da Silva
Presidente CEE/MA

ESTADO DO MARANHÃO

CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

CITAÇÃO DE ACUSADO POR EDITAL NO PRAZO DE 30 DIAS

 
 
 
 
 
 

 
 

O Conselho Estadual de Educação do Maranhão convoca o representante legal da Escola Vovó Filó, 
Sra. Francisca Barros de Oliveira, para comparecer à sede deste Conselho à Rua Cema, nº 39, Vila 
Palmeira – São Luís/MA, no horário das 14h às 17h, no prazo máximo de 30 dias, a partir da data 
desta publicação, para tratar de assunto relacionado ao processo nº 342/2006-CEE/MA, de interesse 
da escola supracitada localizada na Rua 01, nº 250, Bairro Mutirão, Timon/MA.

SÃO LUÍS (MA), 23 DE ABRIL DE 2021.
Soraia Raquel Alves da Silva

Presidente CEE/MA

ESTADO DO MARANHÃO

CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

CITAÇÃO DE ACUSADO POR EDITAL NO PRAZO DE 30 DIAS

 
 
 
 
 
 

 
 

ESTADO DO MARANHÃO

CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

CITAÇÃO DE ACUSADO POR EDITAL NO PRAZO DE 30 DIAS

O Conselho Estadual de Educação do Maranhão convoca o representante legal do Centro de Ensino 
Multi, Sra. Jacinéia de Maria Marques Campelo para comparecer à sede deste Conselho à Rua 
Cema, nº 39, Vila Palmeira – São Luís/MA, no horário das 14h às 17h, no prazo máximo de 30 dias, 
a partir da data desta publicação, para tratar de assunto relacionado ao processo nº 
089/2016-CEE/MA, de interesse da escola supracitada, localizada na Rua Piauí, nº 1020, Centro, 
Imperatriz/MA.

SÃO LUÍS (MA), 24 DE ABRIL DE 2021.
Soraia Raquel Alves da Silva

Presidente CEE/MA

 

 
 
 
 

 
 

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
CITAÇÃO DE ACUSADO POR EDITAL

COM PRAZO DE 15 DIAS

O Presidente da Comissão designada no Processo Administrativo Disciplinar Nº 97896/2018, por 
meio da Portaria CPAD nº 150, de 01 de Março de 2021, do Chefe da Assessoria Jurídica/SEDUC, 
publicada no Diário Oficial nº 041, de 01 de Março de 2021, que tem por finalidade apurar possível 
cometimento de falta administrativa, possível abandono de abandono de cargo, por parte da 
servidora MARIA ELIZABETH F. MONTEIRO, Auxiliar de Serviços Gerais, Matrícula nº 703264, ID 
nº 00268429-00, CPF nº 236.681.133-00, que estão correndo em seus termos legais, os autos do 
Processo Administrativo em que a mesma figura como acusada, incurso no art. 228, inciso II, da Lei 
nº. 6107/94, configurando assim indícios da infração administrativa de ABANDONO DE CARGO.
E, constando dos autos que a servidora se encontra em lugar incerto e não sabido, fica, pelo presente 
edital, citada a, comparecer, sob pena de revelia, perante esta Comissão de Processo Administrativo 
Disciplinar, sediada na sala da CPAD/SAAJUR, sediada na Rua das Figueiras, s/nº, Jardim São 
Francisco, , nesta Capital, a fim de apresentar em banca suas testemunhas e, posteriormente, ser 
interrogada sobre o fato que lhe é imputado no prazo de 15 (quinze) dias a contar da última 
publicação deste. Para ciência da servidora argüida, conforme manda o artigo 256, inciso II, § 3º do 
Código de Processo Civil, é expedido o presente Edital, a ser publicado em Jornal de Grande 
Circulação no Estado do Maranhão.
 

São Luís, 20 de abril de 2021.
Alan Jorge Ferreira Silva

Presidente

 

 
 
 
 

 
 

O Conselho Estadual de Educação do Maranhão convoca o representante legal do Instituto Superior 
de Gestão Pública, Sr. Alessandro Araújo Lamar, para comparecer à sede deste Conselho à Rua 
Cema, nº 39, Vila Palmeira – São Luís/MA, no horário das 14h às 17h, no prazo máximo de 30 dias, 
a partir da data desta publicação, para tratar de assunto relacionado ao processo nº 
494/2016-CEE/MA, de interesse da escola supracitada localizada na Rua Inácio Xavier de Carvalho, 
nº 396, São Francisco - São Luís/MA.
 

SÃO LUÍS (MA), 23 DE ABRIL DE 2021.
Soraia Raquel Alves da Silva

Presidente CEE/MA

ESTADO DO MARANHÃO

CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

CITAÇÃO DE ACUSADO POR EDITAL NO PRAZO DE 30 DIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA
Rua Antônio Jose da Guia, s/n, Bairro São Benedito, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA
CNPJ: 06.002.372/0001-33
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO PÚBLICA
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 006/2021

O Município de Anajatuba/MA, através da  Prefeitura Municipal de Anajatuba - MA, por meio do Secretário 
Municipal de Saúde, designado pelo Decreto nº 006/2021, torna público que realizará às 09h00min (Nove 
horas) do dia 07 de maio de 2021, na Sala de Reunião da Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA, localizada 
na Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490-000,  Licitação na Modalidade Pregão Presencial, do tipo 
menor preço por item, tendo por objeto o Registro de Preços para eventual contratação de Pessoa(s) 
Jurídica(s) para fornecimento de Equipamentos e Gás Oxigênio Medicinal para atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Saúde do Município de Anajatuba/MA, conforme disposições previstas no Edital e 
seus Anexos, regido pela Lei  nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 022/2017 , Decreto Municipal nº 023/2021, 
Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar 147/2014, Lei Complementar nº 155/2017, 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações e demais legislações pertinentes. O Edital e seus 
Anexos estão à disposição dos interessados na Sala da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura 
Municipal de Anajatuba/MA, localizada na Rua Benedito Leite, 868, Centro, de 2ª a 6ª feira-feira, no horário das 
08h00min às 14h00min, onde poderão ser consultados e retirados gratuitamente por mídia digital ou 
impresso mediante o recolhimento da importância de R$ 50,00 (cinquenta reais), que deverá ser feito através 
de DAM (Documento de Arrecadação Municipal). Assim como pelo portal da prefeitura, no endereço 
eletrônico:  www.anajatuba.ma.gov.br.  Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço. Anajatuba - MA, em 
20 de abril de 2021. LUIS FERNANDO COSTA ARAGÃO – Secretário Municipal de Saúde – Decreto nº 006/2021.

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021-CPL/PMB

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL, com sede na Travessa 15 de Novembro, nº 229, Centro, Bacabal, Estado do 
Maranhão, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público, que fará realizar licitação na modalidade 
Tomada de Preços, do tipo Menor Preço, sob o regime de empreitada global, objetivando a Contratação de 
Escritório de Advocacia para realização de serviços técnicos especializados de consultoria e assessoria técnico-jurí-
dicos em Direto Público especificamente Direito Tributário, para assessoria tributária, atualização legislativa, 
consultoria e contencioso judicial, especializados em implantação de ferramentas, técnicas e processos, bem como 
recuperação de créditos tributários de tributos inseridos na competência tributária do Município, para atendimento 
da Administração Pública do Município de Bacabal/MA, conforme edital e anexos. A sessão do certame licitatório 
será realizada no dia 14 de maio de 2021, às 09:00hs (nove horas), na sala de reuniões da Prefeitura. O Edital e seus 
anexos estão à disposição dos interessados na Sala da CPL, onde poderão ser consultados gratuitamente e obtidos 
através do portal da transparência na forma digital através do endereço eletrônico https://www.bacabal.ma.go-
v.br/licitacoes, ou na forma física mediante a entrega no setor de licitações de 02 (duas) resmas de papel de 500 
folhas, tamanho A4, 210x297mm, 75g/m², ultra branco. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço. Bacabal – 
MA. 23 de abril de 2021. ALAN AMORIM NASCIMENTO. Presidente da CPL/PMB.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 08/2021
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO

A Prefeitura Municipal de Cajarí/MA, comunica aos interessados que realizará licitação na modalidade 
Pregão Presencial nº 08/2021, no dia 11/05/2021 às 09h00, objetivando a Registro de preço para 
eventual necessidade de aquisição de água e gás para atender a demanda o Município de Cajarí - 
MA, constantes no Termo de Referência, ANEXO I do Edital. 
O presente Edital estará à disposição dos interessados no Departamento de Licitações da Prefeitura 
Municipal de Cajarí - MA, sito à Avenida Senador Vitorino Freire, nº 513, Centro, de segunda a sexta (exceto 
feriados) no horário das 08:00 às 12:00h, onde poderão ser consultados ou obtidos GRATUITAMENTE por 
meio digital na Comissão de Licitação bem como pela internet, através do nosso endereço eletrônico 
www.cajari.ma.gov.br, para dúvidas e informações através do e-mail: licitacoescajari@gmail.com.
A prefeitura Municipal de Cajarí – MA, obedecerá a todos os protocolos sanitários estabelecidos pela 
Organização Mundial de Saúde (OMS) e demais Órgãos Sanitários no momento da Sessão.

Cajarí (MA), 23/04/2021.
Rayanne Stefanny Costa Machado

Pregoeira 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. PE.025/2021 (SRP). O Município de Esperantinópolis, 
Poder Executivo, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, torna 
público para conhecimento dos interessados que na data, horário e local indicado fará realizar licitação 
na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, para REGISTRO DE PREÇOS, do tipo menor preço por 
item, tendo como objeto a Seleção de empresa visando o REGISTRO DE PREÇOS para a futura e eventual 
aquisição de mobiliário escolar, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e 
Lazer, em conformidade com o Termo de Referência disposto no Anexo I do edital, o qual será processado 
e julgado em conformidade com a Lei nº 10.520, de 2002, Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, 
à Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, à Lei Complementar nº 123, de 2006 e Lei 147, 
de 2014 e subsidiariamente à Lei nº 8.666, de 1993 e as condições do Edital a realizar-se às 10:00 (dez) 
horas do dia 07 de maio de 2021. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na 
sala da Comissão Permanente de Licitação, na Rua 03 de agosto, nº 31, Centro, Esperantinópolis – MA, 
horário de 08:00 às 12:00 horas, no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br. 
Esclarecimento adicional no mesmo endereço, telefone: (99) 98486-4075 e através do E-mail: cplesperan-
tinopolis@gmail.com. ou na página www.esperantinopolis.ma.gov.br. Esperantinópolis - MA, 14 de abril 
de 2021. Simone Vargas Carneiro de Lima Secretária Municipal de Educação, Esporte e Lazer Portaria 
102/2021.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. PE.026/2021 (SRP). O Município de Esperantinó-
polis, Poder Executivo, por intermédio da SECRETARIA OBRAS, HABITAÇÃO E TRANSPORTE, torna 
público para conhecimento dos interessados que na data, horário e local indicado fará realizar 
licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, para REGISTRO DE PREÇOS, do tipo 
menor preço por item, tendo como objeto a Seleção de proposta mais vantajosa para registro de 
preços para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos do 
município de Esperantinópolis/MA, em conformidade com o Termo de Referência disposto no 
Anexo I do edital, o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei nº 10.520, de 2002, 
Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, à Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do 
Consumidor, à Lei Complementar nº 123, de 2006 e Lei 147, de 2014 e subsidiariamente à Lei nº 
8.666, de 1993 e as condições do Edital a realizar-se às 10:00 (dez) horas do dia 10 de maio de 2021. 
O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão Permanente 
de Licitação, na Rua 03 de agosto, nº 31, Centro, Esperantinópolis – MA, horário de 08:00 às 12:00 
horas, no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br. Esclarecimento adicional no 
mesmo endereço, telefone: (99) 98486-4075 e através do E-mail: cplesperantinopolis@gmail.com. 
ou na página www.esperantinopolis.ma.gov.br. Esperantinópolis - MA, 14 de abril de 2021. Sueldo 
Sankly de Freitas Formiga Portaria 014/2021.

