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Até quando o Brasil vai permanecer com 
essa contagem diária de horrores, com o 
morticínio sempre ao redor de três mil vi-
das perdidas? Infelizmente ninguém tem 
resposta convincente para 
tal indagação. Em 12 de 
março de 2020, o país 
registrava seu primeiro 
óbito em decorrência 
da covid-19. 
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COMBATE AO CORONAVÍRUS  Veja onde você pode fazer teste de covid-19

Dino discute gestão 
pública na pandemia

A condução da gestão pública no 
cenário de pandemia do coronaví-
rus e as dificuldades na promoção 
das políticas à população. Este foi o 
centro dos debates na XLII Semana 
Jurídica do Centro Acadêmico Cân-
dido de Oliveira da Faculdade Nacio-
nal de Direito/Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (UFRJ). O evento 
virtual foi realizado na manhã desta 
quinta-feira (29). PÁGINA 2

Josimar de Maranhãozinho 
segue pré-candidato 

ao governo do Maranhão
PÁGINA 3

Brasil ultrapassa a marca de 
400 mil mortos por covid-19

O Brasil chegou à triste marca de 400 mil mortes por covid-19 nesta quinta-feira (29/4). Estes últimos dois meses foram os piores da pandemia no Brasil. Foram 

100 mil mortes em 36 dias. Ou seja, 1/4 das pessoas que morreram no Brasil pelo novo coronavírus foi entre março e abril. Para se ter uma ideia do ritmo, os primei-

ros 100 mil óbitos demoraram cinco meses para ocorrer. Este ano, o Brasil já registrou mais do que o total do ano passado inteiro. PÁGINA 2
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Governador citou a perda da soberania científico-tecnológica, por conta do que chamou
de desinvestimento

Ses são con tur ba da

DEBATE

Dino discute gestão
pública na pandemia

A
con du ção da ges tão pú bli ca 
no ce ná rio de pan de mia do 
co ro na ví rus e as di fi cul da des 
na pro mo ção das po lí ti cas à 

po pu la ção. Es te foi o cen tro dos de ba- 
tes na XLII Se ma na Ju rí di ca do Cen tro 
Aca dê mi co Cân di do de Oli vei ra da 
Fa cul da de Na ci o nal de Di rei to/Uni- 
ver si da de Fe de ral do Rio de Ja nei ro 
(UFRJ). O even to vir tu al foi re a li za do 
na ma nhã des ta quin ta-fei ra (29). O 
go ver na dor Flá vio Di no par ti ci pou, 
acom pa nhan do a trans mis são do Pa- 
lá cio dos Leões.

Com o te ma cen tral ‘Ad mi nis tra ção 
pú bli ca e ges tão da pan de mia’, a pro- 
gra ma ção do even to con tou com ex- 
po si ções dos pa les tran tes e mo men to 
de per gun tas e co lo ca ções dos ou vin- 
tes. Foi des ta ca da a im por tân cia de 
um olhar aos as pec tos bá si cos e pi la- 
res fun da men tais pa ra a or ga ni za ção 
da ges tão pú bli ca nes te ce ná rio, bus- 
can do a su pe ra ção da cri se e man ten- 
do a ex ce lên cia dos ser vi ços.

Em sua fa la, o go ver na dor Flá vio 
Di no se pau tou em es te ser o mo men- 
to de cor ri gir er ros pa ra abre vi ar da- 
nos na pan de mia, con si de ran do não 
se sa ber seu tem po de avan ço. Ele 
pon tu ou que o Sis te ma Úni co de Saú- 
de (SUS) re a li za o or de na men to fe de- 
ra ti vo na saú de e fri sou a co or de na- 
ção que de ve par tir da es fe ra na ci o nal.

“Te mos ti do na pan de mia to da po- 
tên cia da di men são das au to no mi as 
dos en tes da fe de ra ção, mas, omis são 
do lo sa da es fe ra na ci o nal. Não há ga- 
ran ti as da com pa ti bi li za ção das po lí- 
ti cas em âm bi to na ci o nal e in ter na ci-

FLÁVIO DINO PONTUOU QUE O SUS REALIZA O ORDENAMENTO FEDERATIVO NA SAÚDE

o nal. Ve mos um Bra sil to tal men te de- 
sa li nha do com os sis te mas in ter na ci- 
o nais e nor ma ti vos quan to à pan de- 
mia. Em de ba tes in ter na ci o nais, ge- 
no cí dio foi te ma aber ta men te uti li za- 
do, em re fe rên cia ao Bra sil. Is so atin ge 
o prin ci pio da efi ci ên cia, con sa gra do 
na Cons ti tui ção”, ava li ou Flá vio Di no.

Flá vio Di no ci tou a per da da so be- 
ra nia ci en tí fi co-tec no ló gi ca, por con- 
ta do que cha mou de de sin ves ti men- 
to. “Sa bo ta ram es se in ves ti men to, 
com me di das du vi do sas, le van do ao 
cons tran gi men to da ca pa ci da de de 
fun ci o na men to de ins ti tui ções vi tais 
de pes qui sa e es tu do”, pon tu ou. O go- 
ver na dor ci tou a fal ta de um com ple- 
xo in dus tri al da saú de es tru tu ra do e 
pon tu ou a es cas sez de in su mos bá si- 
cos, fa zen do com que pa ci en tes en- 
fren tem pro ce di men tos sem anes te- 
sia, por exem plo, e a lu ta dos Es ta dos 
na aqui si ção de va ci nas.

Flá vio Di no des ta cou, tam bém, o 
ar bi tra men to das com pe tên ci as co- 
muns, com de ci são ino va do ra do Su- 

pe ri or Tri bu nal Fe de ral (STF), pa ra 
que es ta dos e mu ni cí pi os, e não ape-
nas o go ver no fe de ral, pu des sem edi- 
tar me di das não-far ma co ló gi cas. Ele 
fri sou avan ços ju rí di cos im por tan tes 
nas me di das de com ba te à pan de mia 
e pon tu ou con sequên ci as pós-pan de-
mia, ci tan do “fo me, de sem pre go, ne-
ga ção de di rei tos, de or dem sa ni tá ria, 
edu ca ci o nais gra vís si mas e pro fun das 
e o es ta do bra si lei ro de sa li nha do com 
o que ocor re nos de mais paí ses”.

No mo men to dos ques ti o na men-
tos, ele men tos co mo pes so al efi ci en-
te, ações pe lo con tro le de cus tos, pla-
ne ja men to es tra té gi co e fi nan cei ro de 
mé dio e lon go pra zo es tão en tre os 
exem plos que fo ram pon tu a dos. O ca- 
mi nho apre sen ta do co mo so lu ção foi 
que ca be ao ges tor agir, uti li zan do fer- 
ra men tas pa ra ga ran tir a dig ni da de 
hu ma na, saú de e a vi da a to dos os ci-
da dãos. O de ba te tam bém con tou 
com a par ti ci pa ção do mé di co sa ni ta- 
ris ta e ex-mi nis tro da Saú de, Jo sé Go- 
mes Tem po rão.

COVID-19

CPI mantém fora pedidos do Planalto

DOCUMENTOS PROTOCOLADOS POR GOVERNISTAS E PRODUZIDOS PELO EXECUTIVO NÃO FORAM APRECIADOS NA SESSÃO 

Os re que ri men tos pro to co la dos
por par la men ta res go ver nis tas que fo- 
ram es cri tos no Pa lá cio do Pla nal to fi- 
ca ram de fo ra das apre ci a ções da Co- 
mis são Par la men tar de Inqué ri to
(CPI) da co vid-19 des ta quin ta-fei ra
(29/4). O vi ce-pre si den te da co mis- 
são, se na dor Ran dol fe Ro dri gues (Re- 
de-AP), afir mou que o co le gi a do não
per mi ti rá in fluên ci as ex ter nas. Se na- 
do res não con se gui ram apro var o pla- 
no de tra ba lho do re la tor, Re nan Ca- 
lhei ros (MDB-AL), mas de ram si nal
ver de pa ra uma sé rie de con vi tes e
con vo ca ções, man ten do o pla no de
con vi dar os ex-mi nis tros e o atu al
che fe da pas ta de Saú de, Mar ce lo
Quei ro ga, na pró xi ma se ma na.

De 14 re que ri men tos pro to co la dos
pe los se na do res Jor gi nho Mel lo (PL-
SC) e Ci ro No guei ra (PP-PI), se te ti- 
nham re gis tro di gi tal in di can do que
fo ram pro du zi dos em com pu ta do res
da Se cre ta ria de Go ver no. Des ses se te,
cin co vi sa vam con vo car es pe ci a lis tas
ali nha dos ao dis cur so do pre si den te
da Re pú bli ca, Jair Bol so na ro, de de fe- 
sa do tra ta men to pre co ce e do uso da
clo ro qui na, que não tem efi cá cia
com pro va da, e com crí ti cas ao lock- 
down.

Os do cu men tos pe di am a con vo ca- 
ção da mé di ca Ni se Yamaguchi e do

in fec to lo gis ta Fran cis co Edu ar do Car- 
do so Al ves, de fen so res da clo ro qui na;
do psi có lo go e pro fes sor da Uni ver si- 
da de Fe de ral de Per nam bu co Bru no
Cam pel lo de Sou za, crí ti co do lock- 
down; do mé di co do Hos pi tal Mi li tar
de São Pau lo Pau lo Már cio Por to de
Me lo; e do pre fei to de Cha pe có, João
Ro dri gues. A ten ta ti va de in ter fe rên- 
cia do Pla nal to foi de nun ci a da pe lo
jor nal O Glo bo.

O se na dor Jor gi nho Mel lo afir mou,
por meio da as ses so ria de im pren sa,
que não co men ta ria o fa to. Ci ro No- 
guei ra não res pon deu à re por ta gem.
Es pe ci a lis tas apon tam que a me di da
po de ser en ten di da co mo uma ten ta- 
ti va de in ter fe rên cia do Exe cu ti vo nos
tra ba lhos do le gis la ti vo, o que con fi- 
gu ra ria cri me de res pon sa bi li da de
por par te do pre si den te da Re pú bli ca.
“Fi ze mos um acor do pa ra ini ci ar o
pro ce di men to de in ves ti ga ções. Eu
con si de ro la men tá vel al gum agen te
ex ter no in ter fe rir. Te nho a cer te za de
que a CPI não vai per mi tir is so. A di re- 
ção da CPI, os par la men ta res não per- 
mi ti rão qual quer ti po de in ter fe rên cia
ex ter na às in ves ti ga ções”, afir mou
Ran dol fe.

A ter cei ra ses são da CPI da Co vid

no Se na do foi mar ca da por dis cus- 
sões. Go ver nis tas ten ta ram for çar a
me sa a vo tar to dos os 320 re que ri- 
men tos, o que foi en ten di do co mo
uma ten ta ti va de obs tru ção dos tra ba- 
lhos. No fim, foi fei to acor do pa ra vo- 
ta ção de um blo co com a ma nu ten ção
das oi ti vas de Luiz Hen ri que Man det- 
ta, Nel son Tei ch, do ge ne ral Edu ar do
Pa zu el lo e de Mar ce lo Quei ro ga na
pró xi ma se ma na. Se gun do o vi ce-pre-
si den te, os re que ri men tos apro va dos
se guem na li nha do pla no de tra ba lho
do re la tor, que ain da não foi vo ta do
pe lo co le gi a do, e so fre des con fi an ça
dos apoi a do res do go ver no.

“Tu do que foi apro va do no dia de
ho je es tá no pla no de tra ba lho apre- 
sen ta do pe lo re la tor. Não hou ve ne- 
nhum pre juí zo ao pla no de tra ba lho.
Ti nham con tro vér si as des de o con-
jun to de re que ri men tos apre sen ta- 
dos, exis ti ri am al guns que fu gi am do
pla no de tra ba lho, aos fa tos de ter mi-
na dos ob je to da CPI. Is so foi es cla re ci- 
do no mo men to que foi sus pen sa a
ses são. To dos os re que ri men tos apro-
va dos es tão con tem pla dos nas in ten- 
ções do re la tor do pla no de tra ba lho, e
os re que ri men tos de iní cio da CPI pa- 
ra a se ma na que vem, es tão den tro da
con cep ção do re la tor”, afir mou Ran-
dol fe.

RISCO

Brasil ultrapassa 400
mil mortos por covid-19

ÚLTIMOS 2 MESES FORAM OS PIORES DA PANDEMIA NO BRASIL

O Bra sil che gou à tris te mar ca de 400 mil mor tes por
co vid-19 nes ta quin ta-fei ra (29/4). Es tes úl ti mos dois
me ses fo ram os pi o res da pan de mia no Bra sil. Fo ram
100 mil mor tes em 36 di as. Ou se ja, 1/4 das pes so as que
mor re ram no Bra sil pe lo no vo co ro na ví rus foi en tre
mar ço e abril. Pa ra se ter uma ideia do rit mo, os pri mei- 
ros 100 mil óbi tos de mo ra ram cin co me ses pa ra ocor rer.
Es te ano, o Bra sil já re gis trou mais do que o to tal do ano
pas sa do in tei ro.

Na tar de des ta quin ta, o con sór cio de im pren sa con- 
ta bi li zou 400.021 mor tes pe la co vid-19 e 14.541.806 ca- 
sos con fir ma dos.

Se gun do a Fun da ção Oswal do Cruz (Fi o cruz), por
mais que nos úl ti mos di as te nha se re gis tra do uma que- 
da nas mor tes diá ri as pro vo ca das pe lo ví rus, os nú me- 
ros mos tram uma es tag na ção em um pa ta mar al to de
mais de 2 mil óbi tos diá ri os.

São mais de 40 di as em que o Bra sil es tá com a mé dia
de óbi tos aci ma dos 2 mil. En quan to is so, a ta xa de va ci- 
na ção con ti nua em rit mo len to. Até o mo men to, o país
só va ci nou pou co mais de 14% da po pu la ção com a pri- 
mei ra do se e 7% com a se gun da.

Pa ra o vi ro lo gis ta Fer nan do Spil ki, co or de na dor da
Re de Co ro naô mi ca, for ça-ta re fa de la bo ra tó ri os faz o
mo ni to ra men to ge né ti co de no vas ce pas, a re a ber tu ra
pre ci pi ta da das ati vi da des econô mi cas po de fa vo re cer o
sur gi men to de no vas va ri an tes e au men tar o ris co de
uma ter cei ra on da da do en ça. “Nos ní veis em que o ví rus
cir cu la ho je, es se pe río do en tre pi cos po de ser abre vi a- 
do, sim. Já vi mos es se efei to em al gu mas lo ca li da des na
vi ra da do ano. A cir cu la ção em ní veis al tos fa vo re ce is- 
so”, afir mou.

BUTANTAN

ButanVac deve ser
superior à 1ª geração

A Bu tan Vac de ve rá ser uma “va ci na su pe ri or” por in- 
cor po rar o apren di za do com a pri mei ra ge ra ção de imu- 
ni zan tes con tra o no vo co ro na ví rus, se gun do o di re tor
do Ins ti tu to Bu ta tan, Di mas Co vas. “Te mos uma pers- 
pec ti va que es sa se ja uma va ci na su pe ri or do pon to de
vis ta de in du ção de imu ge ni ci da de [ca pa ci da de de in- 
du zir o cor po a res pon der ao ví rus]. Nós in cor po ra mos
os co nhe ci men tos da pri mei ra ge ra ção de va ci nas”, dis- 
se ho je (29) ao par ti ci par de um se mi ná rio pro mo vi do
pe lo Tri bu nal de Con tas do Es ta do de São Pau lo (TCE-
SP).

O Bu tan tan ini ci ou a pro du ção da

no va va ci na an tes mes mo de ter a

au to ri za ção da An vi sa pa ra tes tar o

imu ni zan te em se res hu ma nos. 

“Ini ci a mos a pro du ção in dus tri al da va ci na. É o que
nós cha ma mos de pro du ção em ris co”, des ta cou Co vas.
A pre vi são é que, se gun do ele, se jam pro du zi dos seis lo- 
tes com 18 mi lhões de do ses.

Além dos apri mo ra men tos in cor po ra dos a par tir dos
re sul ta dos com ou tros imu ni zan tes, es pe ci al men te a
Co ro na Vac, pro du zi da pe lo ins ti tu to em par ce ria com o
la bo ra tó rio chi nês Si no vac, Co vas res sal tou que o imu- 
ni zan te de ve rá ser mais ba ra to do que os dis po ní veis
atu al men te. “Além de ser uma va ci na já aper fei ço a da,
vai per mi tir o ba ra te a men to e ex ten são da va ci na pa ra
os paí ses po bres e de ren da mé dia”, acres cen tou.

A Bu tan Vac es tá sen do de sen vol vi da, de acor do com
Co vas, por um con sór cio in ter na ci o nal, sem a de ten ção
de pa ten te, fi can do aber ta pa ra ser re pli ca da. O di re tor
do Bu tan tan res sal tou que imu ni zan tes mais ba ra tos
vão ser fun da men tais pa ra con ter a epi de mia no mun- 
do. “Não adi an ta a gen te va ci nar a po pu la ção dos Es ta- 
dos Uni dos, da Eu ro pa, se não va ci nar a po pu la ção da
Áfri ca e da Amé ri ca La ti na”, dis se.

Ape sar das me lho ri as in cor po ra das ao imu ni zan te,
Co vas ava lia que as va ci nas não vão re sol ver a cur to pra- 
zo a con vi vên cia com o no vo co ro na ví rus. “Uma va ci na
não vai re sol ver, vai ser pre ci so ge ra ções de va ci nas. E
pro va vel men te a va ci na ção anu al”, acres cen tou.

São Luís, sexta-feira, 30 de abril de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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Parlamentar reiterou que é pré-candidato ao governo do estado com ou sem o apoio
do governador Flávio Dino. Deputado federal também é alvo de investigação da PF

SAMARTONY MAR TINS

Par la men tar é al vo da PF
Mes mo de mons tran do for ça po lí ti- 

ca pa ra con cor rer às elei ções em 2022,
Jo si mar de Ma ra nhão zi nho vai ter que
in ves tir mais no seu po der e ha bi li da- 

de de ar ti cu la ção pa ra co lo car em
prá ti ca seu pro je to de ser go ver na dor
do es ta do. No iní cio do mês de abril, o
de pu ta do fe de ral afir mou, por meio
de uma li ve, que não é pré-can di da to
ao Go ver no do gru po do go ver na dor
Flá vio Di no. 

ELEIÇÕES 2022

Maranhãozinho
segue pré-candidato

O
de pu ta do fe de ral Jo si mar
Ma ra nhão zi nho (PL), afir- 
mou que é pré-can di da to ao
go ver no do es ta do nas elei- 

ções de 2022. A con fir ma ção foi fei ta
na úl ti ma quar ta-fei ra (28) pe lo pró- 
prio par la men tar, que usou seu per fil
no Twit ter pa ra rei te rar que vai cor rer
ao mai or car go do exe cu ti vo ma ra- 
nhen se.

O anún cio foi fei to lo go após uma
reu nião a por tas fe cha das no Pa lá cio
dos Leões, que con tou com a pre sen- 
ça do go ver na dor Flá vio Di no (PC- 
doB), o vi ce-go ver na dor Car los Bran- 
dão (PSDB), o em pre sá rio e ex- pre fei- 
to de Ita pe cu ru Mi rim, Jú ni or Mar re ca
(Pa tri o tas) e o se cre tá rio da Ca sa Ci vil
no Ma ra nhão, Mar ce lo Ta va res (PSB).
“Na Reu nião que es te ve pre sen te
Bran dão e Mar re ca. Não foi dis cu ti do
na da em re la ção a 2022 a não ser que
con ti nuo pré-can di da to a go ver na dor
on de ou vi do Flá vio di zer que no mo- 
men to to dos tem o di rei to de se lan- 
çar, mas pra ele de fa to quem vai ser
Go ver na dor se rá o Bran dão”, afir mou
Jo si mar de Ma ra nhão zi nho. O par la- 
men tar acres cen tou ain da: “A res pei to
do en con tro on tem no pa lá cio, que ro
afir mar que tra tou-se de uma reu nião
co mo mui tas ou tras que já ti ve com o
go ver na dor Flá vio Di no, on de foi dis- 
cu ti do al guns com pro mis sos dos par- 
ti dos até en tão ali a dos do go ver no PL,
Avan te e Pa tri o ta”, res sal tou o par la- 
men tar, dan do a en ten der que há uma
pre fe rên cia do go ver na dor Flá vio Di- 
no por Bran dão, pa ra su ce dê-lo.

O vi ce-go ver na dor Car los Bran dão,
que tam bém é pré-can di da to ao go- 
ver no do es ta do em 2022, tam bém re- 
per cu tiu a reu nião com Jo si mar de
Ma ra nhão zi nho em sua re de so ci al.
“Se guin do os diá lo gos de Flá vio Di no
com a clas se po lí ti ca do Ma ra nhão,
mais uma pro du ti va con ver sa. Des ta
vez, com Jo si mar de Ma ra nhão zi nho,
e os ami gos Jú ni or Mar re ca e Mar ce lo
Ta va res. Com res pon sa bi li da de e
com pro mis so, se gui mos no en ten di- 
men to so bre a con ti nui da de das mu- 
dan ças po si ti vas no Ma ra nhão”, dis se
Car los Bran dão. A apro xi ma ção po lí ti- 
ca en tre Jo si mar de Ma ra nhão zi nho e
o vi ce-go ver na dor Car los Bran dão,
du ran te as elei ções de 2020 pa ra pre- 
fei to de São Luís, quan do o can di da to
do Re pu bli ca nos, Du ar te Jú ni or, con- 
se guiu a fa ça nha de le var o plei to pa ra
o 2º tur no, o aca bou cri an do uma ali- 
an ça im pro vá vel e for ta le cen do a
união en tre am bos em prol de um
pro je to po lí ti co que po de ter um ra- 
cha, uma vez que os dois são pré-can- 
di da tos ao go ver no do es ta do em
2022. Va le res sal tar que o PL de Ma ra- 
nhão zi nho ele geu 40 pre fei tos e o Re- 
pu bli ca nos de Bran dão ape nas 25,
sen do que o PDT, do se na dor We ver- 
ton Ro cha, que tam bém é pré-can di- 
da to ao go ver no do es ta do, con ta com
42 pre fei tos elei tos pa ra o man da to
que vai até  2024 nos 217 mu ni cí pi os
que for mam o Ma ra nhão.

