
Nem o peso dos 91 anos marcados pela 
trajetória mais lampejante da política bra-
sileira faz o ex-presidente José Sarney dei-
xar de dar palpite e ser ou-
vido por quem pretende 
desentortar caminhos 
embaraçosos em Bra-
sília.   
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Sarney: sou todo ouvidos 
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Começa hoje depoimentos de 
ex-ministros na  CPI  da Covid 

 Quatro empresas poderão realizar lançamento de foguetes e rastreio de veículos espaciais no Centro Espacial de Alcântara, no Mara-
nhão: as americanas Hyperion, Virgin Orbit, OrionAST e a canadense C6 Launch. Segundo a Força Aérea Brasileira (FAB), o Centro Es-

pacial de Alcântara tem condições de prover o suporte logístico, integração e testes finais de carga útil, lançamento de objetos espaciais, 
previsão meteorológica, coleta de dados via telemetria, rastreio, sistema de comando e controle e demais tecnologias. PÁGINA 3
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MUDANÇA
Braide anuncia novo 

secretário de Educação
O prefeito de São Luís, Eduar-

do Braide (Podemos), anunciou 
nesta segunda-feira (3), por meio 
de uma rede social, Marco Mou-

ra como novo titular da Secretaria 
Municipal de Educação (Semed). 
Marco Moura substitui a profes-
sora Esmênia Miranda, vice-pre-
feita de São Luís. Com a saída do 
cargo, ela retorna à vice-prefeitu-

ra da capital maranhense.
PÁGINA 10 

 Sônia Guajajara envolvida em 
processo por fake news 

 

TIRANDO A MÁSCARA

Empresários presos em operação 
policial em Barra do Corda

PÁGINA  14

 A Funai  acusa a ativista e a entidade por fazer acu-
sações que difamaram o governo federal durante a sé-
rie na web “Maracá-Emergência Indígena”, em 2020, 

pela defesa dos povos indígenas e contra violações de 
direitos cometidas contra esses povos durante a pan-

demia da Covid-19. PÁGINA 3

Moto Club representa contra arbitragem
Presidente da Comissão Estadual de Arbitragem do Fute-

bol, Marcelo Filho, disse que as críticas vão ser analisadas pelo 
órgão, para saber se realmente há fundamento. PÁGINA 15

Ex-ministros da saúde, que tiveram papel crucial durante o avanço do novo coronavírus pelo país, prestam depoimento aos 
senadores que integram o grupo de investigação. General do Exército e ex-titular da pasta, Eduardo Pazuello é considerado 

peça-chave no quebra-cabeça para entender o que ocorreu com o país na crise sanitária. PÁGINA 2
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Veículos de comunicação contestam motivos apresentados pelo presidente para barrar
divulgação, em mídias impressas, das informações sobre licitações públicas

Par la men to

Pe di dos

NOVA LEI DE LICITAÇÕES

Entidades reagem a
vetos de Bolsonaro

O
Con gres so de ve ana li sar, a
par tir de ama nhã, uma sé rie
de ve tos ins ti tuí dos pe lo
pre si den te Jair Bol so na ro a

pro pos tas apro va das pe los par la men- 
ta res. Al guns de les fa zem par te da no- 
va lei de li ci ta ções e con tra tos ad mi- 
nis tra ti vos. Ao san ci o nar par ci al men- 
te a ma té ria, no iní cio de mar ço, o
man da tá rio se co lo cou con tra dois
dis po si ti vos que de ter mi nam que
União, es ta dos e mu ni cí pi os pre ci sam
pu bli car em veí cu los da im pren sa ofi- 
ci al e co mer ci al os ex tra tos de edi tal
de li ci ta ção das su as con tra ta ções.