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA
CNPJ – 01.612.834/0001-10

AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 010/2021

O Município de Governador Nunes Freire (MA), através da Prefeitura Municipal de Governador Nunes Freire – MA, 
por meio do Órgão Gerenciador, Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, torna público aos interessados que, 
com base na Lei n° 10.520/02, Lei Complementar n°. 123/2006, Decreto Municipal n° 002/17, 003/2017 e 
subsidiariamente as disposições da Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores, realizará às 14:00h do dia 07 de 
Maio de 2021, a licitação na modalidade Pregão SRP n° 010/2021, do tipo menor preço por item, tendo como 
objeto o REGISTRO DE PREÇOS para eventual contratação de pessoa (s) jurídica (s) para o fornecimento de 
Oxigênio Medicinal destinado ao atendimento da demanda da Secretaria e Fundo Municipal de Saúde do 
município de  Governador Nunes Freire (MA), observando as especificações e quantitativos constantes no 
presente Termo de Referência. A presente licitação será realizada na sala de reunião da Prefeitura Municipal de 
Governador Nunes Freire, situada na Rua do Varejão n°115, centro, Governador Nunes Freire – MA, e será presidida 
pelo pregoeiro desta prefeitura municipal. O Edital e seus anexos encontram-se disponíveis para consulta grátis ou 
ser adquirido no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08h00hs (oito horas) às 12h00hs (doze horas) e no 
site oficial deste poder executivo - www.governadornuesfreire.ma.gov.br, onde poderão ser consultados ou 
obtidos gratuitamente. Esclarecimentos adicionais no endereço supra, ou pelo e-mail: cplgnf2017@hotmail.com. 

Governador Nunes Freire - MA, em 22 de abril de 2021.
Ângela Maria Rabelo de Sousa – Secretária Municipal de Saúde e Saneamento.

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA
CNPJ – 01.612.834/0001-10

AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 009/2021

O Município de Governador Nunes Freire (MA), através da Prefeitura Municipal de Governador Nunes Freire (MA), 
por meio do Órgão Gerenciador Secretaria Municipal de Administração, Comércio e Indústria, torna público aos 
interessados que, com base na Lei n° 10.520/02, Lei Complementar n°. 123/2006, Decreto Municipal n° 002/17, 
003/2017 e subsidiariamente as disposições da Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores, realizará às 09:00h do 
dia 07 de maio de 2021, a licitação na modalidade Pregão Presencial SRP n° 009/2021, do tipo menor preço por 
item, tendo como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para 
fornecimento de Materiais de Expediente e Didático de interesse de diversas secretarias e fundos município de 
Governador Nunes Freire/MA, observando as especificações e quantitativos constantes no presente Termo de 
Referência. A presente licitação será realizada na sala de reunião da Prefeitura Municipal de Governador Nunes 
Freire/MA, situada na Rua do Varejão n°115, centro, Governador Nunes Freire – MA, e será presidida pelo pregoeiro 
desta prefeitura municipal. O Edital e seus anexos encontram-se disponíveis para consulta grátis ou ser adquirido 
no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08h00hs (oito horas) às 12h00hs (doze horas) e no site oficial 
deste poder executivo - www.governadornunesfreire.ma.gov.br, onde poderão ser consultados ou obtidos 
gratuitamente. Esclarecimentos adicionais no endereço supra, ou pelo e-mail: cplgnf2017@hotmail.com

Governador Nunes Freire - MA, em 22 de abril de 2021.
Jose Fábio Andrade de Souza – Secretário de Administração, Comércio e Indústria.

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 012/2021

A Prefeitura Municipal de Mirador - MA, localizada na Rua Jornalista Mauritonio Meire, 22 - Centro - 
Mirador/MA, comunica aos interessados que realizará licitação na modalidade Tomada de Preços de nº. 
012/2021 no dia 17/05/2021, 09:00 hrs, horário local, objetivando a Contratação de empresa de 
engenharia para realização integral de serviços regulares de manutenção preventiva e corretiva, 
melhoria e ampliação do sistema de iluminação pública do município de MIRAD0R/MA, contendo 
todos os serviços concernentes ao sistema de iluminação pública, inclusive a elaboração de projetos, 
atendimento a eventos, automação de luminárias e destinação final dos materiais retirados do 
parque de iluminação pública.
O presente Edital estará à disposição dos interessados na Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura 
Municipal de Mirador podendo ainda ser adquiridos GRATUITAMENTE durante os dias úteis, das 08:00 às 
12:00 horas mediante pedido ao e-mail cplmirador2021@gmail.com.

MIRADOR (MA), 22/04/2021
Antônio Barros Araújo

Presidente da CPL

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

AVISO DE CANCELAMENTO. A Comissão Central de Licitação – CCL, através de seu 
Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados que a licitação na 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 05/2021/CCL/PMM, objeto: registro de preço 
para futura e eventual contratação de empresa especializada para fornecimento de 
medicamentos hospitalar, insumos hospitalares, insumos para atenção básica e medica-
mentos para atenção básica, para atender as demandas da Secretaria Municipal de 
Saúde. Resolve CANCELAR a presente sessão de licitação pública, motivada devido ao um 
erro de digitação cadastrada na Plataforma Licitanet onde fora colocado de forma 
errônea como Lance por Lote, com fundamentação jurídica: no art. 49, da Lei nº 
8.666/1993. Monção/MA, 23 de abril de 2021. Kerliana Sena Silva - Secretária Municipal 
de Saúde.

AVISO DE LICITAÇÃO  PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 15/2021-CPL. A Prefeitura Municipal de Pindaré-Mi-
rim/MA, CNPJ: 06.189.344.0001-77, através da Comissão de Licitação, torna público para conhecimento 
dos interessados que realizará no dia 10 de maio de 2021, às 08:00hs (oito horas),  Licitação para 
REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade PREGÃO na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento 
"MENOR PREÇO POR ITEM", objetivando a contratação de empresa especializada na prestação dos 
serviços de sanitização e controle microbiológico nos prédios públicos, ruas, praças e avenidas de 
Pindaré Mirim - MA, conforme detalhamentos constantes no Anexo I - Termo de Referência, em sessão 
pública on-line por meio de recursos de tecnologia da informação – INTERNET através do site www.licita-
net.com.br. Com fundamentação na Lei Federal nº 10.520/02, no Decreto Federal nº 10.024/2019, no 
Decreto Federal nº 7.892/2013 e alterações, na Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei 
Complementar 147/2014, e subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993 e de outras normas aplicáveis ao objeto 
deste Certame. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados por intermédio de sistema 
eletrônico, qual seja www.licitanet.com.br; bem como no Mural de licitações do SACOP TCE ou Portal da 
Transparência do Município ou poderá ser solicitado através do e-mail cpl.pindaremirim@hotmail.com 
ou ainda na sede da Prefeitura, na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL onde poderão ser 
obtidos e consultados gratuitamente mediante apresentação de mídia gravável (pen-drive), de 2ª a 6ª 
feira, das 8h às 12h, no endereço Avenida Elias Haikel nº 11, Centro, CEP 65.370-000.  Pindaré Mirim/MA, 
23 de abril de 2021. Alexandre Colares Bezerra Junior. Prefeito Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO   PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 16/2021-CPL. A Prefeitura Municipal de Pindaré-Mi-
rim/MA, CNPJ: 06.189.344.0001-77, através da Comissão de Licitação, torna público para conhecimento 
dos interessados que realizará no dia 11 de maio de 2021, às 08:30hs (oito horas e trinta minutos),  
Licitação para REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade PREGÃO na forma ELETRÔNICA, com critério de 
julgamento "MENOR PREÇO POR ITEM", objetivando a contratação de empresa especializada  em 
serviços gráficos atendendo as necessidades das Secretárias do Município de Pindaré Mirim - MA, 
conforme detalhamentos constantes no Anexo I - Termo de Referência, em sessão pública on-line por 
meio de recursos de tecnologia da informação – INTERNET através do site www.licitanet.com.br. Com 
fundamentação na Lei Federal nº 10.520/02, no Decreto Federal nº 10.024/2019, no Decreto Federal nº 
7.892/2013 e alterações, na Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar 147/2014, e 
subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste Certame. O Edital e 
seus anexos estão à disposição dos interessados por intermédio de sistema eletrônico, qual seja 
www.licitanet.com.br; bem como no Mural de licitações do SACOP TCE ou Portal da Transparência do 
Município ou poderá ser solicitado através do e-mail cpl.pindaremirim@hotmail.com ou ainda na sede 
da Prefeitura, na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL onde poderão ser obtidos e consultados 
gratuitamente mediante apresentação de mídia gravável (pen-drive), de 2ª a 6ª feira, das 8h às 12h, no 
endereço Avenida Elias Haikel nº 11, Centro, CEP 65.370-000.  Pindaré Mirim/MA, 23 de abril de 2021. 
Alexandre Colares Bezerra Junior. Prefeito Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO   PREGÃO PRESENCIAL N.º 17/2021-CPL. A Prefeitura Municipal de 
Pindaré-Mirim/MA, CNPJ: 06.189.344.0001-77, através da Comissão de Licitação, torna público para 
conhecimento dos interessados que realizará no dia 11 de maio de 2021, às 09:45hs (nove horas e 
quarenta cinco minutos),  Licitação na modalidade Pregão na forma Presencial, com critério de 
julgamento menor preço por item, objetivando a contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços para implantação de sistema gestão publica integrado, acompanhado de 
assistência e suporte técnico no município de Pindaré Mirim - MA, conforme detalhamentos 
constantes no Anexo I - Termo de Referência. Com fundamentação na Lei Federal nº 10.520/02, Lei 
Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar 147/2014, e subsidiariamente a Lei nº 
8.666/1993 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste Certame. O Edital e seus anexos estão à 
disposição dos interessados por intermédio do Mural de licitações do SACOP TCE ou Portal da 
Transparência do Município ou poderá ser solicitado através do e-mail cpl.pindaremirim@hotmail.-
com ou ainda na sede da Prefeitura, na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL onde 
poderão ser obtidos e consultados gratuitamente mediante apresentação de mídia gravável 
(pen-drive), de 2ª a 6ª feira, das 8h às 12h, no endereço Avenida Elias Haikel nº 11, Centro, CEP 
65.370-000.  Pindaré Mirim/MA, 23 de abril de 2021. Alexandre Colares Bezerra Junior. Prefeito 
Municipal.

 
 
 
 
 
 

 
 

O Conselho Estadual de Educação do Maranhão convoca o representante legal do Centro de Ensino 
Profissionalizante de Estreito-CENPE, Sra. Adriana Roberta de Freitas Araújo, para comparecer à 
sede deste Conselho à Rua Cema, nº 39, Vila Palmeira – São Luís/MA, no horário das 14h às 17h, 
no prazo máximo de 30 dias, a partir da data desta publicação, para tratar de assunto relacionado ao 
processo nº 227/2016-CEE/MA, de interesse da escola supracitada localizada na Rua José Sarney, 
s/nº, Planalto I, Estreito/MA.
 