A de cla ra ção foi fei ta após o go ver- 
na dor Flá vio Di no ter ci ta do em sua
re de so ci al os no mes do vi ce-go ver na-
dor Car los Bran dão e o do se na dor
We ver ton Ro cha ao go ver no do es ta- 
do, dei xan do de la do Jo si mar de Ma-
ra nhão zi nho. Na épo ca, Ma ra nhão zi- 
nho dis se que é pré-can di da to a go- 
ver na dor e apro vei tou a opor tu ni da-
de pa ra fa lar so bre a ope ra ção da Po lí- 
cia Fe de ral do qual é al vo por es que- 
ma de cor rup ção. A PF in ves ti ga o des-
vio de cer ca de R$ 15 mi lhões da saú-
de en tre abril e de zem bro de 2020.
Cer ca de R$ 2 mi lhões fo ram en con- 
tra dos no es cri tó rio de Jo si mar. “Faz
par te da per se gui ção po lí ti ca dos
meus ad ver sá ri os. No mo men to cer to
tu do se rá es cla re ci do”, de cla rou.

O de pu ta do fe de ral ain da tam bém
es tá en vol vi do em ou tro im bró glio. O
Ple no do Tri bu nal de Con tas do Es ta-
do do Ma ra nhão (TCE-MA) emi tiu,
em ses são ple ná ria do dia 3 de mar ço,
pa re cer pré vio pe la de sa pro va ção das
con tas de go ver no do de pu ta do fe de- 
ral Jo si mar Cu nha Ro dri gues, o Jo si- 
mar Ma ra nhão zi nho. O pa re cer
acom pa nha ma ni fes ta ção do Mi nis- 
té rio Pú bli co de Con tas (MPC), que
apon tou ir re gu la ri da des no Ba lan ço
Ge ral das Con tas do mu ni cí pio de
Ma ra nhão zi nho em 2011, pe río do em
que Jo si mar foi pre fei to.

EM JULGAMENTEO

TSE decide sobre nova eleição em Lago do Junco

O PROCESSO CONTESTA A CANDIDATURA DA PREFEITA SOB O ARGUMENTO DE QUE ELA ESTEVE CASADA COM O PREFEITO ANTERIOR

O Tri bu nal Su pe ri or Elei to ral ini ci- 
ou nes ta quin ta-fei ra (29) o jul ga men- 
to de re cur so es pe ci al que po de cas sar
o man da to da pre fei ta de La go do Jun- 
co, Ma ria Edi na Fon tes (PDT).

A ação pro to co la da pe los ad vo ga- 
dos Ber tol do Rê go, Ai dil Car va lho e
Edu ar do Go mes do es cri tó rio Rê go
Car va lho Go mes Ad vo ga dos, te ve iní- 
cio du ran te o pe río do da cam pa nha
de 2020. No pro ces so con tes ta-se o re- 
gis tro de can di da tu ra da pre fei ta sob o
ar gu men to de que ela es te ve ofi ci al- 
men te ca sa da com o pre fei to an te ri or,
Os mar Fon se ca, até o iní cio de 2020,
quan do ele ocu pa va o se gun do man- 
da to no car go.

Por per ten cer ao mes mo nú cleo fa- 
mi li ar, ela não po de ria ter si do elei ta
nas elei ções da que le ano.
O Juiz elei to ral in de fe riu a can di da tu- 
ra da pre fei ta en ten den do que os dois
con vi vi am co mo ma ri do e mu lher e
por is so es ta ria ine le gí vel, po rém, o
Tri bu nal Re gi o nal Elei to ral do Ma ra- 
nhão (TRE-MA), des con si de rou o fa to
e man te ve a can di da tu ra de Ma ria
Edi na, que con cor reu e ven ceu as elei- 
ções mu ni ci pais.

Em sua sus ten ta ção oral, o ad vo ga- 
do da re cor ren te, Edu ar do Go mes,
apon tou que a si tu a ção ca rac te ri za
“ter cei ro man da to” do clã fa mi li ar, o
que não é per mi ti do pe la le gis la ção. “

que proí be que in te gran tes do mes mo
nú cleo fa mi li ar exer çam man da tos
por mais de du as le gis la tu ras con se- 
cu ti vas, a cha ma da ine le gi bi li da de re- 
fle xa”, ex pli cou o ad vo ga do Edu ar do
Go mes.

O jul ga men to com vo to do re la tor
Mi nis tro Fa chin que en ten deu pe la
ine le gi bi li da de da pre fei ta, sen do
acom pa nha do pe lo vo to do Mi nis tro
Luís Fe li pe Sa lo mão foi in ter rom pi do
após pe di do de vis ta do Mi nis tro Ale-
xan dre de Mo ra es e a ses são foi sus- 
pen sa e se rá re to ma da na pró xi ma
quin ta-fei ra (06), quan do o TSE jul ga- 
rá de fi ni ti va men te se a cas sa ou man- 
tém o man da to da pre fei ta.
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A re to ma da

Cen so do dis sen so

Pi bão chi nês

“Não fo mos nós que cor ta mos o Cen so”

Ce ná rio fa vo rá vel (1)

Ce ná rio fa vo rá vel (2)

Ul tra pas sa mos 400 mil
Até quan do o Bra sil vai per ma ne cer com es sa con ta gem diá ria

de hor ro res, com o mor ti cí nio sem pre ao re dor de três mil vi das
per di das? In fe liz men te nin guém tem res pos ta con vin cen te pa ra
tal in da ga ção. Em 12 de mar ço de 2020, o país re gis tra va seu pri- 
mei ro óbi to em de cor rên cia da co vid-19. On tem, 29 de abril de
2021, a con ta to tal já ul tra pas sa va 400 mil mor tes —mais pre ci sa- 
men te 400.021. É ina cre di tá vel que di an te de um qua dro tão dan- 
tes co, o go ver no bra si lei ro se mos tra pa ra o mun do co mo se es sa
tra gé dia fos se tão na tu ral co mo al go tan gen ci al num li gei ro aci- 
den te de per cur so.

Abril, que es tá aca ban do ho je, foi o pi or mo men to de to da a
pan de mia no país. Uma tra gé dia anun ci a da se tor nou re a li da de
pe ran te um pre si den te que di a ri a men te zom ba da dor dos que
per de ram seus en tes que ri dos, des fi la sem más ca ra, pro mo ve
aglo me ra ções por on de pas sa e não es bo ça qual quer sen ti men to
de pe sar. Mor re ram, ape nas em abril, até on tem, 78.135 bra si lei- 
ras e bra si lei ros — em nú me ros ab so lu tos e ab sur dos. O nú me ro é
su pe ri or ao de qual quer ou tra na ção, ain da que os de ca sos te- 
nham au men ta do glo bal men te e a si tu a ção na Ín dia cau se pre o- 
cu pa ção. Aqui, nes te mês, fo ram cer ca de 2.700 mor tes por dia,
em mé dia. É uma con ta que ne nhum ser hu ma no tem o di rei to de
re le var.

Sem dú vi da, uma tra gé dia sim. Tão des pro por ci o nal quan to
hu mi lhan te e do lo ro sa. Des de o iní cio da cri se em 2020, a pan de- 
mia foi trans for ma da num cam po de ba ta lha po lí ti ca en tre o pre- 
si den te da Re pú bli ca, seus se gui do res, go ver na do res e o Su pre mo
Tri bu nal Fe de ral. Na tu ral men te na es tei ra da elei ção pre si den ci al
de 2022. O che fe do Exe cu ti vo vi ve a di zer pa ra seus se gui do res,
que a cul pa da mor tan da de é dos go ver na do res, que ob ti ve ram no
STF o di rei to de agir com ações con tra a covid19, mas sem ti rar da
al ça da do Pla nal to a com pe tên cia de li de rar o mo vi men to na ci o- 
nal con tra a do en ça.

E no va men te, os nú me ros são es tar re ce do res, abrin do uma
no va fren te de ba ta lha po lí ti ca den tro do Con gres so, com a CPI da
co vid. Pri mei ro o pla nal to ten tou im pe dir a CPI, de pois, in ter fe rir
na com po si ção e por úl ti mo, blo que ar o re la tor Re nan Ca lhei ros,
do MDB. En quan to is so, den tro dos hos pi tais, a mor tan da de não
dá tré gua. En tre ja nei ro e abril fo ram mais de 205 mil vi das per di- 
das no país —mais do que em to do o ano pas sa do (194.975). Mes- 
mo as sim, nem pa ra de mons trar so li da ri e da de às fa mí li as en lu ta- 
das e o mí ni mo de res pei to à ci ên cia e seus es for ços gi gan tes cos
da Me di ci na pa ra sal var vi das, Jair Bol so na ro se dis põe ao sim ples
ges to de usar más ca ra e man ter o dis tan ci a men to so ci al – ca so
úni co do pla ne ta.

A par tir de se gun da-fei ra (3), os po de res Ju di ciá rio, Exe cu ti vo,
Le gis la ti va do Ma ra nhão, além da pre fei tu ra de São Luís, Câ ma ra
de Ve re a do res e de ze nas de mu ni cí pi os do in te ri or re tor nam às
su as ati vi da des pre sen ci ais. To das, po rém, com al gu mas res tri- 
ções pro to co la res.

“Foi vi tó ria do di rei to à in for ma ção”, dis se o go ver na dor Flá vio
Di no, após o mi nis tro Mar co Au ré lio (STF) obri gar o go ver no re a- 
li zar o Cen so 2021, em ação do go ver no do Ma ra nhão. O go ver no
ale ga um apa gão es ta tís ti co des de 2010, que im pe de pla ne ja men- 
to e ações de to dos os en tes fe de ra ti vos.

Re la tó rio do Ban co de De sen vol vi men to Asiá ti co, in di ca que o
PIB da Chi na de ve cres cer 8,1% es te ano, im pul si o na do por for tes
ex por ta ções e uma re cu pe ra ção gra du al no con su mo das fa mí li as,
ape sar das in cer te zas so bre a pan de mia do co ro na ví rus.

Do mi nis tro da Eco no mia, Pau lo Gue des, cul pan do o Con gres so
por cor te no or ça men to do IB GE, ór gão res pon sá vel pe lo Cen so De- 
mo grá fi co de 2021. Ne nhu ma pa la vra do pre si den te do Con gres so,
se na dor Ro dri go Pa che co.

 
O de pu ta do fe de ral Jo si mar de Ma ra nhão zi nho (PL) de- 

ta lhou a reu nião com Flá vio Di no in ter me di a da pe lo
vi ce-go ver na dor Car los Bran dão (PSDB), no Pa lá cio

dos Leões. O de pu ta do co nhe ci do por “Mo ral da BR” in- 
for mou a Di no que se rá can di da to a go ver na dor.

 
No Twit ter, Ma ra nhão zi nho dis se ter ou vi do de Flá vio

Di no a fra se: “Quem vai ser Go ver na dor se rá o Bran- 
dão”. Mas ano tou que a reu nião foi pa ra dis cu tir com- 

pro mis sos dos par ti dos ali a dos: PL, Avan te e Pa tri o ta,
que o de pu ta do co man da no Ma ra nhão.

 
Sem ci tar no mes, Flá vio Di no al fi ne tou no twit ter: “Não

sei o que acon te ceu, mas su mi ram as ban dei ri nhas
dos Es ta dos Uni dos que mui tos usa vam em seus per fis

nas re des. De to do mo do su gi ro que es se pes so al ve ja o
dis cur so de Joe Bi den on tem no Con gres so dos EUA”.

Além de ace le rar seus mo vi men tos po lí ti cos no in te ri or e jun to
a al guns par ti dos, o vi ce-go ver na dor Car los Bran dão vai mos tran- 
do mus cu la tu ra a quem du vi da de sua ca pa ci da de de se tor nar ti- 
tu lar do car go em 2022 e for tís si mo con cor ren te à re e lei ção.

O go ver na dor Flá vio Di no tem afrou xa do a cor da pa ra Bran dão
ga nhar es pa ço po lí ti co. Prin ci pal men te, de pois que o PDT na ci o- 
nal ba te o pé pa ra ter Ci ro Go mes dis pu tan do o Pla nal to. Nes se ce- 
ná rio, Di no es ta rá com Lu la e não com Ci ro, do par ti do de We ver- 
ton Ro cha.

São Luís, sexta-feira, 30 de abril de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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JO SÉ SARNEY FI LHO
Ex-mi nis tro do Meio Am bi en te e atu al
se cre tá rio de Es ta do do Meio Am bi en te
do Dis tri to Fe de ral

EDITORIAL

Biden dá lições para o Brasil
Joe Bi den com ple ta, nes ta quin ta-

fei ra, 100 di as na pre si dên cia dos Es- 
ta dos Uni dos. É lou vá vel o tra ba lho
re a li za do pe lo lí der nor te-ame ri ca no
em tão cur to es pa ço de tem po. O mais
im por tan te de les, re co lo car a mai or
po tên cia do pla ne ta na nor ma li da de,
ao sim ples men te res pei tar a li tur gia
do car go. Os qua tro anos de go ver no
do ne ga ci o nis ta Do nald Trump fo ram
de sas tro sos e de vem ser re le ga dos ao
que há de pi or da his tó ria.

Aos 78 anos, Bi den si na li zou o de- 
se jo de ser um dos pre si den tes mais
trans for ma do res dos Es ta dos Uni dos.
Pe lo que se viu nos pou cos mais de
três me ses des de a sua pos se, é pos sí- 
vel acre di tar. Ele apro vou um pa co te
de US$ 1,9 tri lhão em so cor ro às fa mí- 
li as afe ta das pe la pan de mia do no vo
co ro na ví rus, com a dis tri bui ção de
che ques de US$ 1.400. Propôs um
pro gra ma de in fra es tru tu ra de mais
de US$ 2 tri lhões e de ve lan çar mais
um pla no tri li o ná rio de aju da aos tra- 
ba lha do res.

As sim que as su miu, o de mo cra ta
pro me teu va ci nar 100 mi lhões de nor- 
te-ame ri ca nos con tra a co vid-19 nos
100 pri mei ros di as de go ver no. Uma
se ma na an tes do pra zo, 200 mi lhões
de ci da dãos já ti nham to ma do a pri- 
mei ra do se dos imu ni zan tes. Es sa

pro te ção da po pu la ção adul ta per mi- 
tiu um fei to ao go ver no: abo lir o uso
de más ca ras em lo cais aber tos.

Va le lem brar que, quan do Bi den
che gou à Ca sa Bran ca, em 20 de ja nei- 
ro, os Es ta dos Uni dos re gis tra vam
mé dia diá ria de 195 mil no vos ca sos
de in fec ção pe lo co ro na ví rus e 3 mil
mor tes. Atu al men te, a mé dia de no- 
vos ca sos es tá em 57 mil e o de óbi tos,
em 700. Tu do is so foi pos sí vel por que
o pre si den te nor te-ame ri ca no de fi niu
um pla no na ci o nal de va ci na ção, ao
con trá rio do que pro pu nha Trump, de
dei xar to do o tra ba lho a car go dos es- 
ta dos.

Foi jus ta men te a imu ni za ção em
mas sa da po pu la ção que per mi tiu aos
EUA re to ma rem o cres ci men to
econô mi co de for ma ace le ra da. A
pers pec ti va é de que a lo co mo ti va do
mun do avan ce en tre 5% e 6% nes te
ano, com a ta xa de in fla ção se man- 
ten do abai xo de 2% ao ano. O de sem- 
pre go, por sua vez, tem caí do sis te ma- 
ti ca men te, mês a mês, en cos tan do
nos 6%.

Por tu do o que já dis se, Bi den quer
res ga tar o pa pel do Es ta do pa ra pres- 
tar o me lhor ser vi ço pos sí vel à po pu- 
la ção nor te-ame ri ca na. Es se Es ta do
de bem-es tar so ci al e de in du tor do
cres ci men to foi des truí do a par tir da

ad mi nis tra ção de Ro nald Re a gan.
Com o pla no de in fra es tru tu ra, Bi den
pre ten de pro mo ver uma re vo lu ção,
trans for man do os EUA em uma po-
tên cia econô mi ca sus ten tá vel, com
mu dan ça na ba se ener gé ti ca e for te
pre ser va ção do meio am bi en te, e em
um país in clu si vo, com in ves ti men tos
em edu ca ção, as sis tên cia a cri an ças e
li cen ças ma ter ni da de e pa ter ni da de.

A trans for ma ção tam bém pas sa pe-
lo com ba te ao ra cis mo, pe la res tri ção
à pos se e ao por te de ar mas e por mu-
dan ças nas po lí ti cas de imi gra ção,
que in clui a ga ran tia da ci da da nia a
cri an ças que nas ce ram nos EUA, mas
que es tão à mar gem da so ci e da de. Es-
te úl ti mo te ma tal vez se ja o mais es pi- 
nho so a ser en fren ta do pe lo pre si den-
te nor te-ame ri ca no, uma vez que su as
ações to ma das nes sa área são apro va- 
das por ape nas 37% da po pu la ção.

En fim, Bi den tem li ções de so bra
pa ra dar ao Bra sil, que ca mi nha pa ra
400 mil mor tes, com o de sem pre go al- 
can çan do qua se 15% dos tra ba lha do- 
res, a in fla ção ar re ga nhan do os den- 
tes, a eco no mia de fi nhan do e o ne ga- 
ci o nis mo pre ju di can do um ur gen te
pro ces so na ci o nal de va ci na ção. Os
Es ta dos Uni dos es tão com os pés no
fu tu ro. O Bra sil in sis te em fi car ato la-
do no atra so. Po bres bra si lei ros.

Transparência e participação

Nes ta quin ta-fei ra, es ta mos ini ci- 
an do um no vo pe río do pa ra a po lí ti ca
am bi en tal do Dis tri to Fe de ral e o mar- 
co des te mo men to é a aber tu ra do
Por tal do SIS DIA. Com ele, o aces so às
in for ma ções e re cur sos do Sis te ma
Dis tri tal de In for ma ções Am bi en tais
— SIS DIA, que já es ta vam dis po ní veis
pa ra di ver sos ór gãos par cei ros, ga nha
di vul ga ção am pla e ir res tri ta.

O SIS DIA é uma pla ta for ma de in te- 
li gên cia am bi en tal-ter ri to ri al de sen- 
vol vi da pe la Se cre ta ria do Meio Am bi- 
en te, vi san do à sus ten ta bi li da de no
Dis tri to Fe de ral. O por tal, por sua vez,
foi pla ne ja do pa ra pro mo ver a co mu- 
ni ca ção en tre go ver no e so ci e da de.
Ne le, en con tra-se o mais com ple to e
atu a li za do re po si tó rio de da dos so bre
o meio am bi en te no DF, re sul ta do da
ar ti cu la ção de 18 ban cos de da dos go- 
ver na men tais. E se rá acres ci do, em
bre ve, de da dos da UnB.

São te mas co mo pro je ções cli má ti- 
cas, pro te ção de ba ci as hi dro grá fi cas
e ma pe a men to da co ber tu ra ve ge tal e
do uso do so lo, que di zem res pei to a
pro ble má ti cas am bi en tais pri o ri tá ri- 
as pa ra os ha bi tan tes de Bra sí lia. Com
is so, au men ta-se a efi cá cia da ges tão
am bi en tal, num con tex to de ne ces sá- 
ria mo der ni za ção do Es ta do e apro xi- 
ma ção com a po pu la ção.

Uti li zan do re cur sos tec no ló gi cos
de pon ta, a aná li se de da dos bru tos
ge ra in for ma ções qua li fi ca das e co- 
nhe ci men to so bre o ter ri tó rio, pa ra o
su por te às to ma das de de ci são no âm- 
bi to das po lí ti cas pú bli cas, ba se a das
em evi dên ci as e ori en ta das a re sul ta- 

dos.
Pa ra en ten der a im por tân cia pa ra a

ges tão pú bli ca das in for ma ções e aná- 
li ses pos si bi li ta das pe lo SIS DIA, um
bom exem plo são os Pla nos de Mi ti- 
ga ção e de Adap ta ção aos Efei tos Ad- 
ver sos da Mu dan ça Glo bal do Cli ma.
Uti li zan do da dos de mo de los cli má ti- 
cos glo bais e pro je ções de emis são de
ga ses de efei to es tu fa do IPCC (Pai nel
In ter go ver na men tal so bre Mu dan ças
Cli má ti cas da ONU), re a li za mos, no
es co po da ela bo ra ção dos Pla nos, a
aná li se de ce ná ri os fu tu ros pa ra o DF
e o En tor no. Os re sul ta dos apon ta ram
al te ra ções nos pa drões de pre ci pi ta- 
ção e na dis po ni bi li da de hí dri ca e va- 
zão dos ri os, com uma ten dên cia cla ra
a me nos chu vas du ran te to do o ano,
au men to de di as de es ti a gem e au- 
men to de tem po rais, en tre ou tras. Is- 
so vai ao en con tro do que te mos ob- 
ser va do ao lon go do tem po: a úl ti ma
dé ca da te ve os no ve anos mais quen- 
tes da his tó ria do DF.

De pre en de-se daí uma vas ta ga ma
de con sequên ci as pa ra di ver sos se to- 
res, co mo me nor dis po ni bi li da de de
água pa ra os re ser va tó ri os e me nor
dis po ni bi li da de de ener gia hi dro e lé- 
tri ca, pro ble mas que afe tam di re ta- 
men te o co ti di a no dos mo ra do res. Em
tem pos re cen tes, en fren ta mos ra ci o- 
na men to de água, ame a ça per ma nen- 
te a pre o cu par go ver no, agri cul to res,
in dús tri as e a po pu la ção em ge ral.

Es se co nhe ci men to mais apro fun- 
da do res pal da ações que já ví nha mos
con du zin do com pri o ri da de, co mo
pro te ção de nas cen tes e ma nan ci ais,
re cu pe ra ção da ve ge ta ção na ti va vi- 
san do a uma mai or dis po ni bi li da de
hí dri ca, im plan ta ção de sis te mas
agro flo res tais, edu ca ção am bi en tal e
ca pa ci ta ção téc ni ca pa ra que os agri- 

cul to res uti li zem-se de bo as prá ti cas
que va lo ri zam a pro du ção ao tem po
que di mi nu em o con su mo de água.
Do mes mo mo do, te mos sub sí di os
mais ro bus tos pa ra a ori en ta ção de
no vas re a li za ções, co mo o de sen vol vi- 
men to de su mi dou ros de car bo no.

Es se es for ço pa ra re du zir as vul ne- 
ra bi li da des lo cais fren te às mu dan ças
cli má ti cas le vou, in clu si ve, o Go ver no
do Dis tri to Fe de ral a re ce ber a Me da- 
lha de Mi ti ga ção, prê mio con ce di do
pe lo Pac to Glo bal de Pre fei tos pe lo
Cli ma e a Ener gia (Glo bal Co ve nant of
Mayors for Cli ma te and Energy), pa ra
a Amé ri ca La ti na.

Com fo co nos ma cro pro ces sos e
atos au to ri za ti vos, co mo o li cen ci a-
men to am bi en tal, o Por tal re pre sen ta,
ain da, um sal to em di re ção à au to ma- 
ção dos pro ces sos, fa vo re cen do a ra-
pi dez e a ob je ti vi da de das ope ra ções,
o que sig ni fi ca im por tan te ga nho em
ter mos de se gu ran ça téc ni ca e ju rí di-
ca, além de re du ção de cus tos.