Com os ve tos, to das as in for ma ções
so bre o as sun to se rão con cen tra das
em um si te pú bli co ain da não exis ten- 
te, o Por tal Na ci o nal de Con tra ta ções
Pú bli cas (PNCP). “A de ter mi na ção de
pu bli ca ção em jor nal de gran de cir cu- 
la ção con tra ria o in te res se pú bli co
por ser uma me di da des ne ces sá ria e
an ti e conô mi ca, ten do em vis ta que a
di vul ga ção em ‘sí tio ele trô ni co ofi ci al’
aten de ao prin cí pio cons ti tu ci o nal da
pu bli ci da de”, jus ti fi cou Bol so na ro, ao
apre sen tar as su as ra zões pa ra os ve- 
tos. Ain da se gun do o pre si den te, com
a cri a ção do PNCP, fi ca rá ga ran ti do o
prin cí pio da pu bli ci da de dos atos re- 
la ti vos às con tra ta ções pú bli cas. En ti- 
da des li ga das à im pren sa con tes tam
os mo ti vos apre sen ta dos pe lo man da- 
tá rio pa ra bar rar a di vul ga ção em jor- 
nais im pres sos das in for ma ções re la- 
ci o na das a li ci ta ções pú bli cas e ape- 
lam ao Con gres so pa ra que os ve tos
se jam der ru ba dos. “Além de vi o la rem
o de ver de trans pa rên cia, os ve tos po- 
dem re pre sen tar o fe cha men to de

gran de par te dos jor nais mu ni ci pais e
re gi o nais, ge ran do de sem pre go em
to da uma ca deia de ser vi ço”, pon de- 
rou o pre si den te da As so ci a ção Bra si- 
lei ra de Im pren sa (ABI), Pau lo Je ro ni- 
mo. Di re tor-exe cu ti vo da As so ci a ção
Na ci o nal de Jor nais (ANJ), Ri car do Pe- 
drei ra acres cen tou que, in de pen den- 
te men te da cri a ção do PNCP, os go- 
ver nos pre ci sam dar pu bli ci da de às
su as con tra ta ções em to dos os mei os
de co mu ni ca ção pos sí veis. Além dis- 
so, ele te me que o si te que con cen tra- 
rá to das as in for ma ções re la ci o na das
a li ci ta ções pú bli cas dos três ní veis da
Fe de ra ção e dos Três Po de res da Re- 
pú bli ca fi que so bre car re ga do e vul ne- 
rá vel à ação de hac kers. “Não pu bli car
os edi tais de li ci ta ção pú bli ca nos jor- 
nais é uma ini ci a ti va de obs cu ran tis- 
mo, de tor nar opa co es se am bi en te de
uso pú bli co. Is so é a úl ti ma coi sa que
se quer. Di vul gar na mí dia im pres sa é
uma ques tão de evi tar frau des, de ga- 
ran tir que to do mun do te nha co nhe- 
ci men to so bre os atos do go ver no, so- 
bre tu do o ci da dão da ci da de pe que- 
na. Es pe ra mos que os par la men ta res
de fen dam es sa trans pa rên cia e se co- 
lo quem do la do do que já ha vi am
apro va do”, co men tou Pe drei ra. “O
po der pú bli co vai dei xar de dar li su ra
ao pro ces so de con tra ta ção. Ele pre ci- 
sa fa zer com que a in for ma ção che gue
ao mai or nú me ro de pes so as que vi- 
vem em uma ci da de ou em um es ta- 
do”, re for çou o pre si den te da As so ci a- 
ção de Jor nais do In te ri or do Bra sil
(Ad jo ri), Jo sé Ro ber to Des champs. “A
au sên cia des sa pu bli ca ção vai com- 
pro me ter a trans pa rên cia do ato go- 
ver na men tal e po de dar mar gem pa ra

in ter pre ta ção de mau uso do di nhei ro
pú bli co.”