SÃO LUÍS (MA), 23 DE ABRIL DE 2021.
Soraia Raquel Alves da Silva

Presidente CEE/MA

ESTADO DO MARANHÃO

CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

CITAÇÃO DE ACUSADO POR EDITAL NO PRAZO DE 30 DIAS

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N.º 06/2021-CPL. A Prefeitura Municipal de 
Pindaré-Mirim/MA, CNPJ: 06.189.344.0001-77, através do seu Presidente da CPL, torna 
público para conhecimento dos interessados que realizará no dia 17 de maio de 2021, 
às 08:00hs (oito horas). Licitação na modalidade Tomada de Preços nº 06/2021, 
objetivando a contratação de empresa especializada para realizar reforma do matadou-
ro municipal do município de Pindaré Mirim – MA. Com fundamentação na Lei Federal 
nº Lei nº 8.666/1993 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste Certame. O Edital e 
seus anexos estão à disposição dos interessados no Mural de licitações do SACOP TCE 
ou Portal da Transparência do Município ou poderá ser solicitado através do e-mail 
cpl.pindaremirim@hotmail.com ou ainda na sede da Prefeitura, na sala da Comissão 
Permanente de Licitação-CPL onde poderão ser obtidos e consultados gratuitamente 
mediante apresentação de mídia gravável (pen-drive), de 2ª a 6ª feira, das 8h às 12h, no 
endereço Avenida Elias Haikel nº 11, Centro, CEP 65.370-000.  Pindaré Mirim/MA, 23 de 
abril de 2021. Alexandre Colares Bezerra Junior. Prefeito Municipal.

COMUNICAÇÃO
SUZANO S.A, torna público que RECEBEU da Secretaria de Estado 
do Meio Ambiente e Recursos Naturais - SEMA/MA, a Outorga de 
Direito de Uso da Água Superficial Nº 0174703/2021, sob as 
coordenadas geográficas 03º20’26,62”S e 43º18’46,37”W com 
vazão requerida de 60 m³/h e período de bombeamento de 10 
horas na Fazenda Capão II (ponto 1645), localizado  no município 
de Urbano Santos, bacia hidrográfica do Rio  Munim, Estado do 
Maranhão, para fins de Molhamento de mudas, combate a incên-
dios, Umectação de estradas e vias, conforme  dados constantes no 
Processo 171257/20.

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 020/2021 – PMT. 
Processo Administrativo: 094-04/2021.11-PMT.  OBJETO: Contratação de empresa especializada para 
efetuar a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em diversos poços tubulares 
artesianos, com fornecimento de peças de reposição, para atender as necessidades do município de 
Tutóia/MA. DA SESSÃO DE ABERTURA: Realizar-se no dia 10 de maio de 2021, às 08h:30mim, A sessão 
Pública de julgamento será realizada eletronicamente no site www.portaldecompraspublicas.com.br no dia 
e horário marcados. OBTENÇÃO DO EDITAL:  Considerando a atual crise sanitária provocado pelo COVID-19, 
e em virtude do Decreto Municipal 017, de 05 de março de 2021, que trata da prevenção e combate da 
COVID 19, os atendimentos presenciais dos órgãos municipais estarão suspensos. portanto, o Edital e anexos 
poderão ser obtidos nos endereços eletrônicos: http://www.tce.ma.gov.br; www.portaldecompraspubli-
cas.com.br ou pelo e-mail: cclca@tutoia.ma.gov.br , e informações podem ser obtidas pelo Telefone: (*98) 
98457 0412.Tutóia/MA, 26 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 Federal n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei 
Complementar 123/06 e suas alterações Lei 147/2014 e Lei 155/2016. TOMADA DE PREÇO Nº 002/2021 – 
PMT. Processo Administrativo: 092-03/2021.11– PMT. OBJETO: Contratação de empresa especializada em 
serviços de engenharia para construção de pavimentação em piso bloquete pre-moldado em vias públicas na 
sede do município de Tutóia (MA), de Acordo com condições, especificações e quantidades constantes no 
Projeto Básico. DA SESSÃO DE ABERTURA: A entrega e abertura dos envelopes será realizada no dia 13 de 
maio de 2021, às 08h:30mim, no Anexo da SEMED localizada à Rua Senador Leite, S/N.º, 3º pavimento no 
Auditório, Centro, Tutóia (MA). CONSIDERANDO O ATUAL MOMENTO DE PANDEMIA DO COVID-19, TODAS AS 
MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURANÇA SANITÁRIA DEVERÃO SER ADOTADAS, TAIS COMO USO DE MÁSCARA, 
LUVAS E DISTANCIAMENTO MÍNIMO DE 2M (DOIS METROS) ENTRE OS PRESENTES NA SESSÃO. OBTENÇÃO DO 
EDITAL: Na sede da CPLP localizada à Rua Aeroporto, N.º 118, Centro, Tutóia (MA). HORÁRIO DE ATENDIMEN-
TO: segunda à sexta-feira, de 8 às 13 horas, onde poderá ser consultado gratuitamente ou em consonância 
com art. 32, § 5º, da Lei nº 8.666/1993 será cobrado pela a reprodução gráfica da documentação fornecida, 
conforme o número de páginas do Edital e seus Anexos mediante o recolhimento do valor da reprodução 
através de Documento de Arrecadação Municipal (DAM) ou nos endereços eletrônicos: www.tce.ma.gov.br ; 
www.tutoia.ma.gov.br   ou pelo e-mail: cclca@tutoia.ma.gov.br Tutóia/MA, 26 de abril de 2021. LEIDIANE 
PEREIRA VIEIRA. Presidente da Comissão Permanente de Licitação 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 Federal n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei 
Complementar 123/06 e suas alterações Lei 147/2014 e Lei 155/2016. TOMADA DE PREÇO Nº 003/2021 – 
PMT. Processo Administrativo: 093-03/2021.11 -PMT OBJETO: Contratação de empresa especializada em 
engenharia para execução de serviços de sinalização viária horizontal, vertical e semafórica, no município de 
Tutóia – MA de acordos com condições, especificações e quantidades constantes no Projeto Básico. DA 
SESSÃO DE ABERTURA: A entrega e abertura dos envelopes será realizada no dia 14 de maio de 2021, às 
08h:30mim, no Anexo da SEMED localizada à Rua Senador Leite, S/N.º, 3º pavimento no Auditório, Centro, 
Tutóia (MA). CONSIDERANDO O ATUAL MOMENTO DE PANDEMIA DO COVID-19, TODAS AS MEDIDAS 
PREVENTIVAS DE SEGURANÇA SANITÁRIA DEVERÃO SER ADOTADAS, TAIS COMO USO DE MÁSCARA, LUVAS E 
DISTANCIAMENTO MÍNIMO DE 2M (DOIS METROS) ENTRE OS PRESENTES NA SESSÃO. OBTENÇÃO DO EDITAL: 
Na sede da CPLP localizada à Rua Aeroporto, N.º 118, Centro, Tutóia (MA). HORÁRIO DE ATENDIMENTO: 
segunda à sexta-feira, de 8 às 13 horas, onde poderá ser consultado gratuitamente ou em consonância com 
art. 32, § 5º, da Lei nº 8.666/1993 será cobrado pela a reprodução gráfica da documentação fornecida, 
conforme o número de páginas do Edital e seus Anexos mediante o recolhimento do valor da reprodução 
através de Documento de Arrecadação Municipal (DAM) ou nos endereços eletrônicos: www.tce.ma.gov.br ; 
www.tutoia.ma.gov.br   ou pelo e-mail: cclca@tutoia.ma.gov.br Tutóia/MA, 26 de abril de 2021. LEIDIANE 
PEREIRA VIEIRA. Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de 
Tutóia(MA).

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Vitória do Mearim
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 010/2021 PROCESSO ADM. Nº 3103.6543 /2021. A Prefeitura 
Municipal de Vitória do Mearim/MA, CNPJ: 05.646.807/0001-10, através do seu Pregoeiro, torna público para 
conhecimento dos interessados que realizará no dia 11 de maio de 2021, às 16 horas e 30 minutos,  Licitação na 
modalidade Pregão na forma Eletrônica, com critério de julgamento menor preço, objetivando, o Registro de Preços 
visando à eventual e futura aquisição de serviços de licença e cessão de direito de uso de software integrado 
para gestão municipal nas áreas de contabilidade pública, publicação/hospedagem de dados, folha de 
pagamento, tributos, DataCenter – Servidor Web e suporte técnico, de interesse da Prefeitura Municipal de 
Vitória do Mearim/MA. Conforme detalhamentos constantes no Anexo I - Termo de Referência, em sessão pública 
on-line por meio de recursos de tecnologia da informação – INTERNET através do site www.licitanet.com.br . Com 
fundamentação na Lei Federal nº 10.520/2002, do Decreto Federal nº 10.024/2019, da Lei Complementar nº 123/2006 
alterada pela Lei Complementar 147/2014, e subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993 e de outras normas aplicáveis ao 
objeto deste Certame. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados por intermédio de sistema 
eletrônico, qual seja www.licitanet.com.br  ou ainda na sede da Prefeitura, na sala da Comissão Permanente de 
Licitação-CPL onde poderão ser obtidos e consultados gratuitamente mediante apresentação de mídia gravável 
(pen-drive), de 2ª a 6ª feira, das 8h às 13h, no endereço Rua Teodoro Ferreira, Bairro Itapuítapera, S/N Vitória do Mearim 
– MA, para consulta gratuitamente, disponibilizado no site oficial da Prefeitura Municipal de Vitória do Mearim (http:// 
www.vitoriadomearim.ma.gov.br), no sistema do TCE/SACOP (www.tce.ma.gov.br/sacop). Vitória do Mearim - MA, 20 
de abril de 2021. JUSCELINO  LEITE DE BRITO JUNIOR; Secretário Municipal de Administração e Planejamento

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Vitória do Mearim
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 007/2021 PROCESSO ADM. Nº 2303.0653 /2021. A 
Prefeitura Municipal de Vitória do Mearim/MA, CNPJ: 05.646.807/0001-10, através do seu Pregoeiro, torna 
público para conhecimento dos interessados que realizará no dia 10 de maio de 2021, às 09 horas e 30 
minutos,  Licitação na modalidade Pregão na forma Eletrônica, com critério de julgamento menor preço, 
objetivando, o Registro de preço pelo prazo de 12 (doze) meses para futura e eventual contratação de 
empresa especializada para fornecimento de produtos para atender as demandas da alimentação 
escolar dos alunos da rede municipal escolar, PNAE e afins de interesse da Secretaria Municipal de 
Educação de Vitória do Mearim – MA. Conforme detalhamentos constantes no Anexo I - Termo de 
Referência, em sessão pública on-line por meio de recursos de tecnologia da informação – INTERNET 
através do site www.licitanet.com.br . Com fundamentação na Lei Federal nº 10.520/2002, do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, da Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar 147/2014, e 
subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste Certame. O Edital e seus 
anexos estão à disposição dos interessados por intermédio de sistema eletrônico, qual seja www.licitanet.-
com.br  ou ainda na sede da Prefeitura, na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL onde poderão ser 
obtidos e consultados gratuitamente mediante apresentação de mídia gravável (pen-drive), de 2ª a 6ª feira, 
das 8h às 13h, no endereço Rua Teodoro Ferreira, Bairro Itapuítapera, S/N Vitória do Mearim – MA, para 
consulta gratuitamente, disponibilizado no site oficial da Prefeitura Municipal de Vitória do Mearim (http:// 
www.vitoriadomearim.ma.gov.br), no sistema do TCE/SACOP (www.tce.ma.gov.br/sacop). Vitória do 
Mearim - MA, 20 de abril de 2021. RAIMUNDO TEIXEIRA FRANCO; Secretário Municipal de Educação.