Tam bém são dis po ni bi li za dos es-
tu dos, por exem plo, so bre im plan ta- 
ção de sis te mas de ener gia so lar, con- 
ta mi na ção do an ti go li xão da Es tru tu- 
ral, ma pe a men to ve ge tal e ocu pa ção
da re gião, en tre mui tos ou tros. Os as- 
sun tos são de in te res se ge ral, dos di- 
ver sos se to res so ci ais, e são apre sen- 
ta dos de for ma prá ti ca e aces sí vel.

Ou tros es ta dos pos su em ban cos de
da dos es pa ci ais am bi en tais, mas o
Go ver no do Dis tri to Fe de ral é pi o nei- 
ro na cons tru ção de um por tal aber to
à po pu la ção. Des se mo do, es ta mos
tri lhan do o ca mi nho pa ra uma ges tão
am bi en tal mais trans pa ren te e par ti-
ci pa ti va, pa ra que o de sen vol vi men to
de Bra sí lia acon te ça, ca da vez mais,
den tro dos prin cí pi os da sus ten ta bi li- 
da de e vol ta do à qua li da de de vi da.

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

Eu de po nho

Ma nu se an do um exem plar do li vro, “His tó ria Épi ca
do Po vo Ju deu” de au to ria do sul afri ca no, La wren ce Jof- 
fe. Não que já não ti ves se a di men são da im por tân cia
his tó ri ca de na ções, em pre sas e pes so as, en tre tan to, fi ca
es te con cei to aflo ra do com a ri que za de de ta lhes atra vés
da nar ra ti va so bre aque le po vo, que vai das do ze tri bos,
pas san do pe las su ces si vas des trui ções e cer cos mi li ta res
à Je ru sa lém, vi a jan do por mi lê ni os de diás po ra até a cri- 
a ção e cons tru ção do mo der no Es ta do de Is ra el, com o
apoio da ONU. Não tem se me lhan ça no uni ver so, po vo
que te nha, sob as con di ções ad ver sas mais ter rí veis, por
res pei to e ca ri nho, pre ser va do seus cos tu mes e sua re li- 
gi o si da de co mo os des cen den tes de Abrahão. Es te fa zer,
pos si bi li tou, a meu par ti cu la rís si mo juí zo, que es te po- 
vo, mais que qual quer ou tro, te nha da do a mais sig ni fi- 
ca ti va con tri bui ção à ra ça hu ma na.

To mo re fe ri do exem plo, pa ra dis cor rer so bre a pas sa- 
gem dos 95(no ven ta e cin co) anos de exis tên cia, do jor- 
nal “O IM PAR CI AL”. De pro pri e da de da Em pre sa Pa co ti- 
lha S.A. de quan to com ele con vi vi, de sua im por tân cia
pa ra nos so Es ta do e Ma ra nhen si da de, pos to que nes te
pe río do, mui tos fa tos e acon te ci men tos, sob seu, nem
sem pre crí ti co olhar, fo ram de ter mi nan tes pa ra che gar- 
mos ao Ma ra nhão de nos sos di as.

Su as pá gi nas tes te mu nha ram e re gis tra ram, o país
rom per, na re vo lu ção de trin ta, com a po lí ti ca do ca fé
com lei te, fa zen do sur gir um es ta do pré-in dus tri a li za do
que abra ça va uma iné di ta le gis la ção tra ba lhis ta e so ci al.
Ates tou a cri a ção da Com pa nhia Si de rúr gi ca Na ci o nal, e
lo go após, a Pe tro bras e o iní cio de nos so de sen vol vi- 
men to nes ta área. Fez lo as à par ti ci pa ção de nos sa for ça
ex pe di ci o ná ria, na se gun da guer ra mun di al e jun tou
pra ça aos de mo cra tas na re de mo cra ti za ção de 1946,
que ges tou o plu ri par ti da ris mo, com in clu si ve, a le ga li- 
za ção do Par ti do Co mu nis ta. Cho rou em 51, quan do o
ra di ca lis mo e as in com pre en sões, di vi di ram nos sa gen- 
te no epi só dio co nhe ci do co mo a gre ve de 51.

É fa to, que não se ca lou, quan do a ne gra noi te da his- 
tó ria do país, es tu pran do o es ta do de di rei to e des res pei- 
tan do as ga ran ti as in di vi du ais impôs, por for ça das ar- 
mas, a di ta du ra mi li tar. Mes mo sob as ame a ças das bo- 
tas do ile gí ti mo po der, con ti nu ou dan do gua ri da a lu ta
dos tra ba lha do res ru rais e de nun ci an do as atro ci da des
co me ti das con tra Ma no el da Con cei ção e o as sas si na to
de Ruy Fra zão.

Es tes re la tos, co me çam a in te ra gir co mi go a par tir de
1975, quan do na con di ção de co bra dor de li vros, es te foi
meu pri mei ro em pre go, e o exer cia na Dis tri bui do ra Sa- 
ber, de pro pri e da de do meu ami go Íta lo Aze ve do, quan- 
do era ins ta do a com pa re cer ao ve lho ca sa rão da rua
Afon so Pe na, pa ra a co bran ça de fun ci o ná ri os da Rá dio
Ri ba mar e do jor nal, am bos ti nham o mes mo en de re ço.
Es ta mi nha ati vi da de me apro xi mou de Jo sé Ri ba mar
Ro cha, que tem pos de pois, foi meu com pe ten te as ses- 
sor de im pren sa na Co li seu, a quem sou de ve dor eter no
do ca ri nho. Sem pes ta ne jar, sou fe liz em afir mar que seu
ca ri nho e in que bran tá vel ca rá ter, ve lho Go jo ba, foi fi a- 
dor de mui to da ima gem que cul ti vei des te pe rió di co.

O bá si co do cur so de his tó ria e mi nha fre né ti ca par ti- 
ci pa ção no mo vi men to es tu dan til, me apro xi mou a par- 
tir de 79, quan do o mes mo ain da era re pór ter fo to grá fi- 
co, des ta icó ni ca fi gu ra do jor na lis mo ma ra nhen se, cha- 
ma do Rai mun do Bor ges, sua tem pe ran ça e equi lí brio
fo ram, de ou tra for ma, im por tan tes pa ra se di men tar
meu ca ri nho pe lo O Im par ci al.

Acom pa nhei, as ve zes co mo ator, ou tras co mo es pec- 
ta dor, por ve zes cho ran do e ou tras em co me mo ra ção,
to da sa ga do ma tu ti no na de fe sa da re de mo cra ti za ção e
do es ta do de di rei to. Fi ze mos a lu ta da Anis tia Am pla
Ge ral e Ir res tri ta que trou xe de vol ta Nei va Mo rei ra, par- 
ti ci pa mos da lu ta pe los di rei tos hu ma nos e cho ra mos na
der ro ta da emen da Dan te de Oli vei ra, que não apro va da
no con gres so, se ria mar co fun dan te da re de mo cra ti za- 
ção, com tan tos de mi nha ge ra ção à fren te. Ago ra quan- 
do ve jo o li mi ar des ta épo ca, quan do as sis to as no vas
tec no lo gi as, ve loz men te so la pan do o le al pú bli co dos
jor nais im pres sos, não sei se cho ro pe lo ve lho ou me ale- 
gro com o no vo, não dei xo en tre tan to, de con fes sar meu
amor à His tó ria e le ga do des te ma tu ti no, ao fa zê-lo uti li- 
zo os ver sos do imor tal po e ti nha” que não se ja imor tal
pos to que é cha ma, mas que se ja in fi ni to en quan to du- 
re” com to das as vê ni as e ben çãos da me mó ria. 

São Luís, sexta-feira, 30 de abril de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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Exa mes quan do hou ver si nais

Con sequên ci as nos pul mões e no co ra ção

Efei tos no cé re bro

Sequelas

Os cuidados após 
se curar da covid

“C
O VID lon ga”, “CO VID per sis ten te”, “CO- 
VID-19 pós-agu da” ou a “sín dro me pós-
CO VID” são al guns no mes que vêm ba ti- 
zan do um con jun to de resquí ci os da do- 

en ça cau sa da pe lo no vo co ro na ví rus ou no vos pro ble- 
mas de saú de que uma pes soa po de ter se ma nas ou me- 
ses de pois da fa se agu da da CO VID-19 — quan do a re pli- 
ca ção vi ral é mais ati va, re sul tan do nor mal men te em
tes tes po si ti vos e sin to mas tí pi cos des sa fa se, co mo fe- 
bre e tos se se ca.

O Cen tro de Con tro le e Pre ven ção de Do en ças dos Es- 
ta dos Uni dos (CDC, na si gla em in glês, uma agên cia de
saú de pú bli ca) de fi niu que pre fe re o ter mo “con di ções
pós-CO VID”, que con sis tem em pro ble mas de saú de
ma ni fes ta dos a par tir de qua tro se ma nas após a pri mei- 
ra in fec ção.

Um es tu do que acom pa nhou 1.733 pes so as por seis
me ses após a in fec ção por CO VID-19 em Wuhan, na
Chi na, mos trou que a mai o ria (76%) re la tou pe lo me nos
um sin to ma nes se pe río do pos te ri or à fa se agu da. Os
mais re la ta dos fo ram can sa ço e fra que za mus cu lar
(63%); di fi cul da des pa ra dor mir (26%); e an si e da de e de- 
pres são (23%).

Além dos fre quen tes sin to mas de fun do neu ro ló gi co
e psí qui co, au to ri da des aler tam tam bém pa ra con- 
sequên ci as gra ves da CO VID-19 no pul mão e co ra ção.

En tão, de pois de li dar com a fa se agu da, co mo uma
pes soa po de mo ni to rar as con sequên ci as da do en ça?
Con sul ta mos mé di cos, pes qui sas ci en tí fi cas e re co men- 
da ções de au to ri da des pa ra res pon der, a par tir do que se
sa be so bre a do en ça ho je.

Os en tre vis ta dos afir ma ram que, em li nhas ge rais, ter
ti do CO VID-19 por si só não de ve mo ti var uma cor ri da
por exa mes e con sul tas mé di cas pos te ri o res, ain da mais
con si de ran do-se a ne ces si da de do iso la men to so ci al —
a não ser que exis tam sin to mas incô mo dos e per sis ten- 
tes.

“A mai o ria dos ca sos de CO VID-19 afe ta ape nas as vi- 
as aé re as (co mo no na riz e na gar gan ta), há mui tos ca sos
as sin to má ti cos ou ape nas am bu la to ri ais (on de acon te- 
cem aten di men tos me nos gra ves). Não tem ne ces si da de
de fa zer exa mes em to das as pes so as que ti ve ram CO- 
VID-19, não tem ne ces si da de de elas se rem ro ti nei ra- 
men te acom pa nha das (por mé di cos)”, diz o in fec to lo- 
gis ta Moacyr Sil va Ju ni or, do Hos pi tal Is ra e li ta Al bert
Eins tein.

Sil va Ju ni or con ta que a prá ti ca no seu hos pi tal é fa zer
exa mes de re tor no pre sen ci ais, cer ca de se te a dez di as
após a al ta, ape nas em pes so as que fi ca ram in ter na das.

“Os ca sos que pre ci sam de mais aten ção são os in ter- 
na dos. Di as de pois, fa ze mos exa mes de ro ti na, co mo de
san gue”, ex pli ca, de ta lhan do que a equi pe bus ca nos
exa mes de san gue in di ca do res so bre o rim, o fí ga do, a
co a gu la ção e a nor ma li za ção de cé lu las do sis te ma de
de fe sa, en tre ou tros.

Em ja nei ro, em uma no va edi ção de su as re co men da- 
ções pa ra a prá ti ca mé di ca en vol ven do a CO VID-19, a
Or ga ni za ção Mun di al da Saú de (OMS) in cluiu um ca pí- 
tu lo de di ca do ape nas ao cui da do de pa ci en tes pos te ri or
à do en ça agu da, de fen den do que “pes qui sas so bre se- 
que las de mé dio e lon go pra zo da CO VID-19 são pri o ri- 
tá ri as”.

Na pu bli ca ção, a OMS ra ti fi cou que “pa ci en tes in ter- 
na dos em UTIs têm mai or pre va lên cia de sin to mas em
qua se to dos os do mí ni os” da CO VID-19 per sis ten te.
Uma ex ce ção pa ra a re la ção en tre gra vi da de na do en ça
agu da e efei tos pos te ri o res são os sin to mas neu ro ló gi- 
cos e psí qui cos, co mo se rá de ta lha do abai xo.

Mas a or ga ni za ção re co nhe ce na pu bli ca ção que, in- 
de pen den te men te da gra vi da de na do en ça agu da, qual- 

quer pes soa que te ve CO VID-19 po de apre sen tar sin to- 
mas pos te ri o res que ne ces si tam de acom pa nha men to
— e al guns po dem não ser tão apa ren tes, co mo al te ra- 
ções cog ni ti vas, o que exi ge aten ção tam bém de pa ren- 
tes e cui da do res.

Por ou tro la do, há con sequên ci as de CO VID-19 que
co lo cam a vi da em ris co e exi gem aten di men to emer- 
gen ci al, co mo em bo lia pul mo nar, in far to do mi o cár dio,
ar rit mi as, mi o pe ri car di te, in su fi ci ên cia car día ca, aci- 
den te vas cu lar ce re bral (AVC), con vul sões e en ce fa li te,
com ple ta a OMS.

Um ar ti go que fez uma re vi são de pes qui sas ci en tí fi- 
cas já fei tas so bre o te ma, pu bli ca do em mar ço na re vis- 
ta Na tu re, mos trou que, em vá ri as par tes do mun do, a
fal ta de ar foi re la ta da em mé dia por 30% dos pa ci en tes
acom pa nha dos nos me ses se guin tes à fa se agu da.

A pró pria OMS tem uma car ti lha (em in glês) com
exer cí ci os a se rem re a li za dos pe las pró pri as pes so as que
ve nham a sen tir fal ta de ar em ca sa.

Mas, quan do es sas téc ni cas não re sol vem o pro ble ma
e há si nais co mo fal ta de ar in su por tá vel e des mai os, é
ho ra de pro cu rar aju da mé di ca.

“Quan do a pes soa es tá se re cu pe ran do em ca sa, mas
sen te des con for to du ran te ati vi da des diá ri as, se jam elas
co ti di a nas ou prá ti cas es por ti vas, quan do per ce be um
can sa ço des pro por ci o nal, é im por tan te ser ava li a da”,
ex pli ca Gus ta vo Pra do, pneu mo lo gis ta do Hos pi tal Ale- 
mão Oswal do Cruz. Pra do ex pli ca que o pa ci en te com
sin to mas res pi ra tó ri os pro lon ga dos cos tu ma pas sar por
exa mes de ima gem, co mo uma ra di o gra fia ou to mo gra- 
fia de tó rax, por pro vas da fun ção pul mo nar, co mo a es- 
pi ro me tria, e por uma ava li a ção do de sem pe nho fí si co,
co mo tes te de es for ço com ca mi nha da.

Es tes exa mes po dem aju dar tam bém a de tec tar a fi- 
bro se pul mo nar, uma das du as com pli ca ções crô ni cas
no ór gão mais gra ves da CO VID-19, de acor do com o
pneu mo lo gis ta — a ou tra é a hi po xe mia, a bai xa oxi ge- 
na ção de cor ren te de pro ble mas nas tro cas ga so sas nos
al véo los pul mo na res, em que o oxi gê nio do ar é cap ta do
pe lo san gue e o CO2 é li be ra do.

“Nos pa ci en tes que ti ve ram com pro me ti men to pul- 
mo nar mais ex ten so, a tro ca ga so sa é di mi nuí da, e a pos- 
si bi li da de de evo lu ção pa ra fi bro se é mai or. A fi bro se é
aque la al te ra ção crô ni ca do pul mão que se pre en che de
ci ca tri zes, on de an tes ti nha in fla ma ção. Em qual quer
lu gar on de a ci ca triz se ins ta la, a fun ci o na li da de do te ci- 
do di mi nui. Ele fi ca mais rí gi do e não exe cu ta nor mal- 
men te su as fun ções”, ex pli ca Pra do.

“É in co mum a gen te ob ser var fi bro se em quem te ve
qua dros le ves. Ela vai ser mais per cep tí vel nos pa ci en tes
que apre sen ta ram for mas gra ves, in ter na ções pro lon ga- 
das, nor mal men te ne ces si da de de uso de oxi gê nio e até
in tu ba ção e ven ti la ção me câ ni ca du ran te a in ter na ção.
É im pro vá vel a fi bro se apa re cer tar di a men te co mo uma
sur pre sa, ela nor mal men te é um qua dro pro gres si vo
que ins ta la a par tir des sa pri mei ra agres são pul mo nar
pe la in fec ção.”

O co ra ção tam bém é um dos al vos do co ro na ví rus,
ain da mais em ca sos gra ves na fa se agu da, e co mo con- 
sequên cia per sis ten te po de le var à fal ta de ar, as sim co- 
mo ocor re em pro ble mas en vol ven do o pul mão — coin- 
ci dên ci as que mos tram a im por tân cia da con sul ta mé- 
di ca.

“É mui to di fí cil pa ra o pró prio pa ci en te iden ti fi car se
uma di fi cul da de de re a li zar um de ter mi na do es for ço, ou
uma ati vi da de que eles an tes fa zia sem ne nhum com- 
pro me ti men to, é por uma li mi ta ção res pi ra tó ria, por
uma fra que za mus cu lar ou por um pro ble ma car di o vas- 
cu lar”, exem pli fi ca Pra do.

Se gun do o ar ti go pu bli ca do na Na tu re, ou tros sin to- 

mas per sis ten tes da CO VID-19 no co ra ção são a pal pi ta- 
ção e a dor no pei to, que po dem in di car se que las de lon- 
go pra zo, co mo a fi bro se mi o cár di ca, ar rit mi as, e mi o- 
car di te, pro ble mas cons ta ta dos, além da con sul ta mé di- 
ca, por exa mes co mo eco car di o gra ma e ele tro car di o gra- 
ma.

“Pra ti ca men te to do cam po da neu ro lo gia pa re ce ter
efei tos, a ga ma de sin to mas é mui to gran de”, diz Cla ris- 
sa Yasuda, mé di ca e pro fes so ra do De par ta men to de
Neu ro lo gia da Uni ver si da de Es ta du al de Cam pi nas
(Uni camp).

Ela e uma equi pe de pes qui sa do res da uni ver si da de
es tão acom pa nhan do as con sequên ci as no cé re bro de
pes so as que ti ve ram CO VID-19 no le van ta men to Neu- 
ro-CO VID. Há um ques ti o ná rio on li ne aber to pa ra pes- 
so as con tri bui rem com a pes qui sa.

Em ou tu bro de 2020, a equi pe pu bli cou um es tu do do
ti po pré-print (sem a cha ma da re vi são dos pa res, eta pa
pa drão em que ou tros es pe ci a lis tas ana li sam um es tu do
e de ci dem se ele se rá pu bli ca do ou não em uma re vis ta
ci en tí fi ca) com da dos so bre 81 pes so as que ti ve ram CO- 
VID-19 le ve e se re cu pe ra ram.

Elas pas sa ram por exa mes de res so nân cia mag né ti ca,
ques ti o ná ri os e tes tes cog ni ti vos, que mos tra ram que,
em mé dia 60 di as após o di ag nós ti co da CO VID-19, os
pa ci en tes ain da apre sen ta vam dor de ca be ça (40%), fa- 
di ga (40%), al te ra ção de me mó ria (30%), an si e da de
(28%), de pres são (20%), per da de ol fa to (28%) e pa la dar
(16%), en tre ou tros.

“Exis tem mui tas ma ni fes ta ções. A pes soa de ve fi car
aten ta se as coi sas não es tão iguais a an tes da in fec ção
— no so no, nas lem bran ças, no de sem pe nho de ati vi da- 
des diá ri as, se há dor de ca be ça, re du ção da sen si bi li da- 
de, al te ra ção dos sen ti dos… Com a per sis tên cia dos sin- 
to mas, su gi ro bus car um neu ro lo gis ta”, re co men da
Yasuda. A mé di ca ex pli ca que exa mes co mo o de res so- 
nân cia mag né ti ca, que es tão sen do apli ca dos em vo lun- 
tá ri os, po dem aju dar no di ag nós ti co. Mas nem sem pre.

“A mai o ria das dis fun ções neu ro ló gi cas mais su tis,
que afe tam a vi da diá ria — me mó ria, al te ra ção no so- 
no… —, não le vam a al te ra ções na res so nân cia. Co lher
san gue, fa zer exa me de res so nân cia vai re sol ver? Mui tas
ve zes não. Na sus pei ta de per sis tên cia de pro ble ma neu- 
ro ló gi co, a pes soa tem que ser exa mi na da e en tre vis ta da
por um neu ro lo gis ta.”

Em su as re co men da ções so bre efei tos neu ro ló gi cos e
psí qui cos de mé dio e lon go pra zo da CO VID-19, a OMS
su ge re a apli ca ção de ques ti o ná ri os re fe ren da dos por ci- 
en tis tas, co mo a Ava li a ção Cog ni ti va de Mon tre al e a Es- 
ca la Hos pi ta lar de An si e da de e De pres são.

Se gun do Yasuda, al guns ques ti o ná ri os são por pa- 
drão apli ca dos pe lo mé di co, en quan to ou tros po dem
ser fei tos pe lo pró prio pa ci en te so zi nho. De to do mo do,
ela lem bra que tais ava li ções são mais um ins tru men to e
não o di ag nós ti co fi nal — es se um pa pel do mé di co, que
che ga a tal re sul ta do com bi nan do in for ma ções dos
ques ti o ná ri os, exa mes, con sul tas pre sen ci ais e his tó ri co
do pa ci en te.

Di fe ren te dos efei tos per sis ten tes no co ra ção e no
pul mão, a pro fes so ra da Uni camp diz que as con- 
sequên ci as no cé re bro cha mam a aten ção por afe tar
mui tas pes so as que ti ve ram uma CO VID-19 le ve.

“Des de ja nei ro, mi lha res de pes so as res pon de ram
nos so for mu lá rio. E, ago ra, a ca da dia apa re ce mais gen- 
te com quei xas neu ro ló gi cas. É mui to an gus ti an te. A
mai or im pli ca ção dis so se rá a vol ta des sas pes so as ao
tra ba lho. A con sequên cia se rá imen sa”, diz, re fe rin do-se
às di fi cul da des de con cen tra ção, bem-es tar, me mó ria,
en tre ou tras, com que mi lha res de pes so as já es tão vi- 
ven do, e mui tas mais vi ve rão, no pós-CO VID.