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Vitória do Mearim
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 008/2021 PROCESSO ADM. Nº 2403.13242 /2021. A 
Prefeitura Municipal de Vitória do Mearim/MA, CNPJ: 05.646.807/0001-10, através do seu Pregoeiro, torna 
público para conhecimento dos interessados que realizará no dia 10 de maio de 2021, às 16 horas e 30 
minutos,  Licitação na modalidade Pregão na forma Eletrônica, com critério de julgamento menor preço, 
objetivando, o Registro de preços para prestação de serviços de malharias e confecções em geral com 
fornecimento de bens destinados a atender as demandas das secretarias municipais de Vitória do 
Mearim/MA. Conforme detalhamentos constantes no Anexo I - Termo de Referência, em sessão pública 
on-line por meio de recursos de tecnologia da informação – INTERNET através do site www.licitanet.com.br 
. Com fundamentação na Lei Federal nº 10.520/2002, do Decreto Federal nº 10.024/2019, da Lei 
Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar 147/2014, e subsidiariamente a Lei nº 
8.666/1993 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste Certame. O Edital e seus anexos estão à 
disposição dos interessados por intermédio de sistema eletrônico, qual seja www.licitanet.com.br  ou ainda 
na sede da Prefeitura, na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL onde poderão ser obtidos e 
consultados gratuitamente mediante apresentação de mídia gravável (pen-drive), de 2ª a 6ª feira, das 8h às 
13h, no endereço Rua Teodoro Ferreira, Bairro Itapuítapera, S/N Vitória do Mearim – MA, para consulta 
gratuitamente, disponibilizado no site oficial da Prefeitura Municipal de Vitória do Mearim (http:// 
www.vitoriadomearim.ma.gov.br), no sistema do TCE/SACOP (www.tce.ma.gov.br/sacop). Vitória do 
Mearim - MA, 20 de abril de 2021. JUSCELINO  LEITE DE BRITO JUNIOR; Secretário Municipal de Administra-
ção e Planejamento

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Vitória do Mearim
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2021/CPL/PMVM. O município de Vitória do Mearim/MA, 
através da Prefeitura Municipal de Vitória do Mearim, por meio da Comissão Permanente de Licitação, torna 
público aos interessados que, com base na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, Lei nº 123/06 e alterações 
posteriores e demais legislações aplicáveis, realizará no dia 13 de maio de 2021 às 08h30min, licitação na 
modalidade Tomada de Preços nº 08/2021, do tipo menor preço, objetivando eventual CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA ELABORAÇÃO DE 
PROJETOS, ANÁLISES E ESTUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, ASSESSORIA E CONSULTORIA NA 
ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE PRÉ-PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO, VISANDO O 
ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS PARA A PREFEITURA DE VITÓRIA DO 
MEARIM/MA. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na sede da Prefeitura de Vitória do 
Mearim - CPL, no horário de 08 às 12hs, de 2ª a 6ª feira, para consulta gratuitamente, disponibilizado no site oficial 
da Prefeitura Municipal de Vitória do Mearim (http:// www.vitoriadomearim.ma.gov.br). Conforme medidas de 
prevenção a contaminação pelo COVID-19, e seguindo orientações expressas, conforme Ofício Circular nº 
083/2020/Maranhão/CGU, referente ao Proc. Adm. nº 00209.100074/2020-61 e Decisão Normativa TCE/MA nº 35, 
de 13/05/2020, fica vedado a presença, na sessão, de representantes das empresas, agentes de compras e 
membros da Comissão pertencentes ao grupo de risco. Vitória do Mearim, 20 de abril de 2021.JUSCELINO LEITE 
DE BRITO JUNIOR. Secretário Municipal de Administração e Planejamento
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Essa definição vale desde 1º de abril, a partir da qual já podem ser aplicados esses
novos valores. Os níveis são definidos levando como base a concentração de mercado

1. Pes qui se pre ços

2. Cui da do com ar ma di lhas 

3. Pre fi ra ge né ri cos

4. Far má cia Po pu lar

5. Uti li ze fi de li da de

6. Re mé di os pe lo SUS

Qui lom bo las, pro fis si o nais
da edu ção e po li ci ais

MEDICAMENTOS 10% MAIS CAROS

Como economizar
na farmácia

D
es de o iní cio de abril as pes- 
so as que fre quen tam as far- 
má ci as já es tão per ce ben do
uma tris te re a li da de com o

au men to dos me di ca men tos, no tí cia
na da po si ti vas pa ra quem pre ci sa de
me di ca men tos nes se pe río do de cri se
sa ni tá ria e fi nan cei ra. Foi pu bli ca da,
no úl ti mo dia 31 de mar ço, a Re so lu- 
ção CM-CMEF nº 1 que de fi nia os
ajus tes nos pre ços dos pro du tos far- 
ma cêu ti cos pa ra o ano de 2021.

Es sa de fi ni ção va le des de 1º de abril
de 2021, a par tir da qual já po dem ser
apli ca dos es ses no vos va lo res. Com is- 
so, o ajus te má xi mo de pre ços per mi- 
ti do se rá o se guin te: Ní vel 1: 10,08%;
Ní vel 2: 8,44%, e Ní vel 3: 6,79%.

Os ní veis são de fi ni dos le van do co- 
mo ba se a con cen tra ção de mer ca do.
Em con tra par ti da, da dos apon tam
que a po pu la ção con ti nua ad qui rin do
em gran de rit mo e, em al guns ca sos
até mes mo au men tou a pro cu ra de
pro du tos li ga dos à pan de mia, co mo é
o ca so das vi ta mi nas, an ti gri pais e
pro du tos de hi gi e ne e pro te ção.

As sim, a per gun ta que fi ca é: O que
fa zer na si tu a ção atu al? Mes mo ten do
os me di ca men tos pre ços ta be la dos é
pos sí vel eco no mi zar nes sas com pras.
Uma coi sa que pou cas pes so as sa bem
é que se ta be la ape nas o va lor má xi mo
dos me di ca men tos, mas o mí ni mo as
far má ci as po dem es ta be le cer de acor- 
do com su as es tra té gi as co mer ci ais.

Pa ra aju dar a mi ni mi zar os im pac- 
tos na ren da fi nan cei ra, o PhD em
Edu ca ção Fi nan cei ra, Rei nal do Do- 
min gos dá as se guin tes ori en ta ções.

Não es tou fa lan do pa ra ir em di ver- 
sas far má ci as, ago ra não é ho ra, mas a
mai or par te das far má ci as for ne cem
va lo res pe la in ter net ou mes mo apli- 
ca ti vos e What sApp, é in te res san te
pes qui sar, pois os pre ços são re al- 
men te mui to di fe ren tes, sem con tar
que no fi nal das con tas uma dro ga ria
po de co brir o pre ço da con cor rên cia.
Acon se lho que o con su mi dor fa ça um
ca das tro de fi de li da de e par ti ci pe de
pro gra mas de aqui si ção de me di ca- 
men tos, pois a prá ti ca po de re sul tar
em des con tos fu tu ros. Con sul tar
com pa ra do res de pre ços on li ne tam- 
bém é uma boa saí da.

As far má ci as es tão pla ne ja das pa ra
le var as pes so as a com pra rem mais,
prin ci pal men te os cha ma dos não me- 
di ca men tos e me di ca men tos isen tos
de pres cri ção, to do o tra je to em uma
far má cia or ga ni za da le vam à com pra
de pro du tos que não são pri o ri tá ri os.
Por is so, to do cui da do é pou co, com- 
pre so men te o ne ces sá rio e evi te pro- 
du tos que não são seu fo co e que não
se jam os pro du tos fins das dro ga ri as,
co mo ba las e cho co la tes, pois ge ral- 
men te po de ria com prar es ses pro du- 
tos no ou tro la do da rua pe la me ta de
do pre ço.

Na gran de mai o ria das ve zes os me- 
di ca men tos ge né ri cos são mais em
con ta, as sim a ori en ta ção é sem pre
bus car por es sa al ter na ti va nas far má- 
ci as e quan do o mé di co for ela bo rar a
pres cri ção, so li ci te que co lo que o
prin cí pio ati vo em vez da mar ca. Pes- 

qui se tam bém en tre la bo ra tó ri os, pois
os pre ços são va ri a dos.

Mui tas far má ci as pos su em um pro- 
gra ma go ver na men tal cha ma do Far- 
má cia Po pu lar, es se ofe re ce me di ca- 
men tos gra tui tos de hi per ten são, di a-
be tes ou as ma pa ra pes so as que pos- 
su em ca das tro e re cei ta. O pro gra ma
tam bém pos si bi li ta des con tos de até
90% mais bai xos. É ne ces sá rio ape nas
ir a uma far má cia cre den ci a da, apre- 
sen tar a re cei ta – que não pre ci sa ser
de um mé di co do Sis te ma Úni co de
Saú de (SUS) – e a iden ti da de pa ra
con se guir pe gar me di ca men tos com
des con to.

A gran de mai o ria das far má ci as
pos sui pro gra mas de fi de li da des com
gran des be ne fí ci os. Mas além dis to
exis tem os pro gra mas dos la bo ra tó ri- 
os, fa ça seu ca das tro, pois são acei tos
em mui tas far má ci as, ge ran do eco no-
mia de até 70%. Ve ja se sua em pre sa,
pla no de saú de, sin di ca to ou as so ci a- 
ção de clas se pro fis si o nal não pos sui
par ce ria com al gu ma re de.

É pos sí vel re ti rar gra tui ta men te al- 
guns me di ca men tos dis po ni bi li za dos
pe lo Mi nis té rio Pú bli co em Uni da de
Bá si ca de Saú de (UBS), des de com a
re cei ta e o do cu men to de iden ti da de
em mãos. Lem bran do que no meio da
pan de mia exis tem ca sos de agen da- 
men to pré vio pa ra re ti ra da de me di-
ca men tos e a pos si bli da de de ter cei- 
ros re ti ra rem com uma pro cu ra ção.

SÃO BENTO

MPMA inspeciona postos de vacinação do município

FORAM OBSERVADOS ALGUNS PROBLEMAS, COMO A NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO DE TENDAS E FECHAMENTO DE VIA PÚBLICA

A Pro mo to ria de Jus ti ça da Co mar- 
ca de São Ben to re a li zou ins pe ções
nos lo cais de va ci na ção con tra a Co- 
vid-19 do Mu ni cí pi os. As vi si tas fo ram
re a li za das pes so al men te pe la pro mo- 
to ra de jus ti ça Lau ra Amé lia Bar bo sa.

Foi cons ta ta da a nor ma li da de na
imu ni za ção e acei tá vel ní vel de or ga- 
ni za ção por par te da ad mi nis tra ção,
além do uso cons ci en te da más ca ra
pe la po pu la ção. Fo ram ob ser va dos al- 
guns pro ble mas, co mo a ne ces si da de
de ins ta la ção de ten das e fe cha men to
de via pú bli ca, que já es tão sen do sa- 
na dos, jun to à Co or de na ção da Va ci- 
na ção.

O pú bli co fe mi ni no aci ma de 60
anos es tá sen do va ci na do no pos to
mon ta do na Es co la João Pia Mar ta, e o

pú bli co mas cu li no 60+ na Es co la Eles- 
bão, lo ca li za da no Bair ro Mu ti rão, se- 
de do mu ni cí pio. A cam pa nha de va- 
ci na ção na zo na ur ba na con ta tam- 
bém com pos to na mo da li da de dri ve-
th ru, na Es co la Mo ta Jú ni or, lo ca li za- 
da pró xi ma a Pra ça Car los Reis.

Na zo na ru ral, a va ci na ção es tá
ocor ren do nos pos tos de saú de dos
Po vo a dos Po lei ro, Con cei ção, Olho d’
Água dos Go mes, Olho d’ Água dos
Mo ra es, São Jerô ni mo, So ro ro ca, Oi- 
tei ro de Ma ria Jus ti na e Be las Águas.

Atu al men te es tá sen do apli ca do o
imu ni zan te da far ma cêu ti ca As tra Ze- 
ne ca.

Ain da se gun do o re la tó rio do MP- 
MA, de sen vol vi do com ba se nas in for- 
ma ções da Co or de na ção Mu ni ci pal
de Aten ção Bá si ca em Saú de, to das as
920 do ses des ti na das aos re ma nes-
cen tes de qui lom bos já fo ram apli ca-
das. É ne ces sá rio o en vio de mais 970
do ses ao mu ni cí pio, pois res tam três
co mu ni da des qui lom bo las re gis tra- 
das a se rem imu ni za das.

Pa ra os pro fis si o nais da edu ca ção,
o mu ni cí pio re ce beu 150 do ses, das
quais já fo ram apli ca das 100, pa ra a
fai xa etá ria mai or de 50 anos.

A va ci na ção dos po li ci ais lo ta dos
em São Ben to foi en ca mi nha da pa ra o
mu ni cí pio de Pi nhei ro, por so li ci ta- 
ção do Co man do da Po lí cia Mi li tar do
Ma ra nhão.

Pro gra ma de Éti ca VLI

So bre a VLI

COM PRO MIS SO

VLI as si na Pac to
Em pre sa ri al pe la
In te gri da de e Con tra
a Cor rup ção

A VLI – com pa nhia de so lu ções lo gís ti cas que ope ra
ter mi nais, fer ro vi as e por tos –, aca ba de dar mais um
pas so im por tan te em seu com pro mis so com a éti ca. A
em pre sa as si nou o Pac to Em pre sa ri al pe la In te gri da de e
Con tra a Cor rup ção. A as si na tu ra é pro mo vi da pe lo Ins- 
ti tu to Ethos e co roa a im ple men ta ção de di ver sas ini ci a- 
ti vas na VLI ao lon go dos anos – a exem plo do Pro gra ma
de Éti ca man ti do pe la em pre sa, que in clui di ver sa fer ra- 
men tas, co mo trei na men tos pe rió di cos, Có di go de Con- 
du ta pa ra em pre ga dos e for ne ce do res, en tre ou tras ini- 
ci a ti vas.

Es se pac to glo bal é um com pro mis so vo lun tá rio as- 
su mi do por em pre sas pri va das e pú bli cas e tem por ob- 
je ti vo uni-las na pro mo ção de um mer ca do mais ín te gro
e éti co, além de re du zir as di fe ren tes for mas de cor rup- 
ção. De acor do com o Ins ti tu to Ethos, ao se tor na rem
sig na tá ri as do pac to, elas as su mem o com pro mis so de
di vul gar a le gis la ção bra si lei ra an ti cor rup ção pa ra seus
fun ci o ná ri os e sta kehol ders, a fim de que se ja cum pri da
in te gral men te. Além dis so, com pro me tem-se a ve dar
qual quer for ma de su bor no e a pri mar pe la trans pa rên- 
cia de in for ma ções e co la bo ra ção em in ves ti ga ções,
quan do ne ces sá rio.

“Des de que foi cri a da, há 10 anos, a VLI man tém a éti- 
ca co mo um dos pi la res do nos so ne gó cio. A as si na tu ra
do Pac to Em pre sa ri al é um pas so adi ci o nal nes ta jor na- 
da, que re a fir ma o ali nha men to de to do o nos so ti me
den tro des se pro pó si to”, afir ma Er nes to Pou sa da, pre si- 
den te da VLI.

Pa ra a ge ren te-ge ral de Éti ca e Con for mi da de da VLI,
Joyce An drews, o Pac to Em pre sa ri al é uma ali an ça da
com pa nhia com a so ci e da de e um gran de mar co na his- 
tó ria da VLI. “De mons tra mos, de for ma cla ra e inequí vo- 
ca, que a éti ca in te gra to das as nos sas ati vi da des e as es- 
fe ras de re la ci o na men to da em pre sa.”

“In te grar a VLI as em pre sas sig na tá ri as do Pac to Em- 
pre sa ri al pe la In te gri da de e Con tra a Cor rup ção e num
fu tu ro bem pró xi mo co mo as so ci a das ao Ethos é de
gran de sa tis fa ção. Tra ta-se de mais uma em pre sa a so- 
mar es for ços em bus ca de uma so ci e da de mais jus ta e
igua li tá ria, ten do co mo prin cí pio a in te gri da de e trans- 
pa rên cia em sua atu a ção. De se ja mos as bo as-vin das
cer tos de que te mos mui to tra ba lho pe la fren te e re a fir- 
ma mos que o Ethos po de rá apoiá-los nes sa ca mi nha- 
da”, de cla ra Caio Ma gri, di re tor-pre si den te do Ins ti tu to
Ethos.

In te grar a VLI as em pre sas

sig na tá ri as do Pac to Em pre sa ri al

pe la In te gri da de e Con tra a

Cor rup ção e num fu tu ro bem

pró xi mo co mo as so ci a das ao Ethos é

de gran de sa tis fa ção. Tra ta-se de

mais uma em pre sa a so mar es for ços

em bus ca de uma so ci e da de mais

jus ta e igua li tá ria

Oi to são os pi la res do Pro gra ma de Éti ca, que se di vi- 
dem em fren tes de pre ven ção, de tec ção e res pos ta: as- 
ses s ment de ris cos; com pro me ti men to com a cul tu ra
de com pli an ce; su per vi são e re cur sos pa ra o com pli an- 
ce; Có di go de Con du ta Éti ca, Po lí ti cas e Pro ce di men tos;
ati vi da des de due dil li gen ce; con tro les in ter nos e mo ni- 
to ra men tos efe ti vos; co mu ni ca ção e pro gra ma de trei- 
na men to con tí nu os; e ca nal de de nún cia, me ca nis mos
de in ves ti ga ção e dis ci pli na res. Se gun do Joyce, o Có di go
de Con du ta é a prin ci pal po lí ti ca da com pa nhia. “Con- 
ta mos com to dos pa ra pra ti cá-lo. Com par ti lha mos nos- 
sos prin cí pi os e re gras por meio do pro gra ma de co mu- 
ni ca ção e de trei na men to anu al.” Tam bém de re le vân cia
pa ra o pro gra ma é o Ca nal de Éti ca, que é mui to uti li za- 
do e trou xe ele men tos pa ra me lho ri as tan to do pro gra- 
ma quan to de pro ces sos na VLI co mo um to do.

A VLI tem o com pro mis so de apoi ar a trans for ma ção
da lo gís ti ca no país, por meio da in te gra ção de ser vi ços
em por tos, fer ro vi as e ter mi nais. A em pre sa en glo ba as
fer ro vi as Nor te Sul (FNS) e Cen tro-Atlân ti ca (FCA), além
de ter mi nais in ter mo dais, que unem o car re ga men to e o
des car re ga men to de pro du tos ao trans por te fer ro viá rio,
e ter mi nais por tuá ri os si tu a dos em ei xos es tra té gi cos da
cos ta bra si lei ra, tais co mo em San tos (SP), São Luís (MA)
e Vi tó ria (ES). Es co lhi da co mo uma das 150 me lho res
em pre sas pa ra tra ba lhar pe la re vis ta Vo cê S/A, a VLI
tam bém foi elei ta a mais ino va do ra em pre sa de trans- 
por te e lo gís ti ca, pe lo Prê mio Va lor Ino va ção Bra sil 2020,
e con quis tou o 1º lu gar na ca te go ria Trans por te e Lo gís- 
ti ca das Me lho res, da Is toÉ Di nhei ro. A VLI trans por ta as
ri que zas do Bra sil por ro tas que pas sam pe las re giões
Nor te, Nor des te, Su des te e Cen tro-Oes te.
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Prefeitura de São Luís impulsionará ações que unem educação e agricultura familiar na
Zona Rural e também vai beneficiar a comunidade escolar da rede municipal de ensino

• Edi tal Nº 112/2021: En ge nha ria Ci -
vil – Es tru tu ras de Con cre to (1); En ge -
nha ria Ci vil – Es tru tu ras (1); En ge nha -
ria Ci vil – Ins ta la ções Pre di ais (1)
• Edi tal Nº 113/2021: Ci ên ci as Bi o ló -

gi cas – Zo o lo gia (1); Edu ca ção – Fi lo -
so fia da Edu ca ção (1); Edu ca ção –
Edu ca ção Es pe ci al (1)

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

Vi gên cia

SÃO LUÍS

Prefeitura apoia
agricultores da capital

A
Pre fei tu ra de São Luís, por 
meio das se cre ta ri as de Agri- 
cul tu ra, Pes ca e Abas te ci- 
men to (Se ma pa) e de Edu ca- 

ção (Se med), es tá de sen vol ven do 
ações pa ra apoi ar os agri cul to res fa- 
mi li a res da Zo na Ru ral da ca pi tal, ao 
tem po em que be ne fi cia a co mu ni da- 
de es co lar da re de mu ni ci pal de en si- 
no.  “Te mos in ves ti do de for ma efe ti va 
no tra ba lho co la bo ra ti vo en tre nos sas 
se cre ta ri as. A Se med e a Se ma pa tra- 
ba lha rão em con jun to em as sun tos 
que são trans ver sais às du as pas tas 
co mo é o ca so de te mas co mo me ren- 
da es co lar, ca pa ci ta ção téc ni ca pa ra 
agri cul to res fa mi li a res e ou tros as sun- 
tos que re ce be rão aten ção es pe ci al da 
nos sa ges tão. Só as sim, unin do es for- 
ços, é que con se gui re mos le var à po- 
pu la ção de São Luís mais qua li da de 
de vi da”, dis se o pre fei to Edu ar do 
Brai de.

En tre as ini ci a ti vas, as du as pas tas 
tra ta ram, em reu nião so bre o Pro gra- 
ma Na ci o nal de Abas te ci men to Es co- 
lar (PNAE), em reu nião dos se cre tá ri- 
os Li vi o mar Ma ca trão (Se ma pa) e Es- 
mê nia Mi ran da (Se med). O pro gra ma 
fa vo re ce tan to a me lho ria da me ren da 
es co lar, quan to o for ta le ci men to da 
pro du ção agrí co la lo cal. “O PNAE é 
um pro gra ma na ci o nal exe cu ta do pe- 
la Pre fei tu ra por in ter mé dio des sas 
du as se cre tá ri as. A lei em vi gor es ta- 
be le ce que, no mí ni mo, 30% dos re- 
pas ses da edu ca ção com ali men ta ção 
se jam gas tos com ali men tos pro ve ni- 
en tes da agri cul tu ra fa mi li ar e nós, 
jun tos, va mos vi a bi li zar pa ra que is so 
ve nha a acon te cer de fa to”, dis se o se- 
cre tá rio Li vi o mar Ma ca trão.

REUNIÃO ENVOLVEU OS SECRETÁRIOS LIVIOMAR MACATRÃO E ESMÊNIA MIRANDA

Ou tro pon to im por tan te abor da do 
no en con tro fo ram os cur sos de ca pa- 
ci ta ção téc ni ca ofe re ci dos pe la Se med 
e que es tão re la ci o na dos às ações da 
Se ma pa ofe re ce. Um exem plo é a es- 
co la Ca sa Fa mi li ar Ru ral, ins ti tui ção 
que fun ci o na com a co la bo ra ção en- 
tre as du as se cre ta ri as. “Com as du as 
se cre ta ri as tra ba lhan do jun tas va mos 
efe ti var es ses pro je tos. Nos sos téc ni- 
cos tra ba lha rão fo ca dos pa ra que es- 
ses ob je ti vos se jam al can ça dos. Sem 
dú vi da, nos sa par ce ria tem tu do pa ra 
dar cer to e tra zer me lho ri as pa ra o 
Mu ni cí pio”, de cla rou a se cre tá ria de 
edu ca ção, Es mê nia Mi ran da.