São Luís, sexta-feira, 30 de abril de 2021
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A CSLIC/SEAP, com base no Art. 43, inciso V da Lei Federal nº 8.666/1993, torna público o julgamento das 

propostas de preço do certame em referência, nos seguintes termos:

Comunico que, conforme consta em ata de sessão pública, a empresa classificada em segundo lugar 

renunciou de seu direito recursal, assim, finalizando a fase de recursos neste certame.

São Luís/MA, 28 de abril de 2021

ANTONIO FELIPE GOMES DUARTE DE FARIAS

Presidente da Comissão - CSLIC/SEAP

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO – CSLIC/SEAP
AVISO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2020-SEAP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 194782/2017-SEAP

COLOCAÇÃO EMPRESAS CLASSIFICADAS VALOR

J. MENESES CONSTRUÇÃO LTDA1º

2º CAP PROTENSÃO E CONSTRUÇÕES LTDA

R$ 5.692.524,70

R$ 7.117.663,66

A SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E ENERGIA – SEINC, torna público que fará 

realizar, na forma Lei na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Federal 10.024, de 20 de 

setembro de 2019, Decreto Estadual nº 24.629/2008, Decreto Estadual nº 28.906/2013 alterado pelo 

Decreto Estadual 29.920/2014, Lei Estadual nº 10.403/2015, aplicando-se os procedimentos 

determinados pela Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, e, 

subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas pertinentes à espécie, 

licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço por ITEM, objetivando a contratação de 

empresa especializada na aquisição de equipamentos e materiais de informática, para atender às 

demandas da Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Energia do Maranhão – SEINC/MA, 

conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, conforme especificações 

em anexo, no dia 14/05/2021, às 10h (horário de Brasília), através do uso de recursos de tecnologia da 

informação, no site www.compras.ma.gov.br, sendo presidida pelo Pregoeiro Oficial da SEINC/MA. O 

edital encontra-se disponível na página web www. www.compras.ma.gov.br e www.seinc.ma.gov.br.

São Luís, 28 de março de 2021

Fábio Henrique Garcia Pereira

Pregoeiro Oficial - SEINC/MA

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E ENERGIA-SEINC

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2021 – CSL/SEINC
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0033695/201 – SEINC/MA

Poder Judiciário do Estado do Maranhão. Comarca da Ilha de São Luís Secretaria Judicial
Única Digital das Varas Cíveis. Fórum Desembargador Sarney Costa, Avenida Professor
Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís – MA, CEP: 65.076-820. EDITAL DE CITAÇÃO COM
PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS. Processo nº: 0843850-25.2017.8.10.0001. Ação: BUSCA E
APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA (81). AUTOR: BANCO ITAÚ. REU: MOISES
DE SOUSA SANTOS FILHO. O Excelentíssimo Senhor GERVASIO PROTASIO DOS
SANTOS JUNIOR, Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de São Luís, Estado do
Maranhão. Citando(a)(s): MOISES DE SOUSA SANTOS FILHO, CPF nº 348.168.523-87,
com endereço incerto e não sabido. FINALIDADE: Citação da pessoa acima nomeada, para,
querendo, contestar a presente ação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incorrer em
revelia, onde presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora
(art. 344, CPC). Citado o réu e não se manifestando, sendo revel, fica nomeado membro da
Defensoria Pública Estadual como curador especial, nos termos do art. 72, II, do CPC, para
apresentar defesa. E, para que chegue ao conhecimento de todos, foi expedido o presente, o
qual será afixado no local de costume e publicado na forma da lei. São Luís, Segunda-feira, 05
de Abril de 2021. GERVASIO PROTASIO DOS SANTOS JUNIOR - Juiz de Direito da 6ª Vara
Cível do Termo de São Luís/MA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA
Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA
CNPJ: 06.002.372/0001-33
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 008/2021

O Município de Anajatuba/MA, através da  Prefeitura Municipal de Anajatuba - MA, por meio do Secretário 
Municipal de Administração, designado pelo Decreto nº 003/2021, torna público que realizará às 09h00min (Nove 
horas) do dia 14 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 Empresa Especializada  em Lavagem de 
Veículos Automotivos, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA,  conforme 
disposições previstas no Edital e seus Anexos, regido pela Lei  nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 023/2021 , 
Decreto Municipal nº 022/2021,  subsidiariamente as normas da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 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 27 de abril de 2021. LEONARDO MENDES 
ARAGÃO – Secretário Municipal de Administração – Decreto nº 003/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA
Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA
CNPJ: 06.002.372/0001-33

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO PÚBLICA

TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2021
A Prefeitura Municipal de Anajatuba - MA, através da Comissão Permanente de 
Licitação, instituída pela Portaria nº 001/2021, nos termos da Lei Federal nº 
8.666/93, e alterações posteriores, torna público para conhecimento dos interessa-
dos o CANCELAMENTO da TOMADA DE PREÇOS nº 008/2021, cujo objeto é a 
contratação de empresa especializada na prestação de serviço de assessoria na 
gestão da saúde do Município de Anajatuba/MA. Motivo: Correção do Edital e 
Projeto Básico. Anajatuba - MA, em 28 de abril de 2021. NAIARA BARBOSA 
PEREIRA - Presidente da CPL - Portaria nº 001/2021.

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021 - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 019/2021

AVISO DE LICITAÇÃO

INTERESSADO: Município de São Domingos do Azeitão - MA.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de assessoria e 
consultoria em Contabilidade Pública Municipal, visando atender às necessidades das 
Secretarias do Município de São Domingos do Azeitão/MA.

DATA DA SESSÃO: 07/05/2021.
HORÁRIO: 09h00 (nove horas).
FONTE DE RECURSOS: RECURSOS ORDINÁRIOS
VALOR ESTIMADO: R$ 241.452,00 (duzentos e quarenta e um mil, quatrocentos e cinquenta e 
dois reais).

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

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

 

Hugo Ribeiro Cardoso
Presidente CPL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2021-CPL/PMB

A Prefeitura Municipal de Bacabal, com sede na Travessa 15 de Novembro, n.º 229, Centro, CEP 65.700-000, Bacabal, 
Estado do Maranhão, através do Pregoeiro Municipal, torna público, que fará realizar Licitação na modalidade 
PREGÃO, em sua forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, com finalidade de REGISTRO DE PREÇOS, 
tendo por objeto o Registro de Preços para eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para Aquisição de 
Medicamentos e Insumos Farmacêuticos, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde do Município de 
Bacabal/MA, conforme Edital e Anexos. A sessão será realizada no dia 13 de maio de 2021, às 09h:00min (nove 
horas), no sítio www.e-bacabal.com.br. O Edital e seus Anexos estão disponíveis para consulta e retirada nos 
endereços eletrônicos www.e-bacabal.com.br e www.bacabal.ma.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas 
por e-mail no licitacao@bacabal.ma.gov.br com cópia para cpl.bacabal@hotmail.com ou pelo telefone (99) 
3621-0533. Informa, ainda que diariamente, na sede da Prefeitura Municipal de Bacabal, de segunda a sexta-feira 
em dias úteis, das 09h:00min (nove horas) às 12h:00min (doze horas), o Edital e seus anexos estão à disposição dos 
interessados na sala da Comissão Permanente de Licitação – CPL, onde poderão ser consultados e obtidos a versão 
impressa, 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, 27 de abril de 
2021. CARLOS HENRIQUE FERRO SOUSA. Pregoeiro Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA GRANDE
RUA DO COMERCIO, 3- CENTRO- CACHOEIRA GRANDE
CNPJ: 01.612.624/0001-22

Aviso de licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2021-SRP. A Prefeitura Municipal de Cachoeira 
Grande/MA, através da Secretário Municipal de Administração torna público para conhecimento dos 
interessados, que fará realizar, sob a égide da Lei nº 10.520/02, aplicando-se subsidiariamente a Lei nº 
8.666/93, com alterações posteriores e da Lei Complementar nº 123/2006 e Lei Complementar 147/2014, 
Decreto Municipal nº: 009/2021, Licitação na modalidade Pregão na sua forma Presencial, do tipo menor 
preço por ITEM. Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para prestação 
de serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos, com fornecimento de peças, para atender as 
necessidades do Município de Cachoeira Grande. Data da Abertura: dia 13 de Maio de 2021, às 14:00 hs, na 
Sala de reunião da Comissão Permanete de Licitação, situada na Rua do Comercio, nº 3, no Centro de 
Cachoeira Grande/MA, sendo presidida pela Pregoeira desta Prefeitura Municipal. O edital e seus anexos 
encontram-se disponíveis no prédio onde funciona a Comissão Permanente de Licitação, no horário de 
08:00 às 12:00, onde poderão ser consultados gratuitamente ou adquiridos mediante o recolhimento da 
importância de R$ 50,00 (cinquenta reais) feito, exclusivamente, através de documento de arrecadação 
municipal (DAM) ou gratuitamente através de download no seguinte site: www.cachoeiragrande.ma.go-
v.br, Cachoeira Grande/MA, 30/04/2021, Acácio Abreu Pinho Filho, Secretaria Municipal de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA GRANDE
RUA DO COMERCIO, 3- CENTRO- CACHOEIRA GRANDE
CNPJ: 01.612.624/0001-22

Aviso de licitação TOMADA DE PREÇO Nº 006/2021-SRP. A Prefeitura Municipal de Cachoeira 
Grande/ MA, através da Secretário Municipal de Administração torna público para conhecimento dos 
interessados, que fará realizar, sob a égide a Lei nº 8.666/93, com alterações posteriores e da Lei 
Complementar nº 123/2006 e Lei Complementar 147/2014, que fará realizar Licitação na modalidade 
Tomada de Preço sob o nº. 006/2021, regime de execução tipo menor preço global, tendo por objeto. 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS 
VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA GRANDE-MA. Data da Abertura: dia 18 de Maio de 2021, às 
08:00 hs, na Sala de reunião da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua do Comercio, nº 3, no 
Centro de Cachoeira Grande/MA, sendo presidida pela Pregoeira desta Prefeitura Municipal. O edital e 
seus anexos encontram-se disponíveis no prédio onde funciona a Comissão Permanente de Licitação, 
no horário de 08:00 às 12:00, onde poderão ser consultados gratuitamente ou adquiridos mediante o 
recolhimento da importância de R$ 50,00 (cinquenta reais) feito, exclusivamente, através de documento 
de arrecadação municipal (DAM) ou gratuitamente através de download no seguinte site: www.cacho-
eiragrande.ma.gov.br, Cachoeira Grande/MA, 30/04/2021, Acácio Abreu Pinho Filho, Secretaria 
Municipal de Administração.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA
AVISO DE LICITAÇÃO. Pregão Eletrônico nº 003/2021. A Prefeitura Municipal de Carolina, 
juntamente com O Pregoeiro, designado pela Portaria nº 012, de 01 de janeiro de 2021, torna 
público que o Pregão Eletrônico nº 003/2021, do tipo Menor Preço por Item, tem como objeto 
o Registro de Preços para aquisição Medicamentos de uso comum e material de consumo 
para uso hospitalar (médico hospitalar, odontológico, laboratório COVID e outros), conforme 
Anexo I do Edital, realizar-se-á em 17.05.2021, às 09h00min. O Edital foi redigido na forma da 
Lei n.º 10.520/2002, do Decreto n.º 10.024/2019, e, subsidiariamente, da Lei n.º 8.666/1993 e 
demais normas regulamentares pertinentes à espécie; e seus anexos estão à disposição dos 
interessados, de 2º a 6º feira, no horário das 08h às 12h, na Comissão Permanente de Licitação-
-CPL desta Prefeitura ou no site www.carolina.ma.gov.br. Esclarecimentos adicionais, no 
mesmo endereço. Carolina/MA, 29 de abril de 2021. AMILTON FERREIRA GUIMARÃES – 
Pregoeiro.

                        DEFENSORIA PÚBLICA 
 DO ESTADO DO MARANHÃO

RETIFICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO

A Defensoria Pública do Estado do Maranhão-DPE, (UASG 453747) por meio de sua Comissão 
Permanente de Licitação - CPL RETIFICA O AVISO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2021-
DPE/MA. Objeto: Registro de preços para, eventual e futura, aquisição de sistema de microgeração 
de energia solar fotovoltaica ON-GRIDE, compreendendo a elaboração do projeto, a aprovação deste 
junto à concessionária de energia, o fornecimento de todos os equipamentos e materiais, a instalação, 
a efetivação do acesso junto à concessionária de energia, o treinamento, manutenção e suporte 
técnico, para os novos núcleos regionais de atendimento da DPE/MA, conforme especifi cações do 
termo de referência, anexo ao edital, anteriormente publicado no Jornal O Imparcial edição do dia 
23/04/2021, pag 6, Onde se lê: Data/Hora Abertura do Certame: dia 05/05/2021 às 09:00 horas. 
Leia-se: Data/Hora Abertura do Certame: dia 12/05/2021 às 09:00 horas. 

São Luís, 23/abril/2021. Comissão Permanente de Licitação DPE.

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

AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 008/2021

AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 008/202. O Município de 
Governador Nunes Freire - MA, através da Comissão Permanente de Licitação - CPL, 
instituída pelos Decretos Municipais nº 003/2017 e 014/2021, Decreto Federal 
10.024/2019, Lei Federal n°10.520 e subsidiariamente pela Lei 8.666/93. torna público 
que realizará às 09h00min (Nove Horas) do dia 13 de Maio de 2021, na plataforma 
compras públicas, no endereço eletrônico: https://www.portaldecompraspublicas.-
com.br, licitação na Modalidade Pregão Eletrônico do tipo menor preço por item, tendo 
por objeto Registro de preços para futura e eventual contratação de pessoa (s) jurídica(s) 
para o fornecimento de gêneros alimentícios destinados a Merenda Escolar da rede de 
ensino do município de Governador Nunes Freire/MA, conforme disposições previstas 
no Edital e seus Anexos. Governador Nunes Freire/MA, 28 de abril de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO MARANHÃO
Aviso de Chamada Pública nº 001/2021 - Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura 
Familiar. O Município de Junco do Maranhão/MA, através da Comissão Permanente de 
Licitação, torna público aos interessados que às 09:00h do dia 24 de maio de 2021, na sede da 
Prefeitura Municipal, realizará a Chamada Pública nº 001/2021, para aquisição de gêneros 
alimentícios da agricultura familiar e de empreendedor familiar rural ou suas organizações, 
visando atender as necessidades da alimentação escolar dos alunos matriculados na Rede 
Municipal de Ensino, através da Secretaria Municipal de Educação, em atendimento a Lei Nº 
11.947/2009 e Resolução CD/FNDE Nº 26/2013. Os interessados que atenderem às exigências 
do edital deverão apresentar os documentos de habilitação e projeto de venda até às 09:00 
horas do dia 24 de maio de 2021. Local: Sala de reunião da CPL, localizada na Rua Valmir Araújo, 
nº 111, Centro, Junco do Maranhão/MA. Aquisição do Edital: Os interessados poderão 
consulta-lo e adquirir gratuitamente em horário comercial das 08H:00MIM ás 12H:00MIM. Para 
maiores informações e esclarecimentos pelo e-mail: cpljunco@hotmail.com. Junco do 
Maranhão/MA, 29 de abril de 2021. Francisca de Jesus Medeiros Paula – Secretaria Municipal 
de Educação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO MARANHÃO
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRONICO Nº 018/2021. A Prefeitura Municipal de Junco do 
Maranhão/MA, torna público que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico. Objeto: 
Contratação de empresa para fornecimento de Materiais de Construção em Geral, Materiais 
Hidráulicos, Materiais Elétricos para atender as demandas da administração municipal, bem como 
fornecimento de Materiais Elétricos para a Manutenção da Rede Baixa de Iluminação Pública, 
conforme definido no Edital e seus Anexos, DISPOSITIVOS LEGAIS: LEI Nº 10.520, DE 17 DE JULHO 
DE 2002, DO DECRETO Nº 10.024, DE 20 DE SETEMBRO DE 2019, DECRETO MUNICIPAL 019/2019, 
APLICANDO-SE, SUBSIDIARIAMENTE, A LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 e suas alterações. 
DATA DE ABERTURA: 13 de maio de 2021. HORARIO: 09h:00m. LOCAL/SITE: www.portaldecom-
praspublicas.com.br. O Edital e Termo de Referência está disponibilizado, na íntegra, no endereço 
eletrônico: www.portaldecompraspublicas. com.br, e também poderão ser lido e/ou obtido na 
Sala de reunião da CPL, localizada na Rua Valmir Araújo, nº 111, centro, Junco do Maranhão/MA. 
no horário das 08h00min às 13h00mim. Para maiores informações e esclarecimentos pelo e-mail: 
cpljunco@hotmail.com. Junco do Maranhão/MA, 29 de abril de 2021. Samuel de Araújo Passos – 
Pregoeiro Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO – MA
AV CONSTANTINO GEORGIANO RABELO, S/N – CENTRO
CNPJ: 06.003.891/0001-16

Aviso de licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2021-SRP. A Prefeitura Municipal de Presidente 
Juscelino/ MA, através da Secretaria Municipal de Administração por força do Decreto 002/2021, torna 
público para conhecimento dos interessados, que fará realizar Licitação na modalidade Pregão Presencial 
sob o nº. 015/2021, regime de execução tipo menor preço global no dia 13/05/2021, às 08 horas, na Sala de 
reunião da Comissão Permanente de Licitação, situada na Avenida Constantino Georgiano Rabelo, s/n, no 
Centro de Presidente Juscelino/MA, tendo por objeto:  Registro de preços para futura e eventual 
Contratação de Empresa especializada na prestação de serviços mensais de Manutenção e Conservação de 
Logradouros e Áreas Públicas do Município de Presidente Juscelino/MA, Base Legal: Lei nº 10.520/02, 
aplicando-se subsidiariamente a Lei nº 8.666/93, com alterações posteriores e da Lei Complementar nº 
123/2006 e Lei Complementar 147/2014, Decreto Municipal nº: 004/2021. O edital e seus anexos encontram-
-se disponíveis para consulta e download gratuito no site: www.presidentejuscelino.ma.gov.br/portal/por-
tal-editais-licitacao ou no prédio onde funciona a Comissão Central de Licitação, no horário de 08:00 às 
12:00, onde poderão ser consultados gratuitamente ou adquiridos mediante o recolhimento da importância 
de R$ 50,00 (cinquenta reais) feito, exclusivamente, através de documento de arrecadação municipal (DAM). 
Presidente Juscelino, 30/04/2021, Daniel Nina Nunes, Secretário Municipal de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO – MA
AV CONSTANTINO GEORGIANO RABELO, S/N – CENTRO
CNPJ: 06.003.891/0001-16

Aviso de licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2021-SRP. A Prefeitura Municipal de Presidente 
Juscelino/ MA, através da Secretaria Municipal de Administração por força do Decreto 002/2021, torna 
público para conhecimento dos interessados, que fará realizar Licitação na modalidade Pregão Presencial 
sob o nº. 016/2021, regime de execução tipo menor preço por Item no dia 13/05/2021, às 10 horas, na Sala 
de reunião da Comissão Permanente de Licitação, situada na Avenida Constantino Georgiano Rabelo, s/n, 
no Centro de Presidente Juscelino/MA, tendo por objeto:  Registro de preços para futura e eventual 
aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo e Água Mineral para atender a demanda de Diversas Secretarias do 
Município de Presidente Juscelino/MA, Base Legal: Lei nº 10.520/02, aplicando-se subsidiariamente a Lei nº 
8.666/93, com alterações posteriores e da Lei Complementar nº 123/2006 e Lei Complementar 147/2014, 
Decreto Municipal nº: 004/2021. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis para consulta e download 
gratuito no site: www.presidentejuscelino.ma.gov.br/portal/portal-editais-licitacao ou no prédio onde 
funciona a Comissão Central de Licitação, no horário de 08:00 às 12:00, onde poderão ser consultados 
gratuitamente ou adquiridos mediante o recolhimento da importância de R$ 50,00 (cinquenta reais) feito, 
exclusivamente, através de documento de arrecadação municipal (DAM). Presidente Juscelino, 30/04/2021, 
Daniel Nina Nunes, Secretário Municipal de Administração.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 014/2021 REGISTRO DE PREÇOS

O MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO, Estado do Maranhão, através da Coordenação Municipal 
de Administração e Finanças, torna público que fará licitação na modalidade Pregão Eletrônico para 
Registro de Preços. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 10.024/2019 e pela Lei nº 8.666/93 e 
alterações. OBJETO: Seleção de proposta visando o REGISTRO DE PREÇOS para a eventual e futura 
contratação de empresa especializada na manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças e 
lubrificantes para veículos automotores, de interesse da Administração Municipal. ABERTURA: 18 de maio 
de 2021 às 08:20 horas. INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados 
na sala da Comissão Permanente de Licitação, na Av. 1º de maio, SN – Centro – Lagoa Grande do Maranhão/-
MA, horário de 08:00 às 12:00 horas, no endereço eletrônico  www.portaldecompraspublicas.com.br . por 
e-mail cpl@lagoagrande.ma.gov.br ou na página www.lagoagrandedomaranhao.ma.gov.br.  Lagoa Grande 
do Maranhão (MA), 28 de abril de 2021. ANTÔNIO KLEBER CARDOSO DA SILVA. Coordenação Municipal de 
Administração e Finanças. CPF nº 783.101.993-68. Portaria nº 014/2021-PMLG-GP

PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2021 - SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 158/2021

AVISO DE LICITAÇÃO

INTERESSADO: Município de São Raimundo das Mangabeiras- MA.

OBJETO: Registro de Preço para futura contratação de empresa para fornecimento de materiais 
de construção, elétrico, hidráulico, sanitário, bem como ferramentas e outros materiais 
destinados a atender às necessidades de todas as unidades da Prefeitura Municipal de São 
Raimundo das Mangabeiras- MA, conforme quantidades, condições e especificações constantes 
no Termo de Referência.

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE.
DATA DA SESSÃO: 13/05/2021. 
HORÁRIO: 09h00min (nove horas).
FONTE DE RECURSOS: RECURSOS ORDINÁRIOS.
VALOR ESTIMADO: Registro de Preços. 

OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital poderá ser obtido ou consultado nos seguintes endereços 
eletrônicos: no site da Prefeitura municipal de São Raimundo das Mangabeiras/MA: https://saoraimun-
dodasmangabeiras.ma.gov.br e no site do Tribunal de Contas do Estado: www.tce.ma.gov.br. Mais 
informações poderão ser consultadas e obtidas através do e-mail da CPL: cpl@saoraimundodasmanga-
beiras.ma.gov.br ou pelo telefone: (99) 98503-2444.

São Raimundo das Mangabeiras- MA, 29 de abril de 2021.

Francisco da Guia Mendes de Sousa Alves 
Pregoeiro Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES
ESTADO DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2021

PREGÃO PRESENCIAL – nº 23/2021.  O Município de Nina Rodrigues, através da Prefeitura Municipal de Nina 
Rodrigues, por meio da Comissão Permanente de Licitação, torna pública aos interessados que com base na Lei 
n° 10.520, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, fará realizar às 09h:00 (nove) 
horas no dia 13 de Maio de 2021, tendo por objeto a Contratação de empresa especializada na locação de 
programas de contabilidade, folha de pagamento e tributos de interesse da Prefeitura Municipal de Nina 
Rodrigues/MA. A presente licitação será realizada na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Praça 
Rui Fernandes Costa, Centro, Nina Rodrigues – MA e será presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal. O 
Edital e seus anexos estão a disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08h:00 
(oito horas) às 12h:00 (doze horas) e poderá ser obtido mediante recolhimento da importância de R$ 100,00 
(cem) reais, também estarão disponível no meio eletrônico: https://ninarodrigues.ma.gov.br, onde poderá ser 
consultado ou solicitado gratuitamente pelo email licitacaopmnina@hotmail.com. Esclarecimentos adicionais, 
no mesmo endereço ou pelo Telefone (98) 99185-1853 – Nina Rodrigues – MA.

Nina Rodrigues/MA, 29 de Abril de 2021.
Raimundo Nonato Silva Junior

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES
ESTADO DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2021

PREGÃO PRESENCIAL – nº 24/2021.  O Município de Nina Rodrigues, através da Prefeitura Municipal de Nina 
Rodrigues, por meio da Comissão Permanente de Licitação, torna pública aos interessados que com base na Lei 
n° 10.520, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, fará realizar às 14h:00 (catorze) 
horas no dia 13 de Maio de 2021, tendo por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de 
assessoria técnica e prestação de contas dos programas educacionais federais da Prefeitura Municipal de Nina 
Rodrigues/MA. A presente licitação será realizada na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Praça 
Rui Fernandes Costa, Centro, Nina Rodrigues – MA e será presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal. O 
Edital e seus anexos estão a disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08h:00 
(oito horas) às 12h:00 (doze horas) e poderá ser obtido mediante recolhimento da importância de R$ 100,00 
(cem) reais, também estarão disponível no meio eletrônico: https://ninarodrigues.ma.gov.br, onde poderá ser 
consultado ou solicitado gratuitamente pelo email licitacaopmnina@hotmail.com. Esclarecimentos adicionais, 
no mesmo endereço ou pelo Telefone (98) 99185-1853 – Nina Rodrigues – MA.

Nina Rodrigues/MA, 29 de Abril de 2021.
Raimundo Nonato Silva Junior

Pregoeiro

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES
CNPJ Nº 06.124.408/0001-51
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2021

TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2021. A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Nina 
Rodrigues/MA, instituída pela Portaria de nº 12/2020-GP, torna público que no dia 19/05/2021 ás 09h:00 (nove) e 
sua sede na Praça Rui Fernandes Costa s/n - Centro - Nina Rodrigues/MA, serão recebidos os envelopes contendo 
a Documentação de habilitação e Proposta de Preços e iniciada a abertura dos envelopes relativos a Tomada de 
Preços em epigrafe do tipo menor preço global de interesse desta Prefeitura Municipal, nos termos da Lei 
8.666/93 e demais alterações, atendidas as especificações e formalidades. OBJETO: Contratação de empresa 
especializada na manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de ar condicionado (Split´s e ACJ/Janela) 
com fornecimento de peças e materiais necessários às manutenções no município de Nina Rodrigues/MA. 
OBSERVAÇÃO: O Edital e seus anexos estão a disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no 
horário das 08h:00 (oito horas) às 12h:00 (doze horas) e poderá ser obtido mediante recolhimento da 
importância de R$ 100,00 (cem) reais, também estarão disponível no meio eletrônico: https://ninarodrigues.ma.-
gov.br, onde poderá ser consultado ou obtido. Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço ou pelo Telefone 
(98) 99185-1853 ou pelo email licitacaopmnina@hotmail.com. – Nina Rodrigues – MA. Nina Rodrigues - MA, 29 
de Abril de 2021. João Batista Bezerra de Sousa - Presidente.

ESTADO DO MARANHÃO
COMARCA DE SÃO LUIS

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL 3º ZONA DE RCPN
 EDITAL DE PROCLAMAS 

LIVRO: _20                          FOLHA-190              EDITAL: 2003
O oficio da 3º Zona de Registro Civil de São Luís/MA ,faz saber que pretendem 
casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525,incisos 
I,III,IV e V, do Código Civil Brasileiro  o Sr. MEHDI DEGGHAN e DALIRYS PINTO 
DOS SANTOS. Ele, de Nacionalidade IRANIANO, natural de DOROOD/LORESTAN 
-, nascido em 31/05/1982, estado civil divorciado , profissão professor 
assistente universitário , residente e domiciliado local rua 22 n 32,unidade 
203,cidade operaria SÃO LUIS / MA FARZANEGAN,DANESHGAH,CHOGIA,CHAM-
RAN BLVD,SHIRAZ,7194788544 IRÃ, filho de ABDOLREBA DEHGHANe de, 
FATEMEH ABBSI . Ela, de nacionalidade brasileira, natural de SAO LUIS - MA, 
nascida em 07/07/1987, estado civil SOLTEIRA , profissão ESTUDANTE, residente 
e domiciliada RUA 22 N 32 UNIDADE 203 CIDADE OPERARIA SAO LUIS  – MA, 
filha ARMANDO HENRIQUE CAMPOS DOS SANTOS e de, ROSILVA PINO DOS 
SANTOS . Se alguém souber de algum impedimento, que o oponha. Lavro o 
presente para ser afixado em cartório, no lugar de costume.Paço do Lumiar - 
MA, 18 de dezembro de 2020.

São luís - MA, 28 de abril de 2021.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIAÇU/MA
CNPJ: 63.451.363/0001-63
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIAÇU/MA
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2021 

AVISO DE LICITAÇÃO 
O Município de Turiaçu - MA, através da Presidente da CPL, torna público para conhecimento dos 
interessados que realizará Licitação na modalidade Tomada de Preços nº. 005/2021, Processo 
Administrativo nº. 027/2021-SEMOTURB, do tipo menor preço global, que tem como objeto a 
contratação de empresa para prestação dos serviços de pavimentação asfáltica no Município de 
Turiaçu/MA, com data de abertura dia 18/05/2021, às 09h. A Licitação será regida pela Lei Complementar 
nº. 123/2006 e a Lei 8.666/93 e suas alterações. O Edital poderá ser consultado gratuitamente e retirado 
diretamente na sala da Comissão Permanente de Licitação – CPL, no Prédio da Prefeitura Municipal, 
localizado na Rua Dr. Paulo Ramos, nº. 143, Bairro Centro, Turiaçu/MA, ou pelo e-mail: cplturiacu.ma@g-
mail.com, de segunda a sexta-feira, no horário de expediente da CPL, das 8h às 12h, ou pelo sítio da 
Prefeitura de Turiaçu/MA: http://portal.turiacu.ma.gov.br/, ou pelo Sistema de Acompanhamento 
Eletrônico de Contratações Públicas – SACOP. Camila Holanda Carneiro – Presidente da CPL. Turiaçu/MA, 
28 de abril de 2021.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIAÇU/MA
CNPJ: 63.451.363/0001-63
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIAÇU/MA
TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2021 

AVISO DE LICITAÇÃO 
O Município de Turiaçu - MA, através da Presidente da CPL, torna público para conhecimento dos 
interessados que realizará Licitação na modalidade Tomada de Preços nº. 007/2021, Processo 
Administrativo nº. 029/2021-SEMOTURB, do tipo menor preço global, que tem como objeto a 
contratação de empresa para prestação dos serviços de implantação de estradas vicinais no Município 
de Turiaçu/MA, com data de abertura dia 19/05/2021, às 09h. A Licitação será regida pela Lei 
Complementar nº. 123/2006 e a Lei 8.666/93 e suas alterações. O Edital poderá ser consultado 
gratuitamente e retirado diretamente na sala da Comissão Permanente de Licitação – CPL, no Prédio da 
Prefeitura Municipal, localizado na Rua Dr. Paulo Ramos, Nº 143, Bairro Centro, Turiaçu/MA, ou pelo 
e-mail: cplturiacu.ma@gmail.com, de segunda a sexta-feira, no horário de expediente da CPL, das 8h às 
12h, ou pelo sítio da Prefeitura de Turiaçu/MA: http://portal.turiacu.ma.gov.br/, ou pelo Sistema de 
Acompanhamento Eletrônico de Contratações Públicas – SACOP. Camila Holanda Carneiro – Presidente 
da CPL. Turiaçu/MA, 28 de abril de 2021.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIAÇU/MA
CNPJ: 63.451.363/0001-63
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIAÇU/MA
TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2021 

AVISO DE LICITAÇÃO 
O Município de Turiaçu - MA, através da Presidente da CPL, torna público para conhecimento dos 
interessados que realizará Licitação na modalidade Tomada de Preços nº. 008/2021, Processo 
Administrativo nº. 030/2021-SEMOTURB, do tipo menor preço global, que tem como objeto a 
contratação de empresa para prestação dos serviços de construção de campo de futebol no Município 
de Turiaçu/MA, com data de abertura dia 19/05/2021, às 15h. A Licitação será regida pela Lei 
Complementar nº. 123/2006 e a Lei 8.666/93 e suas alterações. O Edital poderá ser consultado 
gratuitamente e retirado diretamente na sala da Comissão Permanente de Licitação – CPL, no Prédio da 
Prefeitura Municipal, localizado na Rua Dr. Paulo Ramos, Nº 143, Bairro Centro, Turiaçu/MA, ou pelo 
e-mail: cplturiacu.ma@gmail.com, de segunda a sexta-feira, no horário de expediente da CPL, das 8h às 
12h, ou pelo sítio da Prefeitura de Turiaçu/MA: http://portal.turiacu.ma.gov.br/, ou pelo Sistema de 
Acompanhamento Eletrônico de Contratações Públicas – SACOP. Camila Holanda Carneiro – Presidente 
da CPL. Turiaçu/MA, 28 de abril de 2021.

AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 096/2021. A Prefeitura Municipal de Tuntum - Maranhão, 
através de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, torna público para conhecimento de todos que estará realizando 
Licitação na MODALIDADE: Pregão Presencial. TIPO: Menor Preço por Lote. OBJETO:  Contratação de empresa 
para prestação de serviços de recargas e toners, para a Secretaria Municipal de Assistência Social e da Criança 
e do Adolescente, conforme termo de referência. BASE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/02 subsidiariamente pela 
Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores e as condições do Edital. Recebimento e abertura dos 
envelopes Proposta e Habilitação: às 09h00min do dia 14 de maio de 2021. O Edital estará à disposição para 
consulta gratuita no setor de licitação, das 08h00min às 12h00min e no site do Município http://portal.tun-
tum.ma.gov.br. Os interessados na aquisição dos mesmos deverão recolher o valor de R$ 20,00 (vinte reais) 
mediante a retirada do DAM, na sala da CPL, na Prefeitura Municipal de Tuntum, localizada na Rua Frederico 
Coelho, 411 – Centro – Tuntum/MA, CEP: 65763-000. Para mais esclarecimentos, entrar em contato por meio 
do seguinte endereço eletrônico: cpltuntum@gmail.com. Tuntum-MA, 29 de abril de 2021. Sara Ferreira Costa 
Fleury – Pregoeira.

AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 097/2021. A Prefeitura Municipal de Tuntum - 
Maranhão, através de seu Pregoeiro (a) e Equipe de Apoio, torna público para conhecimento de todos que 
estará realizando Licitação na MODALIDADE: Pregão Presencial. TIPO: Menor Preço por Lote. OBJETO:  
Contratação de empresa para prestação de serviços de recargas e toners, para a Secretaria Municipal de 
Educação, conforme termo de referência. BASE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/02 subsidiariamente pela Lei 
Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores e as condições do Edital. Recebimento e abertura dos envelopes 
Proposta e Habilitação: às 11h00min do dia 14 de maio de 2021. O Edital estará à disposição para consulta 
gratuita no setor de licitação, das 08h00min às 12h00min e no site do Município http://portal.tuntum.ma.go-
v.br. Os interessados na aquisição dos mesmos deverão recolher o valor de R$ 20,00 (vinte reais) mediante a 
retirada do DAM, na sala da CPL, na Prefeitura Municipal de Tuntum, localizada na Rua Frederico Coelho, 411 
– Centro – Tuntum/MA, CEP: 65763-000. Para mais esclarecimentos, entrar em contato por meio do seguinte 
endereço eletrônico: cpltuntum@gmail.com. Tuntum-MA, 29 de abril de 2021. Sara Ferreira Costa Fleury - 
Pregoeira
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Biden destacou que nos primeiros 100 dias de seu governo foram criados 1,3 milhão de
postos de trabalho, um recorde na história americana

ESTADOS UNIDOS

Biden anuncia imposto
para os mais ricos

O
pre si den te dos EUA, Joe Bi- 
den, afir mou em seu pri- 
mei ro pro nun ci a men to no 
Con gres so em Washing ton 

que nos pri mei ros 100 di as de sua ad- 
mi nis tra ção fo ram en vi a dos 160 mi- 
lhões de che ques pa ra aju dar os ame- 
ri ca nos du ran te a cri se pro vo ca da pe- 
la pan de mia do co ro na ví rus. “Com es- 
te pro gra ma, es ta mos a ca mi nho de 
cor tar pe la me ta de a po bre za de cri- 
an ças no país.”

Bi den des ta cou que nos pri mei ros 
100 di as de seu go ver no fo ram cri a dos 
1,3 mi lhão de pos tos de tra ba lho, um 
re cor de na his tó ria ame ri ca na. “O 
FMI diz que os EUA de vem cres cer 6% 
nes te ano, a mai or ta xa em qua tro dé- 
ca das. Te mos que mo ver mais, com- 
pe tir e cons truir me lhor no va men te.”

O lí der da Ca sa Bran ca ain da dis se 
que o país pre ci sa in ves tir mui to mais 
em pro je tos de in fra es tru tu ra, in clu si- 
ve por que há áre as mui to atra sa das, 
pois há 10 mi lhões de ca sas e 400 mil 
es co las no país on de as ins ta la ções hi- 
dráu li cas têm ca nos de chum bo. “Pre- 
ci sa mos pre pa rar os EUA pa ra o sé cu- 
lo 21 com mi lhões de em pre gos em 
in fra es tru tu ra. Pre ci sa mos to mar 
con ta das cri an ças e in clu si ve com 
cri a ção de em pre gos pa ra quem cui da 
de pes so as. Pre ci sa mos cri ar nos EUA 
em pre gos, em pre gos e em pre gos.”

Bi den afir mou que o seu go ver no 
po de rá, com o apoio do Con gres so, 
con ce der aju da com cré di to tri bu tá- 
rio a mui tas fa mí li as do país, em uma 
me di da que con tem pla ria até 65 mi- 
lhões de cri an ças.

O man da tá rio des ta cou que seu 
pla no de in ves ti men tos em in fra es-

Im pos to

JOE BIDEN COMPLETOU 100 DIAS NO COMANDO DOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

tru tu ra, ava li a do em US$ 2,25 tri lhões, 
pre vê a cons tru ção de 500 mil es ta- 
ções pa ra car re gar car ros elé tri cos pe- 
lo ter ri tó rio ame ri ca no. “Não há ra- 
zões pa ra os EUA não li de ra rem o 
mun do na pro du ção de ba te ri as de 
car ros elé tri cos”, afir mou.

O pre si den te ame ri ca no des ta cou 
que nos pró xi mos dez anos ocor re rão 
mais mu dan ças tec no ló gi cas no 
mun do do que o re gis tra do nas úl ti- 
mas cin co dé ca das. “Te mos que de- 
sen vol ver as tec no lo gi as do fu tu ro, 
co mo bi o tec no lo gia e chips de com- 
pu ta dor”, dis se. “Pa ra ven cer a com- 
pe ti ção no mun do te mos que fa zer 
mais pa ra as fa mí li as ame ri ca nas. Por 
is so, apre sen to pla no pa ra as fa mí li as 
nos EUA, in clu si ve pa ra re for çar a 
edu ca ção. Va mos pro ver pro gra ma de 
qua li da de de pla nos de cui da dos de 
cri an ças.”

O pre si den te dos Es ta dos Uni dos 

dis se que vai ele var im pos tos pa ra 
quem apu ra mais de US$ 1 mi lhão de 
ga nhos de ca pi tal por ano. “Não va- 
mos pu nir nin guém, mas não vou ele- 
var o pe so de tri bu tos so bre a clas se 
mé dia”, des ta cou, no dis cur so no 
Con gres so. “O cor te de im pos tos de 
2017 ele vou o dé fi cit pú bli co em US$ 
2 tri lhões e co lo cou bi lhões no bol so 
de CE Os”, afir mou o lí der ame ri ca no. 
“Com a pan de mia, a de si gual da de so-
ci al pi o rou. Fo ram cor ta dos 20 mi- 
lhões de em pre gos, en quan to 650 bi li- 
o ná ri os ele va ram su as ren das em to- 
tal de US$ 1 tri lhão.”

Bi den ain da res sal tou que não vai 
im por al ta de im pos tos pa ra quem ga- 
nha me nos do que US$ 400 mil por 
ano nos EUA. “Mas pre ci sa mos ele var 
tri bu tos pa ra em pre sas, pa ra dar sua 
con tri bui ção jus ta”, dis se. “Cin quen ta 
e cin co gran des cor po ra ções que ga- 
nha ram US$ 40 bi lhões de lu cros no 
ano pas sa do não pa ga ram im pos tos”, 
afir mou.

CALIFÓRNIA

Incêndio foi feito para
acobertar homícidio

INCÊNDIO MATOU DUAS PESSOAS, ALÉM DA OUTRA MORTA

Um in cên dio na Ca li fór nia que ma tou du as pes so as
no ano pas sa do foi pro vo ca do in ten ci o nal men te pa ra
aco ber tar um as sas si na to, con cluiu a po lí cia.

O in cên dio de Markley te ve ori gem no con da do de
So la no, nor te da Ca li fór nia, em 18 de agos to de 2020,
per to de on de a po lí cia en con trou o cor po quei ma do de
Pris cil la Cas tro, de 32 anos.

As au to ri da des ha vi am in for ma do que Cas tro foi re- 
por ta da co mo de sa pa re ci da de pois de com pa re cer a um
en con tro com Víc tor Ser ri te no, dois di as an tes do iní cio
do in cên dio. Ela não foi mais vis ta.

“Com ba se em uma am pla in ves ti ga ção de oi to me- 
ses, acre di ta mos que Ser ri te no pro vo cou de li be ra da- 
men te o in cên dio de Markley em uma ten ta ti va de ocul- 
tar seu cri me”, afir mou Tom Fer ra ra, xe ri fe do con da do
de So la no.

Ser ri te no, que foi pre so em se tem bro e acu sa do pe lo
as sas si na to de Pris cil la Cas tro, ago ra en fren ta acu sa ções
adi ci o nais por in cên dio de li be ra do e pe las mor tes de
Dou glas Mai, 82 anos, e Le on “Ja mes” Bo ne, 64 anos, que
fa le ce ram quan do su as ca sas fo ram atin gi das pe las cha- 
mas.

As cha mas de Markley de pois se uni ram a uma sé rie
de ou tros in cên di os pa ra for mar o LNU Light ning Com- 
plex, um dos in cên di os flo res tais mais gra ves da his tó ria
do es ta do, se gun do o De par ta men to de Sil vi cul tu ra e
Pro te ção con tra In cên di os da Ca li fór nia.

Os ou tros in cên di os te ri am si do pro vo ca dos de pois
que qua se 11.000 rai os atin gi ram o nor te do es ta do em
meio a uma on da his tó ri ca de ca lor.

No to tal, o com ple xo de in cên di os de vas tou mais de
140.000 hec ta res na fa mo sa re gião vi ní co la da Ca li fór nia
e quei mou qua se 1.500 es tru tu ras, Mi lha res de mo ra do- 
res fo ram obri ga dos a aban do nar a área.

As cha mas ar ra sa ram a área ao nor te de San Fran cis co
du ran te dois me ses e ma ta ram seis pes so as.

VATICANO

Papa aprova lei contra corrupção

FUNCIONÁRIOS DO VATICANO NÃO PODERÃO RECEBER PRESENTES DE MAIS DE 40 EUROS

O pa pa Fran cis co re for çou a lu ta con tra
a cor rup ção den tro do Va ti ca no ao apro var,
on tem (29), no vas leis pa ra os fun ci o ná ri os
e clé ri gos que tra ba lham pa ra a Cú ria Ro- 
ma na.

Por meio de um “mo tu pro prio”, do cu- 
men to pa pal, Fran cis co exi ge que tan to os
di re to res quan to o pes so al ad mi nis tra ti vo
que tra ba lham na ad mi nis tra ção da Igre ja
de cla rem não ter con de na ções ou in ves ti- 
ga ções por ter ro ris mo, la va gem de di nhei- 
ro ou so ne ga ção de im pos tos.

Da mes ma for ma, não po de rão ter ati vos
em pa raí sos fis cais ou in ves tir em em pre- 
sas que ope ram “con tra a dou tri na da Igre- 
ja”, diz o tex to.

“É proi bi do a to dos os co la bo ra do res
acei tar pre sen tes de va lor su pe ri or a 40 eu- 
ros”, res sal ta o do cu men to.

O pa pa ar gen ti no pro me teu re for mar as
fi nan ças do Va ti ca no, pal co de nu me ro sos
es cân da los so bre in ves ti men tos po lê mi- 
cos, e ga ran tir a trans pa rên cia de su as ope- 
ra ções e fun ci o ná ri os.

A no va me di da diz res pei to a to dos
aque les que se en con tram nos ní veis fun ci- 
o nais C, C1, C2 e C3, ou se ja, des de car de ais
e che fes de di cas té ri os a vi ce-di re to res com
con tra tos di re ti vos de cin co anos e to dos
aque les que têm fun ções de ad mi nis tra ção
ju ris di ci o nal ati vas ou de con tro le e fis ca li- 
za ção, ex pli cou o Va ti ca no em uma no ta.

Tan to os pre la dos co mo os lei gos de ve- 
rão as si nar uma de cla ra ção as se gu ran do

que não fo ram su jei tos a con de na ções, jul- 
ga men tos ou in ves ti ga ções cri mi nais por
cor rup ção, frau de, ter ro ris mo, la va gem de
di nhei ro, ex plo ra ção de me no res ou so ne- 
ga ção fis cal.