Com as du as se cre ta ri as 

tra ba lhan do jun tas 

va mos efe ti var es ses 

pro je tos. Nos sos téc ni cos 

tra ba lha rão fo ca dos 

pa ra que es ses ob je ti vos 

se jam al can ça dos

PROFESSOR

UEMA anuncia dois novos processos seletivos

OS ADMITIDOS DESEMPENHARÃO ATIVIDADES EM REGIME DE TRABALHO DE 20 HORAS SEMANAIS COM SALÁRIOS DE R$ 2.190,69

A Uni ver si da de Es ta du al do Ma ra- 
nhão (UE MA) anun cia a re a li za ção de
dois no vos Pro ces sos Se le ti vos, que,
jun tos, vi sam o pro vi men to de seis va- 
gas des ti na das ao car go de Pro fes sor
Subs ti tu to, nos cur sos de Ci ên ci as Bi- 
o ló gi cas e De par ta men to de En ge- 
nha ria Ci vil. Po de rão par ti ci par des- 
tas se le ções, os can di da tos que pos su- 
em gra du a ção na área pre ten di da
com es pe ci a li za ção.

Há opor tu ni da des dis tri buí das
den tre as se guin tes áre as do co nhe ci- 
men to e seus res pec ti vos edi tais:

Os pro fis si o nais ad mi ti dos de sem- 
pe nha rão ati vi da des em re gi me de
tra ba lho de 20 ho ras se ma nais e con- 
ta rão com sa lá ri os men sais no va lor
de R$ 2.190,69.

Os in te res sa dos po de rão re a li zar as
ins cri ções no pe río do de 27 de abril a
5 de maio de 2021, por meio do si te de
con cur sos da Uni ver si da de, me di an te
o pre en chi men to de for mu lá rio on li- 
ne. O pa ga men to da ins cri ção se rá por
meio de bo le to ban cá rio no va lor de
R$ 100, e de ve rá ser efe tu a do até um

dia após o fim das ins cri ções. Ha ve rá
pos si bi li da de de so li ci tar a isen ção até
o dia 28 de abril de 2021.

Co mo for ma de se le ção e clas si fi ca- 
ção, os can di da tos se rão ava li a dos por
meio de pro va di dá ti ca, de ca rá ter eli- 
mi na tó rio e clas si fi ca tó rio, e jul ga- 
men to de tí tu los, de ca rá ter clas si fi ca-
tó rio, por meio da aná li se do cur rí cu lo
Lat tes, de vi da men te com pro va do.

De acor do com os edi tais, o pra zo
de va li da de des tes Pro ces sos Se le ti vos
se rá de 12 me ses, pas sí vel de pror ro-
ga ção por igual pe río do, as sim co mo o
tem po de con tra to de am bas as se le- 
ções se rá de 12 me ses, a con tar da da- 
ta de as si na tu ra do con tra to.

• Com pa nhei ro (a) com quem o con tri buin te te nha fi -
lho ou vi va há mais de 5 anos, ou côn ju ge;
• Fi lho(a) ou en te a do (a) até 21 anos de ida de, ou em
qual quer ida de, quan do in ca pa ci ta do fí si ca ou men tal -
men te pa ra o tra ba lho;
• Fi lho (a) ou en te a do (a) que ain da es te jam cur san do
es ta be le ci men to de en si no su pe ri or ou es co la téc ni ca
de se gun do grau, até 24 anos de ida de;
• Ir mão (ã), ne to (a) ou bis ne to (a) sem am pa ro dos pais,
de quem o con tri buin te de te nha a guar da ju di ci al, até 21
anos, ou em qual quer ida de, quan do in ca pa ci ta do fí si ca
ou men tal men te pa ra o tra ba lho;
• Ir mão (ã), ne to (a) ou bis ne to (a) sem am pa ro dos pais,
com ida de de 21 a 24 anos, que ain da es ti ver cur san do
es ta be le ci men to de en si no su pe ri or ou es co la téc ni ca
de se gun do grau, des de que o con tri buin te te nha de ti do
sua guar da ju di ci al até os 21 anos;
• Pais, avós e bi sa vós que te nham re ce bi do ren di men -
tos, tri bu tá veis ou não, até o li mi te de isen ção do im pos -
to;
• Me nor po bre até 21 anos, que o con tri buin te crie, edu -
que pos sua a guar da ju di ci al;
• Pes soa ab so lu ta men te in ca paz, da qual o con tri buin te
se ja tu tor ou cu ra dor.

IRPF 2021

Ti re su as dú vi das
pa ra de cla rar o
Im pos to de Ren da

Pa ra mui ta gen te, de cla rar o Im pos to de Ren da po de
se tor nar uma gran de dor de ca be ça. Em 2020, mais de 1
mi lhão de de cla ra ções caí ram na cha ma da ‘ma lha fi na’,
que é quan do há in con sis tên cia nos da dos ou ir re gu la ri- 
da des, de acor do com da dos da Re cei ta Fe de ral. Es te
ano, mais de 13 mi lhões de de cla ra ções fo ram en tre- 
gues.

O Im par ci al en tre vis tou Va lé ria Lo pes Nas ci men to,
CEO da VLN Con sul to ria Con tá bil, que res pon deu a al- 
gu mas das prin ci pais dú vi das no pre en chi men to da de- 
cla ra ção do IRPF 2021.

Quais os er ros mais co muns de quem vai de cla ra?
Ge ral men te as pes so as co me tem er ros bem sim ples,

co mo omi tir in for ma ções, in cluir o mes mo de pen den te
em mais de uma de cla ra ção, não in for mar os ren di men- 
tos em ca so de mais de um em pre go, in se rir in for ma- 
ções das quais não pos sui com pro va ção. 

O que é bas tan te co mum são os er ros de di gi ta ção, er- 
ros nos va lo res in for ma dos, nos da dos das em pre sas co- 
mo o CNPJ etc.

Quais do cu men tos de vo ter em mãos?
Do cu men tos que re pas sem as in for ma ções dos da- 

dos pes so ais: RG, CPF, com pro van te de en de re ço, de
ren di men tos. O tí tu lo de elei tor é op ci o nal, a au sên cia
de le não im pe de o en vio da de cla ra ção.

O que po de e o que não po de ser de du zi do?
Es sa é uma per gun ta bem com ple xa, pois exis te uma

lis ta de de du ções per mi ti das. Mas no ge ral, os gas tos
com saú de e edu ca ção, pre vi dên cia pri va da, pen são ali- 
men tí cia e do a ções são os que po dem ser de du tí veis,
mas es sa lis ta ain da é gran de. 

Só que ro res sal tar que as des pe sas de du tí veis são to- 
das re du to ras da ba se de cál cu lo do im pos to de ren da e
ape nas as do a ções são de du tí veis di re ta men te do im- 
pos to de vi do.

Pos so fa zer a de cla ra ção em qual quer com pu ta dor
ou ce lu lar?

Sim, a de cla ra ção po de ser fei ta de um com pu ta dor
ou do ce lu lar a qual quer ho ra. No com pu ta dor vo cê pre- 
ci sa bai xar o pro gra ma do IRPF e no ce lu lar o app “Meu
Im pos to de Ren da”. Am bos são dis po ni bi li za dos gra tui- 
ta men te pe la Re cei ta Fe de ral.

Não te nho o re ci bo da de cla ra ção do ano an te ri or.
Co mo fa ço?

O pre en chi men to do nú me ro do re ci bo da de cla ra ção
an te ri or não é obri ga tó rio, mas pa ra con se guir é só aces- 
sar o si te da Re cei ta, uti li zan do o cer ti fi ca do di gi tal, ou
se des lo can do até uma uni da de da Re cei ta Fe de ral.

Quem de ve ser de cla ra do co mo de pen den te?
Se gun do a Re cei ta Fe de ral são clas si fi ca dos co mo de- 

pen den tes as se guin tes si tu a ções:

Co mo fun ci o na a de cla ra ção con jun ta?
Se o ca sal op tar por de cla ra ção con jun ta, é im por tan- 

te sa ber que um se rá o con tri buin te ti tu lar, en quan to o
ou tro de pen den te, po rém as ren das se rão so ma das, as- 
sim co mo as des pe sas de du tí veis, tan to dos pró pri os co- 
mo dos fi lhos (se for o ca so). 

Mas aqui vai uma di ca im por tan te, an tes de de ci dir
op tar pe la de cla ra ção con jun ta, fa ça uma si mu la ção,
pre en chen do os da dos se pa ra da men te no pro gra ma e
ve ja qual de las é a mais van ta jo sa pa ra o ca sal.

Ca der ne ta de pou pan ça pre ci sa ser de cla ra da?
A pou pan ça é isen ta de im pos to de ren da. Po rém, se o

sal do em 31/12/2020 for su pe ri or a R$ 140,00 o con tri- 
buin te é obri ga do a in for mar à re cei ta. Is so va le pa ra os
seus de pen den tes tam bém.

De cla ra ção sim ples ou com ple ta: qual é a me lhor?
Bom, is so de pen de do ca so do con tri buin te. Pa ra

aque les que pos su em mui tas des pe sas de du tí veis, tem
de pen den te e mais de uma fon te de ren da, a me lhor op- 
ção se ria a com ple ta. 

Já pa ra o con tri buin te que não pos sui tan tas des pe sas
ou de pen den tes e so men te uma fon te ren da, a mais in- 
di ca da se ria a sim pli fi ca da.

O que acon te ce ca so não de cla re o Im pos to?
Ca so o con tri buin te es te ja no gru po de obri ga to ri e da- 

de da apre sen ta ção da DIRPF e não de cla re o IR den tro
do pra zo es tá su jei to ao pa ga men to de uma mul ta, e po- 
de rá ter o CPF blo que a do, se a de cla ra ção não en vi a da
im pli que em im pos to de vi do, além da mul ta de atra so o
con tri buin te de ve rá pa gar mul ta de 1% ao mês ou fra ção
de atra so.
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NE RES PIN TO

Wil li am: “Pan de mia atra pa lhou”

Jo vens ta len to sas de olho no fu tu ro

Ju ven tu de e ex pe ri ên cia no ti me cam peão

Pre con cei to

Fu te bol fe mi ni no no Bra sil no Sé cu lo XIX

Desafio feminino

Mulheres de coragem
no futebol do estado

O
pri mei ro jo go de fu te bol fe mi ni no ocor reu em
1892 na ci da de de Glas cow, Es có cia, no en tan- 
to, a prá ti ca des se ti po de es por te pe las mu- 
lhe res não foi bem re cep ci o na da em al guns

paí ses. Che gou a ser proi bi da no fi nal de 1921 na In gla- 
ter ra, mas  con ti nu ou em ou tros paí ses. Até che gar aos
di as atu ais, foi lon go o pro ces so de evo lu ção que cul mi- 
nou com  a dis pu ta da Co pa do Mun do fe mi ni na, em
1991, na Chi na, ten do a par ti ci pa ção de 12 se le ções.

O tem po foi pas san do e as mu lhe res con quis tan do
ca da vez mais ad mi ra do res do fu te bol, por tu do o que
vêm mos tran do que são ca pa zes den tro das qua tro li- 
nhas. Cri am jo ga das e fa zem gols de be la fei tu ra. Por is- 
so, é imen sa a quan ti da de das cra ques es pa lha das pe lo
mun do.

O cres ci men to do fu te bol fe mi ni no é uma re a li da de,
as sim co mo tam bém é a vi sí vel fal ta de apoio, mes mo
ten do a CBF, em 2018, de ter mi na do a obri ga to ri e da de
de que ca da clu be da sé ria A do Bra si lei ro ti ves se que
man ter um ti me de mu lhe res (adul to e de ba se), es ta be- 
le ci do no Li cen ci a men to de Clu bes.

Os pro ble mas es tru tu rais exis ten tes são um enor me
de sa fio, prin ci pal men te, nos   me no res cen tros es por ti- 
vos, on de as mu lhe res, na gran de mai o ria dos clu bes,
en fren tam inú me ras di fi cul da des. Usam ape nas “a bo la
e a co ra gem” pa ra sa tis fa zer o de se jo de tam bém mos- 
tra rem seus ta len tos, co mo mos tra es sa re por ta gem lo- 
cal.

Um dos mai o res in cen ti va do res do fu te bol fe mi ni no
em São Luís é o des por tis ta Wil li am Ri bei ro, pa tro no da
equi pe do Ce fa ma (Cen tro de For ma ção de Atle tas do
Ma ra nhão), que aca ba de con quis tar o Cam pe o na to
Ma ra nhen se, ca te go ria adul to. Ele con ta que se a si tu a- 
ção já era di fí cil an tes da pan de mia, ago ra fi cou pi or.

“Já che ga mos a ter até oi to equi pes dis pu tan do o
cam pe o na to, em 2019, mas es te ano fo ram ape nas três –
Ce fa ma, Ju ven tu de Ti mo nen se e Vi a na. Se con se guir pa- 
tro ci na do res era di fí cil an tes da pan de mia, ago ra mes- 
mo é que a si tu a ção pi o rou. O fu te bol fe mi ni no, as sim
co mo o mas cu li no, tem su as des pe sas. A gen te re co nhe- 
ce o es for ço e a de di ca ção das me ni nas, mas re al men te,
te mos que ter mui ta co ra gem pa ra  con ti nu ar es se tra- 
ba lho”, afir ma Ri bei ro. O clu be tem co mo pre si den te
Hu go An dré, fi lho de Ba tis ta Oli vei ra, ex-di re tor do Sam- 
paio Cor rêa, re cém-fa le ci do.

Pa ra for mar uma equi pe com pe ti ti va, o Ce fa ma te ve
de con tar com vá ri as atle tas do Boa Von ta de, clu be que
foi ad mi nis tra do pe lo ex-te sou rei ro da Fe de ra ção Ma ra- 
nhen se de Fu te bol, Ema nu el San tos.

O Vi a na, equi pe do fu te bol fe mi ni no na Bai xa da Ma- 
ra nhen se, é ou tro exem plo de su pe ra ção. Co man da do
por Vi to ri no San tos, o gru po já re pre sen tou o es ta do em 
vá ri as com pe ti ções na ci o nais nos úl ti mos anos. A Ju- 
ven tu de Ti mo nen se vi nha sen do apoi a da pe la pre fei tu- 
ra da ci da de, mas nem sem pre es se in cen ti vo con ti nua,
por que de pen de mui to do su ces sor na ad mi nis tra ção
mu ni ci pal.

Pa ra par ti ci par da equi pe fe mi ni na do Ce fa ma, as
mu lhe res en fren tam  di fi cul da des que vão des de o des- 
lo ca men to  pa ra o lo cal de trei na men to até a fal ta de
tem po pa ra os exer cí ci os que o es por te exi ge. A pre pa ra- 
ção é de ape nas  du as ve zes por se ma na, no cam po do
Fe cu rão, no bair ro da Cohab. Elas gas tam do pró prio
bol so, mas não re cla mam. Sa bem que es tão in ves tin do
na car rei ra e que po de rão ser res sar ci das quan do es ti ve- 
rem fo ra do es ta do. Mui tas des sas jo vens são em pre ga- 
das do més ti cas, que só con se guem li be ra ção dos pa- 
trões nos fins de se ma na. Por is so, ge ral men te os trei nos
ocor rem na ter ça-fei ra e aos do min gos à noi te.

O Ma ra nhão é tam bém um ce lei ro de cra ques no fu- 
te bol fe mi ni no. Aqui, fo ram re ve la das atle tas pa ra gran- 
des clu bes do país. Mais re cen te men te, a Con fe de ra ção
Bra si lei ra de Fu te bol con vo cou a ma ra nhen se Mar ta
Cin tra, des ta que das ca te go ri as de ba se do Grê mio-RS,
pa ra a Se le ção Bra si lei ra Sub-20. Um dos mai o res exem- 
plos de ta len to sas atle tas que nas ce ram em São Luís é
Tâ nia Ma ra nhão, za guei ra e ca pi tã do Vas co-RJ, com
pas sa gens por São Pau lo e Rayo Val le ca no, Es pa nha e
Se le ção Bra si lei ra, dis pu tan te de uma Olim pía da e Co pa
do Mun do. O nú me ro é bem mai or e ho je há jo vens atle- 
tas que es tão pron tas pa ra bri lhar em gran des cen tros.

“Pos so ci tar aqui, por exem plo, no Ce fa ma, Se bá (la- 
te ral-di rei ta) e Mi ka (meia), que jo gam mui to bem e cer- 
ta men te fa rão su ces so em qual quer clu be fo ra do es ta- 
do. Lí via (vo lan te), de 14 anos, é ou tro des ta que. A ten- 
dên cia é se rem trans fe ri das mais tar de pa ra ou tros gran- 
des cen tros es por ti vos que in ves tem no fu te bol fe mi ni- 
no”, acres cen ta Wil li am. Ou tros des ta ques são Da ni e le
(meia), Ra fi nha (ata can te) e In grid (za guei ra).

A equi pe do Ce fa ma é trei na da por Si mo ne Cam pos,
38 anos,  for ma da em Edu ca ção Fí si ca des de 2009. Des- 
por tis ta, ela con ta que gos ta do que faz, mes mo não ten- 
do ne nhum re tor no fi nan cei ro no mo men to. An tes, ela
já ha via ti do uma ex pe ri ên cia co mo atle ta e mais tar de
foi ori en tar a equi pe do Tu te la,  do fu te bol society, for- 
ma da por ad vo ga das. Gos tou tan to que re sol veu acei tar
o con vi te pa ra di ri gir o ti me que ho je é cam peão ma ra- 
nhen se. Va leu a pe na, pois o Ce fa ma ago ra vai dis pu tar o
Cam pe o na to Bra si lei ro A-2, pro mo vi do pe la Con fe de ra- 
ção Bra si lei ra de Fu te bol. Es ta é a úni ca di vi são do fu te- 
bol bra si lei ro em dis pu ta.

A mé dia de ida de do gru po cam peão é de 19 anos. A
mais ex pe ri en te é a ca pi tã Pa trí cia, de 35 anos. Mi ka e Lí- 
via, 14 anos, são as mais jo vens. “Não re ce be mos sa lá ri- 
os, mas as atle tas fa zem par te do gru po com enor me de- 
di ca ção. Pa ra que se te nha uma ideia, te mos uma atle ta
que vem de Ro sá rio, pa ga sua pas sa gem pa ra vir trei nar
com a gen te aqui em São Luís. Ou tras se des lo cam dos
bair ros vi zi nhos, mas fa zem  de tu do pa ra cum prir com
o com pro mis so de se pre pa rar e bem re pre sen tar a equi- 
pe”, de cla ra Si mo ne, bas tan te en tu si as ma da.

O ti me ti tu lar cam peão é for ma do por  Mary; Se bá,
Lu a na, In grid e Sa bri na;  Pa trí cia, Sir la ne, Da ni e Lia;
Hyasmin e Ra fi nha.  O tí tu lo foi con quis ta do na vi tó ria
por 6 a 1 so bre a Ju ven tu de Ti mo nen se.

O fu te bol fe mi ni no tam bém es tá pre sen te nos bair ros
Cohab, Coha trac e Tri zi de la,  on de as equi pes dis pu tam
tor nei os ama do res. De lá, vão sur gin do al guns des ta- 
ques que mais tar de in gres sam nas equi pes mai o res.

Si mo ne diz que pa ra mon tar o ti me ti tu lar ape nas ob- 
ser va o ren di men to das mu lhe res du ran te os trei na men- 
tos e lem bra que to das são se le ci o na das sem as tra di ci o- 
nais “pe nei ras”, pois lo go ela ob ser va quem le va jei to.
“Ao con trá rio dos gran des clu bes de ou tros cen tros, que
pos su em di vi sões de ba se e mi nis tram fun da men tos bá- 
si cos, nós não te mos es se tra ba lho. A gen te che ga, olha,
ori en ta e de pois es co lhe a me lhor for ma ção. Tem da do
cer to até o mo men to. É cla ro, tam bém, que foi im por- 
tan te uti li zar mos a ba se dei xa da pe lo Boa Von ta de”. Em
São Luís, ape nas a Es co li nha do Cru zei ro tem al gu mas
me ni nas nas di vi sões de ba se, que par ti ci pam de trei nos
até com equi pes mas cu li nas.

Ao con trá rio dos gran des clu bes de

ou tros cen tros, que pos su em di vi sões

de ba se e mi nis tram fun da men tos

bá si cos, nós não te mos es se tra ba lho

Sem es tru tu ra su fi ci en te pa ra con tra ta ção de pes so al
pa ra as sis tên cia mé di ca, o Ce fa ma cui da das su as atle tas
quan do es tas so frem qual quer con tu são mais sé ria,
dan do o de vi do apoio na com pra de me di ca men tos.
“Não ti ve mos até ago ra ne nhum ca so gra ve, es pe ra mos
que con ti nue as sim”, sin te ti za.

Se exis te al go que não  tem ge ra do pre o cu pa ção das
mu lhe res, no mo men to, é o pre con cei to. “Não te mos es- 
se ti po de pro ble ma. Des co nhe ço qual quer dis cri mi na- 
ção pe lo fa to de pra ti car mos um es por te que até en tão
era pri vi lé gio dos ho mens. Eles es tão bem mais cons ci- 
en tes e acei tam nos sa es co lha co mo ocor re com qual- 
quer ou tro ti po de es por te pra ti ca do nes te país. Sin ce ra- 
men te, sem pro ble mas”, en fa ti za Si mo ne.

Se gun do o li vro “Fu te bol, Car na val e Ca po ei ra – En tre
as gin gas do cor po bra si lei ro”, de He loí sa Bruhns, en- 
quan to os ho mens da eli te bra si lei ra co me ça ram a pra ti- 
cá-lo no fi nal do sé cu lo XIX no Rio de Ja nei ro e em São
Pau lo, o gru po fe mi ni no que ade riu à prá ti ca do fu te bol
era per ten cen te às clas ses me nos fa vo re ci das. Por con ta
dis so, as mu lhe res que jo ga vam fu te bol eram con si de ra- 
das “gros sei ras, sem clas se e mal chei ro sas”. Às mu lhe res
da eli te ca bia o pa pel de tor ce do ras. “As par ti das de fu te- 
bol mas cu li nas eram um even to da al ta so ci e da de e as
mu lhe res se ar ru ma vam pa ra ir as sis tir aos jo gos”, afir- 
ma o li vro. Se guin do a Wi ki pé dia, os pri mei ros re gis tros
de par ti das mis tas no país, com ho mens e mu lhe res jun- 
tos, da tam de 1908 e 1909. Em 1913, hou ve um even to
be ne fi cen te, que foi con si de ra do por mui tos anos co mo
a pri mei ra par ti da de fu te bol fe mi ni no no Bra sil. Anos
de pois, po rém, foi des co ber to que, na ver da de, o ti me
“fe mi ni no” era for ma do por jo ga do res do Sport Club
Ame ri ca no, cam peão pau lis ta da que le ano, ves ti dos de
mu lher, mis tu ra dos a “se nho ri tas da so ci e da de”. Des ta
for ma, con si de ra-se que a pri mei ra par ti da de fu te bol
fe mi ni no no Bra sil ocor reu em 1921, en tre se nho ri tas
dos bair ros Tre mem bé e Can ta rei ra, na zo na nor te de
São Pau lo, con for me no ti ci a do pe lo jor nal A Ga ze ta.