Es sas pes so as tam bém não po de rão ter
con tas ou in ves ti men tos em paí ses de al to
ris co pa ra la va gem de di nhei ro ou fi nan ci- 
a men to do ter ro ris mo, em pa raí sos fis cais
ou par ti ci pa ção em em pre sas que ope ram
“con tra a dou tri na so ci al da Igre ja”, es pe ci- 
fi ca o tex to.

A se cre ta ria de Eco no mia “po de rá ve ri fi- 
car a ve ra ci da de das de cla ra ções dos de cla- 
ran tes, e a San ta Sé, em ca so de de cla ra ções
fal sas, po de rá des pe dir o em pre ga do e re- 
cla mar na Jus ti ça os pre juí zos so fri dos”,
ad ver te o pa pa.

“Eles te rão que as si nar uma de cla ra ção
na ho ra da con tra ta ção e de pois a ca da dois
anos”, acres cen ta o do cu men to as si na do
pe lo pon tí fi ce.

Es sas no vas re gras são ado ta das de pois
das de ci di das em 19 de maio de 2020,
quan do Fran cis co pro mul gou o no vo có di- 
go de con tra ta ção pú bli ca, por con si de rá-
lo ne ces sá rio, “por que a cor rup ção po de se
ma ni fes tar em di fe ren tes mo da li da des e
for mas”.

A San ta Sé tam bém ade riu à Con ven ção
das Na ções Uni das con tra a Cor rup ção, a
fim de se ajus tar às me lho res prá ti cas “pa ra
pre ve nir e com ba ter es te fenô me no em su- 
as vá ri as for mas”.

MUNDO

ONU admite fracasso no Chipre

A ILHA DO CHIPRE É DIVIDIDA ENTRE GREGOS E TURCOS HÁ MAIS DE 40 ANOS

A no va ro da da de ne go ci a ções so bre
Chi pre fra cas sou, re co nhe ceu nes ta quin- 
ta-fei ra (29) o che fe da ONU, em bo ra te- 
nha pe di do que não fos sem aban do na- 
das, en quan to o lí der tur co-ci pri o ta con- 
si de rou inú til ne go ci ar sem re co nhe cer o
“sta tus de igual da de” do nor te da ilha.

Chi pre es tá di vi di da des de 1974, quan- 
do o exér ci to tur co in va diu o ter ço nor te
da ilha em res pos ta a um gol pe de Es ta do
que pre ten dia unir a ilha à Gré cia.

Des de en tão, a cha ma da Re pú bli ca
Tur ca do Nor te de Chi pre (RTNC) só é re- 
co nhe ci da por An ca ra.

Du ran te dé ca das, vá ri as ro da das de ne- 
go ci a ções pa tro ci na das pe la ONU pa ra a
reu ni fi ca ção fra cas sa ram.

“A ver da de é que, ten do con cluí do to- 
dos os nos sos es for ços, ain da não en con- 
tra mos ter re no co mum su fi ci en te pa ra
per mi tir a re to ma da das ne go ci a ções for- 
mais so bre a so lu ção do pro ble ma de Chi- 
pre”, dis se An to nio Gu ter res a re pór te res.

“Não vou de sis tir”, acres cen tou o se- 
cre tá rio-ge ral da ONU, que es pe ra re to- 
mar as ne go ci a ções in for mais em dois a
três me ses.

“Se é im pos sí vel re sol ver a qua dra tu ra
do cír cu lo na ge o me tria, na po lí ti ca é
mui to co mum”, afir mou.

As po si ções das par tes per ma ne cem
dis tan tes, co mo cons ta tou Gu ter res, que
li de rou as ne go ci a ções in for mais que co- 
me ça ram ter ça-fei ra em Ge ne bra.

Os ci pri o tas gre gos con ti nu am a apoi ar
a so lu ção de reu ni fi car a ilha co mo um Es- 

ta do fe de ral, mas o pre si den te da RTNC
propôs na quar ta-fei ra que o Con se lho de
Se gu ran ça da ONU re co nhe ça dois Es ta- 
dos in de pen den tes e iguais na ilha me di- 
ter râ nea, di vi di da en tre as co mu ni da des
tur ca e gre ga.

Os ci pri o tas tur cos não vão “aban do- 
nar” a sua po si ção, de cla rou em Ge ne bra
Er sin Ta tar, pre si den te da RTNC, as se gu- 
ran do que é inú til con du zir ne go ci a ções
sem o re co nhe ci men to do “sta tus igua li- 
tá rio e so be ra no” do nor te da ilha.

“Cla ro, ha ve rá con sul tas an tes da pró- 
xi ma reu nião. Nos sa in ten ção é cri ar, tan- 
to quan to pos sí vel, as con di ções pa ra que
a pró xi ma reu nião se ja um su ces so”, fri- 
sou o che fe da ONU.

“Es ta mos de ter mi na dos a fa zer tu do o
que es ti ver ao nos so al can ce pa ra que es te
diá lo go avan ce e que, em al gum mo men- 
to, pos sa ter um des fe cho po si ti vo”, con- 
cluiu.

Qua tro anos de pois do fra cas so das ne- 
go ci a ções em Crans-Mon ta na, re sort de
es qui na Suí ça, ha via pou ca es pe ran ça de
que um acor do gre go-ci pri o ta-tur co fos se
al can ça do es ta se ma na em Ge ne bra, em- 
bo ra a ONU te nha pe di do às par tes “cri a ti- 
vi da de”.

Os três “fi a do res” da se gu ran ça da ilha
des de a sua in de pen dên cia em 1960 – Tur- 
quia, Gré cia e a ex-po tên cia co lo ni al bri- 
tâ ni ca – tam bém es ti ve ram pre sen tes nas
con ver sa ções em Ge ne bra, re pre sen ta dos
pe los seus chan ce le res, Me vlut Ca vu so- 
glu, Ni kos Den di as e Do mi nic Ra ab.

São Luís, sexta-feira, 30 de abril de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2021, REGISTRO DE PREÇO Nº 018/2021. 
O Município de Lago da Pedra (MA), por meio da Comissão Permanente de Licitação - CPL avisa 
aos interessados que fará realizar Licitação na seguinte modalidade e condições. Modalidade: 
Pregão Eletrônico. Modo de disputa: Aberto. Tipo de licitação: Menor preço por item, que será 
regida pela Lei nº 10.520/2002 e Decreto nº 10.024/2019, subsidiariamente as disposições da Lei 
nº 8.666/93 e suas alterações. Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÁS GLP E BOTIJÕES PARA ATENDER A 
DEMANDA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE LAGO DA PEDRA - MA. Data e horário do início da 
disputa: 12 de maio de 2021, às 09h00min (nove e trinta). Site para realização do Pregão: 
www.licitanet.com.br. Poderão participar da Licitação todas as empresas especializadas no 
ramo, que comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital, para a 
execução de seus objetivos. Maiores informações poderão ser obtidas no site do LICITANET e 
também nos dias de expediente das 08h00min às 12h00min, no Setor de Licitação do Município 
de Lago da Pedra- MA, onde poderão ser consultados gratuitamente, desde que em mídia, 
podendo ainda ser solicitado via e-mail: cpllagodapedra@gmail.com. Lago da Pedra- MA, 26 de 
abril de 2021. Felipe Pereira Bacelar – Pregoeiro.

PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2021 - SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 127/2021

AVISO DE LICITAÇÃO

INTERESSADO: Município de SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA.

OBJETO: Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais e medicamentos hospitala-
res e odontológicos para atender as necessidades das Unidades de Saúde do Município de São 
Raimundo das Mangabeiras - MA, conforme as quantidades, especificações e condições descritas no 
Anexo I - Termo de Referência.

• MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM.
• ENVIO DA PROPOSTA/DOCUMENTAÇÃO: Do dia 03/05/2021, às 08h00min. ao dia 17/05/2021 às 
08h59min. Horário de Brasília/DF.
•ABERTURA DAS PROPOSTAS/SESSÃO PÚBLICA: Dia 17/05/2020 às 09h00min.  Horário de 
Brasília/DF.
• FONTE DE RECURSOS: 001  RECURSOS ORDINÁRIOS              
• ORÇAMENTO SIGILOSO (  X  ) SIM  (    ) NÃO

OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital poderá ser obtido ou consultado na nos seguintes endereços 
eletrônicos: www.comprasnet.gov.br, no site da Prefeitura municipal de São Raimundo das Mangabei-
ras/MA: https://saoraimundodasmangabeiras.ma.gov.br e no site do Tribunal de Contas do Estado: 
www.tce.ma.gov.br. Mais informações poderão ser consultadas e obtidas através do e-mail da CPL: 
cpl@saoraimundodasmangabeiras.ma.gov.br ou pelo telefone: (99) 98503-2444.

São Raimundo das Mangabeiras - MA, 29 de abril de 2021.

Francisco da Guia Mendes de Sousa Alves
Pregoeiro Municipal

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

Bem-vindos à Ilha

A Pre fei tu ra de São Luís, via Se cre ta ria
Mu ni ci pal de Tu ris mo (Se tur) ins ta lou, na
área de em bar que e de sem bar que do Ae ro-
por to In ter na ci o nal de São Luís – Ma re chal
Cu nha Ma cha do, um pór ti co em for ma to de
ar co de can ta ria. O por tal, que faz re fe rên cia
à ar qui te tu ra das edi fi ca ções do Cen tro His-
tó ri co, traz a ex pres são “Bem-Vin do a São
Luís” com tra du ção em fran cês, in glês e es-
pa nhol.

Voos para Portugal

A TAP Air li nes aca ba de vol tar a ope rar a
ro ta Lis boa – Sal va dor com du as frequên ci as
se ma nais e pre vi são de três vo os em maio. As
ae ro na ves che gam a ca pi tal bai a na e re tor-
nam a ca pi tal por tu gue sa às quar tas, sex tas e
do min gos. Em ju nho e ju lho as vi a gens se rão
am pli a das pa ra, res pec ti va men te, qua tro e
cin co par ti das se ma nais, per mi tin do que os
bra si lei ros e de mais vi si tan tes pos sam apro-
vei tar o ve rão do he mis fé rio nor te.

Em tem pos de pan de mia é pre ci so
man ter os cui da dos mas tam bém ce -
le brar a vi da de for ma cons ci en te e
res pon sá vel, a exem plo da mé di ca
Kei la Ma tos, que co me mo rou seu
ani ver sá rio de for ma ín ti ma, mas de -
li ci o sa. Ela con tou com a aju da de
Werther Ban dei ra (na fo to com ela),
que le vou o sa bor e o re quin te da sua
Vil la do Vi nho  pa ra a ca sa de Kei la,
mon tan do um mi ni buff et pa ra a ani -
ver sa ri an te e sua fa mí lia. O re sul ta -
do foi tão elo gi a do que Werther já
man da avi sar: Es se seu no vo ser vi ço
de “Fes ta em Ca sa com a Vil la do Vi -
nho”, in cluin do as de lí ci as e as be bi -
das do res tau ran te, es tá dis po ní vel e
veio pa ra fi car. Op ções po dem va ri ar
de jan tar com ple to ou so men te me sa
de an te pas tos.

O en ge nhei ro ele tri cis -
ta da Equa to ri al Ener -
gia Lu cas Pi nhei ro, que
es tá co or de nan do o
La bo ra tó rio e Hub de
Ino va ção (Equa to ri al
LAB), ex pli ca que se -
rão dois es pa ços: o tér -
reo, com ati vi da des
vol ta das pa ra o pú bli -
co ex ter no; e o 1º pi so
(se gun do an dar) on de
fi ca rão os la bo ra tó ri os
de pro du ção de tec no -
lo gia e ino va ção da
Equa to ri al, além da
par te ad mi nis tra ti va.

O atle tas Da ti nha, Ger -
lan e Bobô (fo to) ago ra
es tão na Se le ção Bra -
si lei ra de Be a ch Soc -
cer, mas to dos co me -
ça ram na mo da li da de
dis pu tan do o Cam pe o -
na to Ma ra nhen se, que
é a prin ci pal com pe ti -
ção do Es ta do pro mo -
vi da pe la FMBS. Em
2021, o Cam pe o na to
Ma ra nhen se de Be a ch
Soc cer de Se le ções
Mu ni ci pais te rá iní cio
dia 5 de maio, com a
re a li za ção da Eta pa de
Hum ber to de Cam pos.

Base de Alcântara

O co or de na dor do gru po de Tra ba lho da FI E- 
MA “Pen sar o Ma ra nhão”, Luiz Fer nan do Ren- 
ner, jun ta men te com o su pe rin ten den te da FI E- 
MA, Ce sar Mi ran da e de mais mem bros do GT
par ti ci pa ram na tar de de quar ta-fei ra, 28, da
Reu nião Or di ná ria da Co mis são In te gra da de
De sen vol vi men to pa ra o Cen tro Es pa ci al de Al- 
cân ta ra (CDI-CEA), com a pre sen ça do Mi nis tro
Mar cos Pon tes. A 7ª reu nião or di ná ria do ple ná- 
rio do CDI-CEA acon te ceu de for ma re mo ta e
con tou com apre sen ta ção do IF MA, do Mi nis té- 
rio do Tu ris mo, da UF MA.

Laboratório de Inovação

O pré dio on de fun ci o nou a Ali an ça Fran ce sa,
no Rua do Giz, Cen tro His tó ri co de São Luís, se rá
o La bo ra tó rio e Hub de Ino va ção (Equa to ri al
LAB), da em pre sa Equa to ri al Ener gia Ma ra nhão.
O pro je to es tá sen do mon ta do em um ca sa rão
per ten cen te ao Go ver no do Es ta do, que es ta va
fe cha do e sem uso e foi ad qui ri do pe la Equa to ri- 
al Ener gia por meio de edi tal, lan ça do pe lo Pro- 
gra ma Ado te um Ca sa rão, e se rá to do re vi ta li za- 
do es te ano. A pre vi são é que os ser vi ços se jam
ini ci a dos em maio e con cluí dos no se gun do se- 
mes tre des te ano.

Auxílio cultural

A Se cre ta ria de Es ta do da Cul tu ra re a li zou, até
o iní cio des ta se ma na, o pa ga men to de 2.311
pro ces sos co mo be ne fí cio cul tu ral pa ra a clas se
ar tís ti ca. Des se to tal, 2.118 é de au xí lio emer- 
gen ci al cul tu ral, sen do 1.597 pa ra ar tis tas, e 521
pa ra pro fis si o nais de even tos. Ou tras 193 pro- 
pos tas do edi tal Co ne xão Cul tu ral 4 fo ram pa gas
em um úni co dia. Am bos os au xí li os fo ram cri a- 
dos pe lo Go ver no do Es ta do e exe cu ta dos pe la
Sec ma pa ra aju dar fi nan cei ra men te a clas se ar- 
tís ti ca, uma das mais im pac ta das com as res tri- 
ções sa ni tá ri as im pos tas pe la pan de mia.

Pra curtir

Em 2021, o Sesc
Amazô nia das Ar tes
al can ça a sua 13ª edi -
ção e con ta com 19
tra ba lhos ar tís ti cos
que in clu em as mais
va ri a das lin gua gens
cul tu rais.

Os ar tis tas par ti ci -
pan tes são pro ve ni -
en tes e 9 es ta dos do
país, sen do eles: Acre,
Ama pá, Ama zo nas,
Ma ra nhão, Ma to
Gros so.

O Ma ra nhão es ta rá
re pre sen ta do pe los
tra ba lhos: “Eu te nho
a tua ca ra”, ex po si ção
da ar tis ta Mar le ne
Bar ros, e pe la Cia. Mi -
ra mun do, com o es -
pe tá cu lo “Pa li ta Ar -
ru a çan do”, in cluin do
ações for ma ti vas.

Na pri mei ra eta pa,
que acon te ce rá de 04
a 29 de maio, se rão
re a li za das as ofi ci nas,
to tal men te gra tui tas
e no for ma to on li ne. 

No se gun do se mes tre
te re mos a mos tra de
apre sen ta ções, fó rum
au di o vi su al e se mi -
ná rio em for ma tos
vir tu ais ou hí bri do.

Nes te sá ba do, 1º de
maio, to das as lo jas
do Gru po Po ti guar
as sim co mo o CD /
Cen tro de Dis tri bui -
ção es ta rão fe cha das,
em vir tu de do fe ri a do
na ci o nal do Dia do
Tra ba lha dor.

Mas no do min go, 2,
as lo jas da Coha ma e
da For qui lha es ta rão
aber tas, das 9h às
14h.

Bo as com pras e bom
fim de se ma na.

São Luís, sexta-feira, 30 de abril de 2021

Maranhão é  tem o maior crescimento 
de empregos do Nordeste em março

Com a admissão de 
15.557 postos de traba-
lhos e um saldo de 3.629 
empregos gerados no mês 
de março de 2021, o Mara-
nhão apresentou a maior 
variação relativa no saldo 
de empregos do Nordeste, 
segundo afirmam os dados 
do Cadastro Geral de Em-
pregados e Desempregados 
(Novo Caged), divulgados 
nesta quarta-feira (28) pelo 
Ministério da Economia.

Com variação de 0,72, o 
Maranhão ficou em primei-
ro lugar no ranking do Nor-
deste – em seguida, apare-
cem Bahia, com 0,57% (9.820 
empregos gerados); Paraí-
ba, 0,50%; e Rio Grande do 
Norte, com 0,48%.

De acordo com o Novo 
Caged, o emprego cele-
tista no Brasil apresentou 
crescimento em março de 
2021, registrando saldo de 
184.140 postos de trabalho. 
Já no acumulado do ano de 
2021, o saldo foi de 837.074 
empregos.

Março de 2021 apresen-
tou, também, saldo positivo 
em Serviços (+95.553 pos-
tos), Indústria Geral (+42.150 
postos), Indústria de Trans-
formação (+39.547 postos) 
e Construção (+25.020 pos-
tos), por exemplo.

“O Governo do Maranhão 
escolheu enfrentar a pan-
demia da Covid-19 criando 
oportunidades e estratégias 
que continuassem o traba-

lho de desenvolvimento do 
Estado. Entre essas iniciati-
vas, estão programas como 
o Trabalho Jovem e o Cida-
de Empreendedora. É desta 
forma que temos possibili-

tado destaques importan-
tes na economia do Mara-
nhão”, analisa Simplício 
Araújo, secretário de Esta-
do de Indústria, Comércio 
e Energia (Seinc).
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PA TRÍ CIA CU NHA

Er ra di ca das pe las va ci nas

Do en ças evi tá veis com a va ci na ção

Elas salvam

Vacinas protegem o
corpo de doenças

D
o en ças que tal vez vo cê co nhe ça só por que leu
ou ou viu fa lar, fo ram er ra di ca das do Bra sil
gra ças à imu ni za ção. Do en ças que ma ta vam
mi lha res de pes so as to dos os anos até a me ta- 

de do sé cu lo pas sa do, ou que dei xa vam se que las, co mo
co que lu che, sa ram po, po li o mi e li te e ru béo la, têm in ci- 
dên ci as re du zi das dras ti ca men te, gra ças à va ci na.

Nes ta se ma na em que se des ta ca a im por tân cia da va- 
ci na ção, na Se ma na Mun di al de Va ci na ção que vai até o
dia 30, es pe ci a lis tas aler tam pa ra a ne ces si da de de man- 
ter em dia o ca len dá rio va ci nal ape sar da pan de mia do
no vo co ro na ví rus. “O não com pa re ci men to de cri an ças
às uni da des de saú de pa ra atu a li za ção do ca len dá rio va- 
ci nal po de im pac tar nas co ber tu ras va ci nais e co lo car
em ris co a saú de de to dos, es pe ci al men te fren te à si tu a- 
ção epi de mi o ló gi ca do sa ram po, fe bre ama re la e co que- 
lu che que vi ven ci a mos atu al men te”, diz a no ta con jun ta
da So ci e da de Bra si lei ra de Pe di a tria (SBP) e a So ci e da de
Bra si lei ra de Imu ni za ções (SBIm).

Re du ção dos nú me ros de ca sos de do en ças in fec ci o- 
sas, di mi nui ção do nú me ro de hos pi ta li za ções, re du ção
de gas tos com me di ca men tos e mor tan da de, além da
er ra di ca ção de do en ças. Es ses são os prin ci pais be ne fí- 
ci os das va ci nas e, con se quen te men te, das cam pa nhas
de va ci na ção, prin ci pal men te após a se gun da on da de
ca sos da Co vid-19, que já ma tou mais de 350 mil pes so as
no Bra sil. “A va ci na é a es tra té gia mais útil, de bai xo cus- 
to e mais efe ti va no con tro le de do en ças in fec to con ta gi- 
o sas. A im por tân cia da va ci na ção não es tá so men te na
pro te ção in di vi du al, mas tam bém de for ma co le ti va.
Sua fun ção es tá em sen si bi li zar o or ga nis mo con tra um
agen te agres sor, es ti mu lan do-o a pro du zir cé lu las de
de fe sa”, pon tu ou a en fer mei ra Már cia Li ma, pro fes so ra
do cur so de En fer ma gem da Fa cul da de Flo ren ce.

A va ci na é a es tra té gia mais útil, de

bai xo cus to e mais efe ti va no

con tro le de do en ças

in fec to con ta gi o sas. A im por tân cia

da va ci na ção não es tá so men te na

pro te ção in di vi du al, mas tam bém

de for ma co le ti va.

Nos úl ti mos anos, o Bra sil tem apre sen ta do avan ços e
re tro ces sos em re la ção à imu ni za ção. O Bra sil che gou a
re gis trar a er ra di ca ção do sa ram po em 2016, po rém vol- 
tou a apre sen tar ca sos em 2019. A mai o ria das do en ças
que po dem ser pre ve ni das por va ci na são trans mi ti das
pe lo con ta to com ob je tos con ta mi na dos ou quan do o
do en te es pir ra, tos se ou fa la, pois ele ex pe le pe que nas
go tí cu las que con têm os agen tes in fec ci o sos. As sim, se
um in di ví duo é in fec ta do, po de trans mi tir a do en ça pa ra

ou tros que tam bém não fo ram imu ni za dos.

Ao la do dos an ti bió ti cos, as va ci nas es tão en tre as
gran des con quis tas da me di ci na. Des de que o mé di co
bri tâ ni co Edward Jen ner de ci diu ino cu lar um ga ro to de
se te anos com o con teú do ex traí do de uma pús tu la de
va río la, em 1796, e des co briu que is so ga ran tia pro te ção
con tra a en fer mi da de, as do en ças in fec ci o sas pas sa ram
a fi gu rar en tre aque las con tra as quais a ci ên cia fi nal- 
men te pos suía al gu ma for ma de con tro le. A va río la, que
du ran te sé cu los di zi mou po pu la ções, es tá er ra di ca da
des de 1980. A po li o mi e li te no Bra sil tam bém.