Em 14 de Abril de 1941, du ran te a pre si dên cia de Ge- 
tú lio Var gas, foi-se cri a do o De cre to-Lei 3199, proi bin do
a “prá ti ca de es por tes in com pa tí veis com a na tu re za fe- 
mi ni na”, en tre eles o fu te bol. Es te de cre to-lei só se ria re- 
vo ga do em 1979. O Ara gua ri Atlé ti co Clu be é con si de ra- 
do o pri mei ro clu be do Bra sil a for mar um ti me fe mi ni- 
no, que em me a dos de 1958, se le ci o nou 22 me ni nas pa- 
ra um jo go be ne fi cen te em de zem bro des te mes mo ano.
O su ces so des ta par ti da foi tão gran de, que a re vis ta “O
Cru zei ro”, dos Diá ri os As so ci a dos, fez ma té ria de ca pa
so bre o acon te ci men to, pois até en tão, par ti das fe mi ni- 
nas só ocor ri am em cir cos ou em qua dras de fut sal. Com
es ta di vul ga ção, hou ve, nos me ses se guin tes, vá ri os jo- 
gos do ti me fe mi ni no do Ara gua ri em ci da des de Mi nas
Ge rais e tam bém em Goi â nia e Sal va dor.

São Luís, segunda-feira, 26 de abril de 2021

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


oimparcial.com.brIMPARGeorge Raposo
E-mail: gdinamite@gmail.com10

Pro gra mas No vos

De cara nova

TV UFMA com
nova programação

A
pri mei ra TV uni ver si tá ria do Ma ra nhão es treia,
na se gun da-fei ra (26), no vos pro gra mas e o te le- 
jor nal JTV-UF MA. Ape sar dos de sa fi os ge ra dos
pe la pan de mia, a no va pro gra ma ção da TV  che- 

ga atin gin do o pa ta mar de oi to ho ras diá ri as de pro du- 
ção lo cal.

En tre as no vi da des, o te les pec ta dor po de rá acom pa- 
nhar um  te le jor nal di nâ mi co e cri a ti vo que tem por pro- 
pos ta le var no tí ci as e  in for ma ções com cre di bi li da de e
res pon sa bi li da de. O JTV-UF MA se rá exi bi do às 13h,  no
ca nal aber to 16.1.  Com qua dros, aná li ses e opi nião de
es pe ci a lis tas, o te les pec ta dor po de rá  acom pa nhar e en- 
ten der os acon te ci men tos que ge ram re fle xos no co ti di- 
a no.  O qua dro Gi ro de No tí ci as traz as prin ci pais in for- 
ma ções do dia. E além de se in for mar, o te les pec ta dor
tam bém po de rá par ti ci par do te le jor nal por meio do 
qua dro Vo cê Re pór ter, en vi an do ví de os do ce lu lar pa ra
mos trar o que acon te ce à sua vol ta.  Os es tu dan tes da
UF MA tam bém te rão voz ati va co men tan do te mas se le- 
ci o na dos  por meio de ví deo de ce lu lar, no qua dro Voz do
Alu no.

A Di re to ra-Ge ral da TV UF MA, Pro fa. Dra. Ce cí lia Lei- 
te, ex pli ca que no atu al con tex to sa tu ra do de no tí ci as
pe sa das e  trá gi cas, o no vo te le jor nal vem com uma pro- 
pos ta di fe ren te, com o ob je ti vo não ape nas de in for mar,
mas con tri buir com a for ma ção das pes so as. 

“Va mos tra zer pres ta ção de ser vi ço,

co mu ni da de, pes qui sa ci en tí fi ca,

es pe ci a lis tas e en tre vis tas, com

as sun tos que pro pi ci am o de ba te de

idei as. Além dis so, o for ma to foi

pen sa do pa ra o atu al ce ná rio de

con ver gên cia mi diá ti ca, com

qua dros que po de rão ser re pli ca dos

iso la da men te em nos sas re des

so ci ais, o que fa ci li ta o al can ce do

con teú do”, ex pli ca a pro fes so ra.

Se guin do es sa pro pos ta, no qua dro As sun to em Pau- 

ta, dois es pe ci a lis tas de ba tem os prós e os con tras de te- 
mas com am pla re per cus são na so ci e da de e que pre ci- 
sam de uma aná li se mais com ple ta. O As sun to em Pau ta
vai apro fun dar te má ti cas im por tan tes e aju dar na for- 
ma ção e am pli a ção do co nhe ci men to dos te les pec ta do- 
res.

Cum prin do com sua mis são de pres tar ser vi ços à so- 
ci e da de, o JTV-UF MA mos tra rá no qua dro Fa la Co mu ni- 
da de as ini ci a ti vas dos mo ra do res em be ne fí cio dos seus
bair ros, dan do es pa ço tam bém pa ra a di vul ga ção dos
pro je tos de ex ten são da Uni ver si da de. E com o ob je ti vo
de abor dar te mas re le van tes do co ti di a no, o qua dro Sa la
de En tre vis tas re ce be es pe ci a lis tas pa ra de ba ter te mas
di ver sos em uma con ver sa le ve e des con traí da.  As dú vi- 
das dos te les pec ta do res so bre saú de, di rei to, eco no mia,
meio am bi en te, tec no lo gi as e ou tros se rão te mas do
qua dro Quem En ten de do As sun to ?, com a par ti ci pa ção
de es pe ci a lis tas. No Gi ro pe la UF MA, um es pa ço pa ra a
di vul ga ção de as sunt tos e even tos da Uni ver si da de, seus
cur sos e ati vi da des. As pes qui sas de sen vol vi das na UF- 
MA tam bém te rão des ta que.

A agen da cul tu ral não po de ria fi car de fo ra do te le jor- 
nal e, no Fi ca a Di ca, op ções de ci ne ma, even tos, shows e
atra ções cul tu rais pa ra o te les pec ta dor apro vei tar me- 
lhor o fim de se ma na.

O JTV-UF MA irá ao ar de se gun da a sex ta, sem pre às
13h, com  apre sen ta ção da jor na lis ta Ana The re za Vi e- 
gas, com ma té ri as de re pór te res pro fis si o nais e es ta giá- 
ri os do cur so de Co mu ni ca ção So ci al.

In ves tin do em uma pro gra ma ção edu ca ti va e cul tu- 
ral, a TV UF MA es treia, tam bém a par tir do dia 26, seus
no vos pro gra mas. A Di re to ra-Gr ral da TV UF MA des ta ca
que, por con ta da pan de mia, es te foi um mo men to de
adap ta ção das ro ti nas de pro du ção e de mui ta cri a ti vi- 
da de, com  a for ma ção de par ce ri as, em es pe ci al, com  o 
Mu seu da Me mó ria Au di o vi su al do Ma ra nhão (MA- 
VAM), pa ra ga ran tir ao te les pec ta dor uma va ri e da de de
pro du ções com con teú do de qua li da de. “A no va pro gra- 
ma ção é vol ta da ao in cen ti vo à edu ca ção, à ci da da nia e
ao de ba te de idei as, bus can do  tam bém va lo ri zar, tan to
a pro du ção au di o vi su al lo cal, quan to a ar te e a cul tu ra
do nos so Es ta do”, afir ma Ce cí lia Lei te.

O pro gra ma His tó ria do Rá dio traz os fa tos mar can tes
do ra di a lis mo ma ra nhen se, con ta dos por gran des pro- 
fis si o nais em de poi men tos on de fa lam do iní cio de su as
car rei ras e da cons tru ção da rá dio no Ma ra nhão. No Fai- 
xa No bre.Doc, o te les pec ta dor te rá um es pa ço de di ca da
a sé ri es e do cu men tá ri os so bre ar tis tas, per so na li da des
e gran des no mes da cul tu ra ma ra nhen se. A fai xa tem o
in tui to de res ga tar, di vul gar e va lo ri zar os ta len tos de
per so na gens re ais que en ri que cem a his tó ria cul tu ral do

Es ta do. Os dois pro gra mas são fru tos da par ce ria da TV
UF MA com o MA VAM.

Ou tra no vi da de na pro gra ma ção da TV UF MA é o Ci- 
ne clu be Ca sa rão, pro gra ma de di ca do ao au di o vi su al
ma ra nhen se que apre sen ta os lon ga-me tra gens de re a li- 
za do res lo cais. Edu ar do Ra be lo traz cu ri o si da des so bre
os fil mes e ins ti ga o pú bli co a as sis ti-los. O pro gra ma
tem o in tui to de di vul gar a pro du ção ma ra nhen se e for- 
mar pú bli co pa ra pro du ção lo cal.Os pri mei ros fil mes
apre sen ta dos fa zem par te do acer vo do Mu seu da Me- 
mó ria do Au di o vi su al do Ma ra nhão e o no me do pro gra- 
ma é uma ho me na gem e em me mó ria ao Ci ne clu be Ca- 
sa rão Uni ver si tá rio, pro je to de sen vol vi do pe la Prof.a
Dr.a Ve ra Sa les Ro lim jun to ao De par ta men to de Co mu- 
ni ca ção da UF MA.

A sé rie Se xa ge ná ri os tam bém es tá

de volt,a abor dan do te má ti cas so bre

a ter cei ra ida de. Na se gun da

tem po ra da, Re la tos, o te les pec ta dor

acom pa nha rá as his tó ri as de vi da

dos per so na gens que co nhe ce mos

na pri mei ra tem po ra da.

O pro gra ma Sem Fil tro re tor na à pro gra ma ção em no- 
vo for ma to, tra zen do per so na li da des das mais di ver sas
áre as pa ra o cen tro de uma ro da de con ver sa “sem fil tro”
com jor na lis tas con vi da dos. Um es pa ço de de ba te, de
diá lo go e de idei as.

A no va tem po ra da do pro gra ma É Mú si ca che ga, tra- 
zen do a par ti ci pa ção de ar tis tas ma ra nhen ses, que fa- 
lam so bre a sua car rei ra, vi da, obra e com par ti lham com
o pú bli co um pou co de sua tra je tó ria. E um dos pro gra- 
mas fa vo ri tos da ga le ra jo vem da UF MA tam bém es tá de
vol ta, com no vos epi só di os, o  Vi tri ne Mu si cal,  um es pa- 
ço pa ra os vi de o cli pes da no va ge ra ção de can to res e
com po si to res do nos so Es ta do.

“Es ta mos bas tan te en tu si as ma dos com a es treia da
no va pro gra ma ção, que cer ta men te vai atrair no vos
olha res pa ra a TV UF MA, afir ma o Su pe rin ten den te de
Co mu ni ca ção e Even tos da UF MA, Fer nan do Oli vei ra,
que des ta ca a im por tân cia do apoio do rei tor Na ta li no
Sal ga do, na am pli a ção do diá lo go en tre a Uni ver si da de e
a so ci e da de.

São Luís, segunda-feira, 26 de abril de 2021
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