Além dis so, se gun do a Fun da ção Oswal do Cruz, ocor- 
reu a eli mi na ção da cir cu la ção do ví rus au tóc to ne do sa- 
ram po em 2000 e da ru béo la des de 2009. Ou tras do en- 
ças tam bém ti ve ram o nú me ro de pes so as in fec ta das re- 
du zi do por con ta das cam pa nhas de va ci na ção, co mo é
o ca so do té ta no ne o na tal.

Ape sar des se ce ná rio, mo vi men tos an ti-va ci na ame a- 
çam a vol ta de do en ças ci ta das aci ma. Es se fa to tem pre- 
o cu pa do for te men te a clas se mé di ca, pois há um te mor
pe la rein tro du ção de do en ças que não fo ram eli mi na- 
das to tal men te do Bra sil, den tre elas o sa ram po, a po li o- 
mi e li te, a ru béo la e a dif te ria. “Per ce be mos que nos úl ti- 
mos anos a por cen ta gem de in di ví du os imu ni za dos
vem di mi nuin do e o ca len dá rio va ci nal vem sen do ne- 
gli gen ci a do, o que fa vo re ce o re a pa re ci men to des sas pa- 
to lo gi as que se en con tra vam con tro la das. A efe ti vi da de
des ses imu no bi o ló gi cos é in con tes tá vel, a fal ta des ta
ação co lo ca em ris co to da a exis tên cia hu ma na”, co- 
men tou a pro fes so ra Már cia Li ma.

Per ce be mos que nos úl ti mos anos a

por cen ta gem de in di ví du os

imu ni za dos vem di mi nuin do e o

ca len dá rio va ci nal vem sen do

ne gli gen ci a do, o que fa vo re ce o

re a pa re ci men to des sas pa to lo gi as

que se en con tra vam con tro la das. A

efe ti vi da de des ses imu no bi o ló gi cos é

in con tes tá vel, a fal ta des ta ação

co lo ca em ris co to da a exis tên cia

hu ma na.

Va le des ta car que ou tro gran de fa tor de va lo ri za ção
das cam pa nhas de imu ni za ção em tem pos pan dê mi cos
– co mo es tá ocor ren do em 2021, com a va ci na ção con tra
a Co vid-19, em pa ra le lo com as cam pa nhas de imu ni za- 
ção anu al da Gri pe e H1N1 -, é evi tar a su per lo ta ção do

sis te ma de saú de, que atu al men te fo ca no tra ta men to
de pa ci en tes com o no vo co ro na ví rus e va ri an tes pa ra
de sa fo gar a ocu pa ção de lei tos, já que di ver sos es ta dos
es tão com as Uni da des de Te ra pia In ten si va (UTI) lo ta- 
das e com fi las de es pe ra.

As pa to lo gi as que têm co ber tu ra va ci nal no Bra sil são:
tu ber cu lo se; dif te ria; té ta no; co que lu che; po li o mi e li te;
in flu en za; he pa ti te A; he pa ti te B; sa ram po; ca xum ba;
ru béo la; va ri ce la; in fec ções por HIB; do en ça pneu mo- 
có ci ca; me nin gi te C; fe bre ama re la; ro ta vi ro se; HPV (pa- 
pi lo ma ví rus hu ma no) e Co vid-19.

No iní cio do ano, a Se cre ta ria Mu ni ci pal de Saú de (Se- 
mus) fez uma cam pa nha de va ci na ção de do ses con tra
He pa ti te (A e B), ro ta ví rus, trí pli ce vi ral, pó lio e ou tras
que fa zem par te da ro ti na das cri an ças nos pri mei ros
anos de vi da.

De acor do com a Se mus, de vi do à pan de mia, al gu mas
co ber tu ras de va ci nas im por tan tes re gis tra ram que da
de 50% ou mais na ca pi tal. A BCG, por exem plo, te ve, em
2020 (nos pri mei ros me ses do ano), ape nas 8,5% da co- 
ber tu ra va ci nal pre vis ta. Em 2021, o mes mo ín di ce foi de
3,67%. A He pa ti te A te ve co ber tu ra, em ja nei ro des te
ano, de ape nas 6,12% do pre vis to. A co ber tu ra da va ci na
de ro ta ví rus, em ja nei ro de 2021, foi de  7,27% do pre vis- 
to. Um dos fa to res apon ta dos pa ra es sa que da, foi a pan- 
de mia que ini biu os usuá ri os a pro cu ra rem a re de pú bli- 
ca mu ni ci pal.

Ao nas cer, as cri an ças de vem to mar, ini ci al men te, as
do ses con tra a BCG e a He pa ti te B. Com dois me ses de
vi da é apli ca da a pri mei ra do se de ou tras va ci nas, co mo
pen ta va len te, pneu mo có ci ca e ro ta ví rus. Com três me- 
ses é re co men da da a va ci na me nin go có ci ca C. Ou tras
va ci nas são re co men da das após qua tro me ses de vi da.

Va le lem brar que ain da es tá ocor ren do a va ci na ção
con tra a In flu en za. A me ta da Se mus é va ci nar 90% dos
cha ma dos gru pos pri o ri tá ri os, mas a ori en ta ção, nes te
mo men to, é pri o ri zar a imu ni za ção con tra a Co vid-19.
Ou se ja, as pes so as con tem pla das com a va ci na ção con- 
tra o co ro na ví rus, após as du as do ses, de vem aguar dar
por 14 di as após a imu ni za ção com ple men tar.

São Luís, sexta-feira, 30 de abril de 2021
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Para participar da seleção, os interessados devem efetuar as inscrições até hoje, no
prédio sede da Inspetoria, localizada na Rua Oswaldo Cruz, nº 1618, 5º andar, São Luís

SÃO LUÍS

Inscrição de seletivo
para porto termina hoje

As va gas

• ele trô ni ca (4)
• me câ ni ca (4)
• quí mi ca (4)
• quan ti fi ca ção/men su ra ção de mer- 
ca do ri as a gra nel, só li do, lí qui do ou 
ga so so (8)

Car ga ho rá ria

A
Ins pe to ria da Re cei ta Fe de ral 
do Bra sil (IRF) do Por to de 
São Luís, no es ta do do Ma ra- 
nhão aler ta pa ra o úl ti mo dia 

de ins cri ções do Pro ces so Se le ti vo 
des ti na do ao cre den ci a men to de pe- 
ri tos autô no mos. Ho je, sex ta-fei ra, dia 
30 de abril, en cer ra o pra zo pa ra os in- 
te res sa dos par ti ci pa rem do cer ta me.

No to tal, são ofer ta das 20 va gas dis- 
tri buí das nas áre as de:

A re mu ne ra ção pe la pres ta ção dos 
ser vi ços de pe rí cia se rá efe tu a da con- 
for me o pre vis to nos arts. 34 a 40 e nas 
Ta be las do Ane xo Úni co da IN RFB nº 
1.800, de 2018, con for me es pe ci fi ca do 
no edi tal.

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

Ins cri ção

CANDIDATOS SERÃO SELECIONADOS A PARTIR DE ANÁLISE DE DOCUMENTOS 

equi pa men tos ele trô ni cos em ge ral, 
sis te mas de co mu ni ca ção e te le co- 
mu ni ca ções, sis te mas de me di ção e 
con tro le elé tri co e ele trô ni co, di gi tais 
ou ana ló gi cos, pa ra pro ces sos in dus- 
tri ais, co mer ci ais e ou tras apli ca ções 
ge né ri cas, bem co mo ou tras ati vi da- 
des.

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

A clas si fi ca ção dos par ti ci pan tes 

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

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

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

GRANDE ILHA

Veja onde você pode fazer teste de covid-19

OS TESTES OFERECIDOS SÃO DO TIPO PCR-RT, FEITO A PARTIR DE UMA AMOSTRA DE NASOFARINGE E CONSIDERADO PADRÃO OURO

O Go ver no do Ma ra nhão es tá dis- 
po ni bi li zan do no vos pon tos de tes ta- 
gem pa ra a po pu la ção. Des de a úl ti ma
quar ta-fei ra (28), os tes tes po dem ser
re a li za dos no Par que do Ran ge dor, e
até es te do min go (2) a Se cre ta ria de
Es ta do da Saú de (SES) re for ça a tes ta- 
gem com pon tos iti ne ran tes pe la ca- 
pi tal. Os tes tes ofe re ci dos são do ti po
PCR-RT, fei to a par tir de uma amos tra
de na so fa rin ge e con si de ra do pa drão
ou ro.

Até ho je, sex ta-fei ra (30), a tes ta- 
gem es ta rá dis po ní vel na Re ser va do
Ita pi ra có, das 16h às 21h. No sá ba do
(1º), os tes tes es ta rão dis po ní veis à
po pu la ção na Ave ni da Li to râ nea, das
8h às 16h e no Es pi gão Cos tei ro da
Pon ta d’Areia das 16h às 21h. No do- 
min go (2), os tes tes po de rão ser re a li- 
za dos no va men te na Ave ni da Li to râ- 
nea, das 8h às 12h. Os pon tos iti ne- 
ran tes têm co mo apoio o ôni bus de
ações ex ter nas do He mo mar.

Além dos pon tos iti ne ran tes, os tes- 
tes po de rão ser re a li za dos até a pró xi- 
ma ter ça-fei ra, 4 de maio, no es ta ci o- 

na men to do São Luís Shop ping, das
9h às 21h, com apoio da Car re ta da
Mu lher.

O se cre tá rio ad jun to de As sis tên cia
à Saú de, Car los Vi ní cius de Araú jo
des ta ca que ao am pli ar a ofer ta de tes- 
tes pa ra a Co vid-19, o Go ver no re for ça
um de seus pi la res no en fren ta men to
à pan de mia no es ta do. “O mo ni to ra- 
men to de ca sos da Co vid-19 no Ma ra- 
nhão atra vés da tes ta gem tem si do
fei to pe lo Go ver no des de an tes da
con fir ma ção do pri mei ro ca so da do- 
en ça no es ta do. A tes ta gem, as sim co- 
mo as ações de pre ven ção e a as sis- 
tên cia aos pa ci en tes, são pi la res do
nos so tra ba lho pa ra en fren tar a pan- 
de mia”, afir ma Car los Vi ní cius.

O ser vi ço es tá sen do exe cu ta do pe- 
la Se cre ta ria de Es ta do da Saú de, em
par ce ria com a Em pre sa Ma ra nhen se
de Ser vi ços Hos pi ta la res (Em serh).
“Es ta be le ce mos no vos flu xos de aten- 
di men to di an te do ce ná rio de pan de- 
mia da Co vid-19 no Bra sil. A ideia é
iden ti fi car na po pu la ção o ví rus ati vo
e, as sim, o mais rá pi do pos sí vel, pro- 

vi den ci ar o aten di men to em uma das
de nos sas uni da des de saú de, além de
pro mo ver o dis tan ci a men to com a
que bra do ci clo do ví rus”, afir mou
Mar cos Gran de, pre si den te da Em-
serh. Pa ra a tes ta gem, é ne ces sá rio
apre sen tar do cu men to ofi ci al com fo- 
to, car tão do SUS e com pro van te de
re si dên cia.

Mar cius Sil va, de 48 anos, sou be do
pon to de tes ta gem no Par que Ran ge- 
dor por meio de ami gos e men sa gem
via apli ca ti vo. “Há uns dois di as te nho
sen ti do al guns si nais e sin to mas, e co- 
mo fi quei sa ben do do es pa ço, re sol vi
apro vei tar a opor tu ni da de. Acre di to
que es te ser vi ço se rá es sen ci al pa ra
quem pre ci sa, prin ci pal men te na mo- 
bi li za ção por es pa ços di fe ren ci a dos,
tra zen do mais con for to e tran qui li da- 
de”, dis se.

O agen te de saú de Luís de Sá Mar-
ques, de 63 anos, co men tou que a dis-
po ni bi li za ção dos tes tes am plia a sen-
sa ção de se gu ran ça. “Além do tes te, é
um lo cal on de a pes soa po de ti rar dú- 
vi das tam bém”, dis se.

AEROPORTO

Prefeitura instala
pórtico de boas-vindas

O PÓRTICO FOI INSTALADO NO AEROPORTO DA CAPITAL 

A Pre fei tu ra de São Luís, por meio da Se cre ta ria Mu ni- 
ci pal de Tu ris mo (Se tur) ins ta lou, na área de em bar que e
de sem bar que do Ae ro por to In ter na ci o nal de São Luís –
Ma re chal Cu nha Ma cha do, um pór ti co em for ma to de
ar co de can ta ria. O por tal, que faz re fe rên cia à ar qui te- 
tu ra das edi fi ca ções do Cen tro His tó ri co, in te gra as
ações da ges tão mu ni ci pal pa ra a re to ma da do tu ris- 
mo.  “O po vo lu do vi cen se já é re co nhe ci do por ser re- 
cep ti vo, en tão te mos uma ma te ri a li za ção des te sen ti- 
men to. Cri a mos o pór ti co pa ra mos trar aos tu ris tas mais
so bre São Luís. Es sa é uma das pri o ri da des do pre fei to
Edu ar do Brai de: tor nar São Luís uma ci da de in te li gen te
e sa be mos que o tu ris mo é uma das fren tes prin ci pais
pa ra es sa trans for ma ção. So mos Pa trimô nio Mun di al,
des ta ca mos is to lo go na en tra da da ci da de. As sim que os
vo os vol ta rem a ter mais frequên cia, to dos vão se de pa- 
rar com es sa men sa gem aco lhe do ra”, ex pli cou Sau lo
San tos, se cre tá rio mu ni ci pal de Tu ris mo.

O no vo por tal traz a ex pres são “Bem-Vin do a São
Luís” com tra du ção em fran cês, in glês e es pa nhol. A
pro pos ta de con fec ção do pór ti co foi fei ta pa ra ho me na- 
ge ar a “Can ção do Exí lio”, do po e ta ma ra nhen se Gon çal- 
ves Di as, e re ce beu pin tu ras em azu le ja ria e con tém, nas
ba ses, ca chepôs com pal mei ras, ca rac te rís ti cos da ca pi- 
tal. Quem pas sar por ali, po de rá fa zer um re gis tro com
fo tos e com par ti lhar nas re des so ci ais.

A Se tur São Luís tam bém lan çou, nes te mês de abril, o
aten di men to on-li ne da Cen tral de Aten di men to ao Tu- 
ris mo (CAT), que po de ser fei to atra vés do What sApp no
nú me ro (98) 99158-4947. O aten di men to es pe ci a li za do
é fei to por gui as de tu ris mo da Se tur e es tá dis po ní vel em
por tu guês e em in glês, de se gun da a sá ba do, das 8h às
18h. Além dis so, os per fis do Ins ta gram, @tu ris mo.sa o- 
luis, e do Fa ce bo ok, Tu ris mo São Luís, com par ti lham di- 
a ri a men te fo tos e ví de os so bre São Luís. Atu al men te, o
con teú do al can ça mais de 500 mil pes so as por mês.

BURITI BRAVO

Pais entregam a filha
para estuprador

A POLÍCIA AINDA ENCONTROU MAIS CRIANÇAS NA CASA

Um cri me bár ba ro! A po lí cia pren deu três pes so as por
sus pei tas de es tu pro de vul ne rá vel, fa vo re ci men to à
pros ti tui ção, aban do no ma te ri al e maus tra tos à cri an- 
ças. O mais ab sur do é que os en vol vi dos são pais de uma
me ni na de ape nas 11 anos.

As pri sões acon te ce ram no Po vo a do Ju ça ra, zo na ru- 
ral de Bu ri ti Bra vo. Os pró pri os pais le va vam a cri an ça
pa ra a re si dên cia do au tor do es tu pro on de os atos bár- 
ba ros acon te ci am, tu do em tro ca de di nhei ro pa ra o
con su mo de be bi da al coó li ca.

Além da ví ti ma dos es tu pros, na ca sa fo ram en con tra- 
das ou tras qua tro cri an ças en tre 9 e 2 anos que pas sa- 
ram por to do ti po de maus tra tos e aban do no por par te
dos pais.

Par ti ci pa ram das di li gên ci as po li ci ais ci vis de São
João dos Pa tos, Pas sa gem Fran ca e Bu ri ti Bra vo. As in- 
ves ti ga ções con ti nu am ten do em vis ta que exis te a sus- 
pei ta de que ou tras du as fi lhas dos au to res tam bém fo- 
ram ali ci a das.

São Luís, sexta-feira, 30 de abril de 2021
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Antes de se transferir para o Brasil, o treinador iniciou os trabalhos no futebol
comandando as equipes de base do Dragon Force e Progresso, em Portugal

• Ali an za Li ma 1 x 2 São Pau lo – 2004
• São Pau lo 3 x 0 De por ti vo Ta chi ra –
2004
• São Pau lo 4 x 2 La U – 2005
• São Pau lo 2 x 0 Pal mei ras – 2005
• São Pau lo 4 x 0 Ti gres – 2005
• São Pau lo 4 x 0 Ti gres – 2005
• São Pau lo 2 x 0 Ri ver – 2005
• São Pau lo 2 x 0 Ca ra cas – 2006
• São Pau lo 2 x 1 Pal mei ras – 2006
• Chi vas 0 x 1 São Pau lo – 2006
• On ce Cal das 2 x 1 São Pau lo – 2010
• São Pau lo 5 x 0 Bo lí var – 2013
• The Strongst 2 x 1 São Pau lo – 2013
• São Pau lo 2 x 0 Atle ti co-MG – 2013

• San tos 2 x 0 Es tu di an tes – 2018
• San Jo se 0 x 1 Fla men go – 2019
• Fla men go 3 x 1 LDU – 2019
• Fla men go 2 x 0 Eme lec – 2019
• Fla men go 2 x 0 Eme lec – 2019
• In ter 1 x 1 Fla men go – 2019

• Fla men go 5 x 0 Grê mio – 2019
• Fla men go 5 x 0 Grê mio – 2019
• Fla men go 2 x 1 Ri ver – 2019
• Fla men go 2 x 1 Ri ver – 2019
• Fla men go 3 x 0 Bar ce lo na – 2020
• Ra cing 1 x 1 Fla men go – 2020
• Ve lez 2 x 3 Fla men go – 2021
• Fla men go 4 x 1 La Ca le ra – 2021
• Fla men go 4 x 1 La Ca le ra – 2021

NOVO TREINADOR

Tricolor contrata “gajo”
para comandar time

D
i as após con fir mar a vol ta 
de Cel so Tei xei ra, o Sam- 
paio Cor rêa anun ci ou a es- 
co lha do no vo trei na dor pa- 

ra a con ti nu a ção da tem po ra da 2021, 
on de dis pu ta as fi nais do Es ta du al e a 
Sé rie B do Cam pe o na to Bra si lei ro.

O no me es co lhi do pa ra co man dar 
o Tri co lor ma ra nhen se é do por tu guês 
Da ni el Ne ri, que es ta va há três tem po- 
ra das no Sal guei ro-PE. No ti me per- 
nam bu ca no, o trei na dor não es ta va 
fa zen do uma boa cam pa nha. Fo ram 
14 jo gos, com cin co vi tó ri as, três em- 
pa tes e seis der ro tas, em du as com pe- 
ti ções: o Per nam bu ca no e Co pa do 
Nor des te.

Por ou tro la do, em 2020 foi um ano 
bom, com 30 jo gos, 14 vi tó ri as, 10 em- 
pa tes e ape nas seis der ro tas.

An tes de se trans fe rir pa ra o Bra sil, 
o trei na dor ini ci ou os tra ba lhos no fu- 
te bol co man dan do as equi pes de ba se 
do Dra gon For ce e Pro gres so, em Por- 
tu gal.

O trei na dor co man dou o Sal guei ro 
pe la úl ti ma vez na noi te da quar ta-fei- 
ra (28), na vi tó ria so bre o Se tem bro 
por 2 x 0, pe lo Cam pe o na to Per nam- 
bu ca no. O re sul ta do ga ran tiu seu, 
ago ra, ex-ti me nas quar tas de fi nal da 
com pe ti ção. “É um trei na dor da es co- 
la por tu gue sa, que vai ter uma opor- 
tu ni da de de de mons trar o seu po ten- 
ci al aqui no Sam paio. Foi cam peão 
per nam bu ca no co man dan do uma 
equi pe de or ça men to mo des to, e che- 
ga com mo ti va ção to tal pa ra nos aju- 
dar no res tan te da tem po ra da”, des ta- 
cou o pre si den te Ser gio Fro ta.

Da ni el Ne ri vai de sem bar cou em 
São Luís na noi te de on tem, quin ta

Fi cha téc ni ca
• No me: Da ni el Jor ge Ne ri Ma ri nho
• Ape li do:Da ni el Ne ri
• Ida de:41 anos
• Na ci o na li da de:Por tu gal
• Ci da de de nas ci men to:Ama ran te

DANIEL NERI FOI CAMPEÃO PERNAMBUCANO COM O MODESTO SALGUEIRO, EM 2020

-fei ra (29), pa ra ser apre sen ta do ao 
gru po e ini ci ar os tra ba lhos à fren te do 
Sam paio. Che ga com mo ti va ção 

to tal pa ra nos aju dar no 

res tan te da tem po ra da

FLAMENGO

Gabigol passa Ceni em artilharia na Libertadores
“Ga bri el em pa tou co mi go em Co pa

Li ber ta do res e es tá a dois gols do Zi co.
Es tá evo luin do”. A ci ta ção de Ro gé rio
Ce ni em en tre vis ta co le ti va até ren deu
uma brin ca dei ra no ves tiá rio re gis tra- 
da pe la FlaTV.

O que o trei na dor não sa bia era de
um “gol per di do” na épo ca de San tos
que faz com que Ga bi gol já te nha o
su pe ra do com os dois gols da vi tó ria
por 4 a 1 so bre o Uni on La Ca le ra, na
úl ti ma ter ça-fei ra, no Ma ra ca nã. Na
con ta gem ago ra: 15 x 14 pa ra o ca mi sa
9 ru bro-ne gro.

De ta lhe que não in va li da o mo- 
men to di ver ti do após a par ti da e mui- 
to me nos o fei to do ex-go lei ro. Na pu- 
bli ca ção em re de so ci al, o Fla men go
ci ta que am bos ago ra têm 14 gols por
um úni co clu be na com pe ti ção con ti- 
nen tal e en fa ti za a con ta gem re gres si- 
va pa ra Ga bi gol su pe rar Zi co no pos to
de mai or go le a dor ru bro-ne gra na
his tó ria da Li ber ta do res. No mo men- 
to, es tá 16 a 14.

Gols de Ro gé rio Ce ni na Li ber ta do- 
res

Vol ta mos pa ra a dis pu ta par ti cu lar
en tre Ga bi e Ro gé rio, que con ta com
nú me ros im por tan tes de par te a par- 
te. O ex-go lei ro é o bra si lei ro com
mais jo go na his tó ria da com pe ti ção:
90 em 11 par ti ci pa ções. Ce ni ba lan- 
çou as re des em cin co des sas edi ções,
com des ta que pa ra 2005, quan do foi

cam peão e ar ti lhei ro do São Pau lo,
com cin co gols.

Ro gé rio es te ve ain da no elen co
cam peão de 1993 e se des pe diu da
dis pu ta que mais gos ta va de jo gar em
2015, com eli mi na ção di an te do Cru- 
zei ro. Em 2021, é a pri mei ra vez que
es te íco ne da his tó ria da Li ber ta do res
par ti ci pa co mo trei na dor e com uma
mis são bem de fi ni da: igua lar Re na to
Gaú cho, úni co bra si lei ro a ser cam- 
peão den tro e fo ra de cam po.

Gols de Ga bri el na Li ber ta do res

Já Ga bi gol é pra ti ca men te um no- 
va to na com pe ti ção em com pa ra ção a
Ce ni, mas tam bém já cra vou seu lu gar
na his tó ria com ar ti lha ria, gols na fi- 
nal e tí tu lo em 2019. 

A pri mei ra par ti ci pa ção acon te ceu
em 2018, ain da pe lo San tos, quan do
mar cou um gol na vi tó ria por 2 a 0 so- 
bre o Es tu di an tes na fa se de gru pos há
exa tos três anos: 28 de abril. É o gol
que faz a di fe ren ça na cor ri da com Ro- 
gé rio.

Ga bi gol so ma 15 gols em 25 par ti-
das na mai or com pe ti ção das Amé ri- 
cas. Além do gol so li tá rio pe lo San tos,
fo ram no ve em 2019, dois em 2020 e já
são três na edi ção atu al. Com Ro gé rio
no re tro vi sor, a me ta ago ra é su pe rar
os 16 de Zi co, se ja em nú me ros ab so- 
lu tos, se ja com a ca mi sa do Fla men go.
“Es pe ro ba ter (o re cor de), pas sar o
nos so rei. Mas acho que ele sem pre
se rá nos so rei, es ta rá no nos so co ra- 
ção in de pen den te de mar ca. Não vai
ti rar o mé ri to de le, é nos so ído lo. Fa lei
com ele há pou cos di as e ele es ta va
tor cen do por is so”.

Com os dois gols con tra os chi le- 
nos, Ga bi gol atin giu ain da ou tra mar- 
ca ex pres si va pe lo Fla men go: 101 par- 
ti ci pa ções di re tas em gols em 110 jo-
gos, 77 gols e 24 as sis tên ci as. Sá ba do,
o ata can te tem a chan ce de am pli ar a
mar ca con tra o Vol ta Re don da, às
21h15 (de Bra sí lia), no Rau li no de Oli- 
vei ra, pe la se mi fi nal do Ca ri o ca.

A ca ça aos re cor des da Li ber ta do res
con ti nua na pró xi ma ter ça-fei ra. Lí-
der do Gru po G, o Fla men go vi si ta a
LDU, no es tá dio Ca sa blan ca, em Qui- 
to, pe la ter cei ra ro da da.

Es ta du al 2020

Nú me ros

Gru pos
• Gru po A: As so ci a ção de Fut sal She ki na (Hum ber to de
Cam pos), Clu be Atlé ti co Pe ni el (São Luís), Tú nel F.C.
(São Luís) e Ip pon Cru zei ro Ap cef (São Luís)
• Gru po B: As so ci a ção Mag nó lia (São Luís), Ju ven tud
F.C. (Vi a na), Atlef Fut sal (São Luís) e Aes fa (Arai o ses)
• Gru po C: Bri ga dei ro Fal cão (São Luís), As so ci a ção Bal -
sas San tos F.C (Bal sas), As so ci a ção Atlef (São Luís) e Ino -
var F.C. (São Luís)
• Gru po D: Pa ler mo (San ta Inês), Ti tans (Ita pe cu ru-Mi -
rim), Atlé ti co Clu be Vi a na (Vi a na) e Vil la No va (Ita pe cu -
ru-Mi rim)

Jo gos

• 12h45 – Atlef Fut sal x Aes fa
• 4h30 – As so ci a ção Mag nó lia x Ju ven tud F.C.
• 16h – Ti tans x A.C. Vi a na
• 17h30 – As so ci a ção Atlef x Bri ga dei ro Fal cão

• 19h45 – Ip pon Cru zei ro Ap cef x A.C. Pe ni el

FUT SAL

Cam pe o na to
Ma ra nhen se vai
co me çar no do min go

Tu do pron to pa ra a bo la vol tar a ro lar den tro de qua- 
dra. Nes te do min go, dia 2 de maio, se rá da do o pon ta pé
ini ci al pa ra o Cam pe o na to Ma ra nhen se de Fut sal Adul- 
to Mas cu li no – Edi ção 2020, com pe ti ção pro mo vi da pe- 
la Fe de ra ção de Fut sal do Ma ra nhão (Fe fus ma). O tor- 
neio es ta va pre vis to pa ra ocor rer no se gun do se mes tre
do ano pas sa do, mas não pô de ser re a li za do de vi do às
res tri ções oca si o na das pe la pan de mia do no vo co ro na- 
ví rus (co vid-19). Des sa ma nei ra, o Es ta du al de 2020 co- 
me ça ago ra e con ta rá com a par ti ci pa ção de 16 clu bes
de 7 ci da des di fe ren tes.

Qua tro par ti das abrem o Cam pe o na to Ma ra nhen se
de Fut sal Adul to Mas cu li no no do min go: Atlef Fut sal x
Aes fa, As so ci a ção Mag nó lia x Ju ven tud F.C., Ti tans x A.C.
Vi a na e As so ci a ção Atlef x Bri ga dei ro Fal cão. Os jo gos
ocor re rão no Gi ná sio da Ap cef, no bair ro do Ca lhau, a
par tir das 12h45, e se gui rão to das as re co men da ções sa- 
ni tá ri as pa ra a re a li za ção de even tos es por ti vos, co mo
dis tan ci a men to so ci al, uso obri ga tó rio de más ca ras,
dis po ni bi li za ção de ál co ol gel e sem pú bli co.

Na se gun da-fei ra (3), ha ve rá mais uma par ti da pe lo
Es ta du al. A par tir das 19h45, Ip pon Cru zei ro Ap cef en- 
ca ra o A.C. Pe ni el, no Gi ná sio da Ap cef. Elei to em mar ço
des te ano co mo pre si den te da Fe fus ma pa ra o qua dri ê- 
nio 2021-2025, Alex Ri car te des ta ca a im por tân cia de se- 
guir à ris ca os pro to co los de fi ni dos pe las au to ri da des de
saú de pa ra que o cam pe o na to pos sa acon te cer da me- 
lhor for ma pos sí vel. Se gun do o di ri gen te, é fun da men tal
pre ser var a saú de de to dos nes te mo men to de li ca- 
do. “Es ta mos an si o sos pa ra o iní cio do Cam pe o na to Ma- 
ra nhen se. Em 2020 não foi pos sí vel re a li zar a com pe ti- 
ção, mas ago ra va mos se guir à ris ca to dos os pro to co los
ne ces sá ri os pa ra que te nha mos um tor neio de su ces so,
pre ser van do a saú de de atle tas, di ri gen tes, ár bi tros e os
de mais en vol vi dos na com pe ti ção. Nos so ob je ti vo é for- 
ta le cer ca da vez mais o fut sal no Ma ra nhão e fo men tar a
mo da li da de em mais ci da des”, afir mou Alex Ri car te,
pre si den te da Fe fus ma.

Nos so ob je ti vo é for ta le cer ca da vez

mais o fut sal no Ma ra nhão e

fo men tar a mo da li da de em mais

ci da des

O Cam pe o na to Ma ra nhen se de Fut sal Adul to Mas cu- 
li no – Edi ção 2020 se rá dis pu ta do por 16 equi pes, de se te
ci da des di fe ren tes. Na pri mei ra fa se, os ti mes fo ram dis- 
tri buí dos em qua tro gru pos, on de se en fren ta rão en tre si
den tro de su as res pec ti vas cha ves. As du as me lho res
equi pes de ca da gru po avan çam pa ra as quar tas de fi nal.

Além da ca te go ria Adul to Mas cu li no, o Es ta du al 2020
con ta rá com dis pu tas em ou tras 11 ca te go ri as, in cluin- 
do as ca te go ri as Sub-14, Sub-16 e Sub-19 Fe mi ni no, no- 
vi da des des ta edi ção. A pre vi são é que os de mais tor nei- 
os se jam ini ci a dos nas pró xi mas se ma nas.

Es ta edi ção do Cam pe o na to Ma ra nhen se se rá a mai- 
or de to dos os tem pos. Con ta bi li zan do to das os da dos
de to das as ca te go ri as, o Es ta du al de Fut sal vai con tar
com a par ti ci pa ção de 153 equi pes. Ao to do, se rão re a li- 
za dos 328 jo gos, on de mais de 2 mil atle tas es ta rão com- 
pe tin do. 

Do min go (2/5) // Gi ná sio da Ap cef

Se gun da-fei ra (3/5) // Gi ná sio da Ap cef
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Vencedor do Oscar de Melhor Filme, longa fala sobre norte-americanos que optam
pelo nomadismo como estilo de vida em meio à recessão econômica

Re vi ta li za ção

No va me sa di re to ra

MELHOR FILME

“Nomadland” estreia
hoje nos cinemas

“O
que é lem bra do, vi ve”, 
res sal ta um per so na- 
gem de No ma dland, 
fil me de in ter mi ná veis 

vi tó ri as, pa ra além das três es ta tu e tas 
do Os car, e que es treia nes ta sex ta-fei- 
ra (29/4) nos ci ne mas bra si lei ros. 
Lon ge da nos tal gia, a ga le ria de per so- 
na gens (mui tos as si mi la dos pe la nar- 
ra ti va, a par tir de exis tên ci as re ais) co- 
lhe do pas sa do a for ça pa ra se guir adi- 
an te, sem pre vis lum bran do a vi da so- 
bre ro das e a ins ta bi li da de da so bre vi- 
vên cia pe la es cas sez de mei os econô- 
mi cos. Des car tan do o ró tu lo de “sem-
te to”, eles pre fe rem a ta cha de “sem-
ca sa”, e bus cam uma rein ven ção de 
vi da, no imer si vo fil me da di re to ra 
chi ne sa Ch loé Zhao, que tra ta de ti pos 
com apo sen ta do ri as ín fi mas e ce le bra 
prá ti cas ru di men ta res de es cam bo e 
ações qua se pri mi ti vas.

Ven ce dor do Leão de Ou ro no Fes ti- 
val de Ve ne za, do Baf ta de me lhor fo- 
to gra fia (as si na da por Joshua Ja mes 
Ri chards) e dos prê mi os de me lhor fil- 
me, di re ção e atriz (Fran ces Mc Dor- 
mand), no Os car, No ma dland re tra ta 
a vi da de Fern, des po ja da, em ca mi so- 
las e ves ti dos es vo a çan tes, pron ta pa- 
ra ex plo rar a vas ti dão de ter ras bal di- 
as, em com pa nhia da van que a con- 
duz: ba ti za da de Van guar da. Com um 
quê do fa mo so Na na tu re za sel va gem, 
fil me em que um ado les cen te des bra- 
va va o ex tre mo na re la ção com a na tu- 
re za, Fern vi ve dos úl ti mos fô le gos de 
des co ber tas, mas já uma ses sen to na 
ex pe ri en te.

Sem ma qui a gem, tal qual Fern, a

Es pí ri to so li dá rio

NOMADLAND FOI O VENCEDOR DE MELHOR FILME DO OSCAR

es tru tu ra ca pi ta lis ta se faz re ve lar, em 
da dos re ais: o fil me con ta de uma re- 
ces são nor te-ame ri ca na que ex pur- 
gou os mo ra do res da ín fi ma Em pi re 
(Ne va da), pe la fal ta de im pul sos 
econô mi cos pa ra uma fun da men tal 
fá bri ca de ges so da re gião. Na obra, 
com ro tei ro adap ta do de um li vro de 
Jes si ca Bru der (Sur vi ving Ame ri ca in 
Twenty-First Century, que faz re fe rên- 
cia à so bre vi vên cia), pe sa a que bra de 
tra di ção no mo de lo de vi da de uma ci- 
da de qua se cen te ná ria.

Com a tra je tó ria da vi da de uma 
per so na gem “ho nes ta e co ra jo sa” (co- 
mo des ta ca da pe la ir mã da pro ta go- 
nis ta), a di re to ra Ch loé Zhao mo di fi- 
cou a es tru tu ra da Aca de mia de Ar tes 
e Ci ên ci as Ci ne ma to grá fi cas (que de- 
fi ne o Os car): se tor nou a se gun da di- 
re to ra a ven cer o tro féu (de pois de 
Kathryne Bi ge low), e a pri mei ra de 
ori gem es tran gei ra.

En ca ran do in tem pé ri es, e ou vin do 
do “mo men to di fí cil” pa ra as se gu rar 

va ga, mes mo en tre em pre gos tem po- 
rá ri os, Fern traz al go que di a lo ga com 
a in de fi ni ção de fu tu ro e fal ta de se gu- 
ran ça ope ran te em fa ce à pan de mia. 
Daí vem dos gran des trun fos do fil me 
que va lo ra a sim pli ci da de e a dis po si- 
ção à so li da ri e da de. Ten do por ba se 
uma re al re de so ci al, com ami gos in- 
te gra dos à co mu ni da de de va lo res 
dig nos e sen sí veis, Fern se vê aco lhi-
da.

Em ble má ti ca, quan do se tra ta da 
Amé ri ca al ter na ti va ou de dis si den tes, 
Fran ces Mc Dor mand traz pa ra No ma-
dland, além de uma ter cei ra vi tó ria no 
Os car de me lhor atriz, um pa pel ge ra-
dor e ca li bra do por em pa tia. Amo ro- 
sa, ela na tu ral men te cha ma a aten ção 
de Da ve (Da vid Strathairn), ou tro 
ape ga do à vi da de ci ga no con tem po-
râ neo. A re la ção de au to no mia de 
Fern ain da é po ten ci a li za da pe lo con- 
ta to com per so na gens de le gí ti mo vi- 
ven ci ar nô ma de: Bob Wells e a du pla 
de ido sas Lin da May e Swan kie. O trio 
sai da vi da re al pa ra a te lo na do ci ne-
ma.

LITERATURA

Academia Imperatrizense de Letras completa 30 anos

PARA CELEBRAR A DATA, UMA CERIMÔNIA VIRTUAL MARCOU A INAUGURAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA AIL

Fun da da no dia 27 de abril de 1991,
a Aca de mia Im pe ra tri zen se de Le tras
(AIL) co me mo rou 30 anos de exis tên- 
cia na úl ti ma ter ça-fei ra (27). Pa ra ce- 
le brar a da ta, uma ce rimô nia vir tu al
mar cou a inau gu ra ção das ins ta la- 
ções da AIL, pré dio que foi to tal men te
re vi ta li za do pe lo Go ver no do Ma ra- 
nhão, por meio da Se cre ta ria de Es ta- 
do da Cul tu ra (Sec ma).

Tam bém co mo par te das ce le bra- 
ções pe las três dé ca das da AIL, foi re a- 
li za da a pos se da no va di re to ria, re- 
cém-elei ta pe los mem bros da ins ti tui- 
ção. Os se cre tá ri os de Es ta do da Cul- 
tu ra, An der son Lin do so, e de Edu ca- 
ção (Se duc), Fe li pe Ca ma rão, fo ram
em pos sa dos co mo mem bros cor res- 
pon den tes da AIL em São Luís.

Pro fes sor, cro nis ta e ad vo ga do es- 
pe ci a lis ta em Di rei to Edu ca ci o nal e
Di rei to Ad mi nis tra ti vo, An der son Lin- 
do so as su me a fun ção com a res pon- 
sa bi li da de de re pre sen tar as ações
ins ti tu ci o nais da AIL em São Luís e
nos de mais mu ni cí pi os da Gran de
Ilha.

Es sa tam bém se rá a ta re fa do se cre- 
tá rio Fe li pe Ca ma rão, elei to pe la sua
no tó ria atu a ção em fa vor da edu ca ção
e cul tu ra ma ra nhen se, se ja co mo pro- 
fes sor, mes tre ou pre si den te da Fun- 

da ção da Me mó ria Re pu bli ca na
(FMR).

O pre si den te da AIL, Rai mun do
Tra ja no Ne to, res sal tou que a es co lha
de An der son Lin do so é um re co nhe ci- 
men to a atu a ção en ga ja da do se cre tá- 
rio pe la cul tu ra ma ra nhen se.

“An der son Lin do so já é uma pes soa
co nhe ci da na nos sa Aca de mia e é
mui to que ri do por to dos nós, não
ape nas da AIL, mas de to dos aque les
que fa zem cul tu ra na Re gião To can ti- 
na. O con vi te fei to a ele foi exa ta men- 
te pe lo seu mé ri to co mo es cri tor, cro- 
nis ta que é, e pe la sua atu a ção a fa vor
da cul tu ra ma ra nhen se”, res sal tou
Tra ja no. Nas re des so ci ais, An der son
Lin do so agra de ceu a opor tu ni da de
em ocu par a fun ção. “Mui to fe liz em
to mar pos se co mo mem bro cor res- 
pon den te da AIL jun to do meu gran de
ami go Fe li pe Ca ma rão. Agra de ço ao
pre si den te da Aca de mia, Rai mun do
Tra ja no, pe lo con vi te de par ti ci par
des sa hon ro sa ca sa”, fri sou o se cre tá- 
rio de Cul tu ra.

Lo ca li za da na Rua Ur ba no San tos,
mais es pe ci fi ca men te na Pra ça da
Cul tu ra, no Cen tro de Im pe ra triz, a
se de da Aca de mia Im pe ra tri zen se de

Le tras (AIL) pas sou por re vi ta li za ção
com ple ta de su as ins ta la ções, ga- 
nhan do am pla e mo der na re cu pe ra- 
ção pre di al, no vo mo bi liá rio, no vos
equi pa men tos e no va pin tu ra.

“Sen sí vel à cul tu ra e à li te ra tu ra,
sem pre de olhos vol ta dos de for ma es-
pe ci al pa ra a Re gião To can ti na, o go- 
ver na dor de ter mi nou que se fi zes se
es sa res tau ra ção em tem po re cor de”,
des ta cou o pre si den te da AIL.

Em re ve rên cia ao ad vo ga do, po lí ti-
co e es cri tor Sál vio Di no – um dos 13
li te ra tos que in te gra ram a plêi a de que
fun dou a ca sa li te rá ria e pai do go ver- 
na dor – com a re for ma a AIL pas sou a
se cha mar ‘Pa ço da Cul tu ra Sál vio Di- 
no’. A ho me na gem a um de seus pri-
mei ros mem bros fun da do res foi ins ti- 
tuí da por de cre to mu ni ci pal, aten-
den do pe di do da pró pria as so ci a ção
li te rá ria.

Em so le ni da de pre sen ci al na se de
da AIL, to mou pos se a no va me sa di- 
re to ra, co man da da pe lo pre si den te
re e lei to, o po e ta Rai mun do Tra ja no
Ne to. No even to, res tri to por con ta da
Co vid-19, os no vos imor tais El son
Araú jo e Hum ber to Bar ce los fo ram di- 
plo ma dos.

SÉRIE

Marvel anuncia
escritora de Ironheart

CHINAKA HODGE É RESPONSÁVEL PELA SÉRIE SNOWPIERCER

O no vo se ri a do da Mar vel em par ce ria com a Disney+,
Iro nhe art, em por tu guês Co ra ção de Fer ro, se rá es cri ta
por Chi na ka Hod ge, se gun do o si te da Variety. A es cri to- 
ra fi cou co nhe ci da por ro tei ri zar a adap ta ção da Net flix,
O ex pres so do ama nhã. Co ra ção de fer ro con ta a his tó ria
da in ven to ra pro dí gio, Ri ri Wil li ams, in ter pre ta da por
Do mi ni que Thor ne, que cri ou a ar ma mais avan ça da
des de o Ho mem de Fer ro. Anun ci a do em de zem bro de
2020, jun to com Ar mor wars, o pro je to ain da não tem
pre vi são de es treia.

Chi na ka Hod ge tam bém par ti ci pou do re ma ke de
Ama zing sto ri es da Ap ple, as sim co mo da sé rie Snow pi- 
er cer, da TNT, es tre la da por Da ve ed Diggs. Ri ri Wil li ams
apa re ceu nos qua dri nhos da Mar vel, pe la pri mei ra vez,
em 2016. Na épo ca ela era uma me ni na de 15 anos, es tu- 
dan te do MIT.

Co ra ção de fer ro con ta a his tó ria da

in ven to ra pro dí gio, Ri ri Wil li ams,

in ter pre ta da por Do mi ni que

Thor ne.

Wil li ams cha mou aten ção de Tony Stark que a apoi ou
nes sa jor na da. Co ra ção de Fer ro é uma das di ver sas sé ri- 
es em de sen vol vi men to pe lo Mar vel em par ce ria com a
Disney+, com fo co em per so na gens ne gros.

OUTRA VEZ

Lollapalooza é adiado
para março de 2022

OS INGRESSOS DA EDIÇÃO 2020 SEGUIRÃO VÁLIDOS 

O fes ti val Lol la pa lo o za foi adi a do mais uma vez por
con ta da pan de mia da co vid-19, de acor do com um
anún cio da or ga ni za ção do even to nas re des so ci ais. As
no vas da tas pa ra a re a li za ção do even to são 25, 26 e 27
de mar ço de 2022.

Es ta não é a pri mei ra vez que o Lol la pa lo o za é adi a do
des de o iní cio da pan de mia. O even to, ori gi nal men te
mar ca do pa ra abril de 2020, aca bou adi a do pa ra de zem- 
bro de 2020, de pois pa ra se tem bro des te ano e, nes ta
quar ta-fei ra, 28, foi pos ter ga do no va men te pa ra mar ço
de 2022.

Os in gres sos da edi ção 2020

se gui rão vá li dos pa ra o even to, mas

não é pos sí vel pe dir a de vo lu ção do

di nhei ro, ape nas re ce ber cré di tos

da T4F.

Na pri mei ra vez em que o Lol la pa lo o za foi adi a do, as
atra ções prin ci pais con fir ma das eram Guns N’ Ro ses,
The Stro kes e Tra vis Scott. A or ga ni za ção do even to ha- 
via con fir ma do es sas par ti ci pa ções nos pri mei ros adi a- 
men tos, mas ago ra ain da não há po si ção a res pei to das
atra ções do fes ti val.

As edi ções do Lol la pa lo o za da Ar gen ti na e do Chi le,
por ora, não fo ram adi a das.
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