No Con gres so, uma das vo zes con- 
trá ri as ao ve to de Bol so na ro à pu bli ca-
ção de edi tais em jor nais de gran de
cir cu la ção é o se na dor An to nio Anas- 
ta sia (PSD-MG), re la tor do pro je to
que deu ori gem à no va ver são da Lei
de Li ci ta ções. Em seu pa re cer, ele
man te ve a ne ces si da de da pre sen ça
dos do cu men tos em veí cu los im pres- 
sos. O par la men tar as se gu rou a po si- 
ção mes mo após a re jei ção im pos ta
pe lo che fe do Pla nal to. “Con ti nu a rei a
de fen der es sa pro pos ta por que acre- 
di to na sua re le vân cia pa ra mai or
trans pa rên cia dos pro ces sos li ci ta tó-
ri os, tão im por tan te, es pe ci al men te
nos di as de ho je”, dis se. Ou tros re pre-
sen tan tes de Mi nas Ge rais em Bra sí lia
ga ran ti ram vo tar con tra ri a men te ao
ve to. O de pu ta do Má rio He rin ger
(PDT) afir mou não ter se sur pre en di- 
do com a me di da pre si den ci al e dis se
crer que o ato foi pen sa do pa ra pro vo-
car veí cu los de co mu ni ca ção. “Bol so- 
na ro tem uma per se gui ção a ór gãos
de im pren sa e in for ma ção, prin ci pal- 
men te aos sé ri os, pois gos ta mui to de
fa ke news. Pa ra mim, é pu ra re ta li a ção
e mais do mes mo do es ti lo de le: ‘Não
vou dei xar que a so ci e da de gas te di- 
nhei ro em jor nais’. Ele é um su jei to
vin ga ti vo. A ca be ça de le fun ci o na des- 
se jei to”, cri ti cou. O de pu ta do Jú lio
Del ga do (PSB) tem opi nião se me- 
lhan te. Ele acre di ta que dis po ni bi li zar
do cu men tos pú bli cos em veí cu los
im pres sos au men ta a cla re za. “

ANÁLISE

Câmara não é obrigada a definir prazo para impeachment

LIRA (PP-AL) SINALIZOU QUE A ABERTURA DE UM PROCESSO DE IMPEACHMENT CONTRA BOLSONARO NÃO ESTÁ EM SEUS PLANOS

Elei to pa ra a pre si dên cia da Câ ma- 
ra dos De pu ta dos com apoio do go- 
ver no fe de ral, Arthur Li ra (PP-AL) si- 
na li zou, des ta vez em ma ni fes ta ção
en vi a da ao Su pre mo Tri bu nal Fe de ral
(STF), que a aber tu ra de um pro ces so
de im pe a ch ment con tra o pre si den te
Jair Bol so na ro não es tá em seus pla- 
nos, pe lo me nos a cur to pra zo.

O do cu men to foi en ca mi nha do ao
ga bi ne te da mi nis tra Cár men Lú cia,
que é re la to ra de um pro ces so mo vi do
pe lo ad vo ga do Ro nan Wi e lews ki Bo- 
te lho, cri a dor do Mo vi men to Re for ma
Bra sil, con tra a Câ ma ra. Bo te lho pe de
que o tri bu nal obri gue o Le gis la ti vo a
re gu la men tar os pro ce di men tos pa ra
aná li se dos pe di dos de cas sa ção de
pre si den tes, in clu si ve com a de fi ni ção
de pra zos pa ra sua apre ci a ção. “La cu- 
na, pro po si tal e pe ri go sa, que o le gis- 
la dor dei xou”, afir ma o ad vo ga do. O
pe di do foi for ma li za do em um con- 
tex to de re que ri men tos en ga ve ta dos
con tra o atu al che fe do Exe cu ti vo.

Em sua ma ni fes ta ção, Li ra dis se
que não há pre vi são na Cons ti tui ção
que obri gue a Câ ma ra a es ta be le cer li- 
mi tes tem po rais pa ra exa me dos pe di- 
dos de afas ta men tos do pre si den te.
Afir mou ain da que o pró prio Su pre- 
mo Tri bu nal Fe de ral tem re co nhe ci do
que a aná li se dos re que ri men tos de
im pe a ch ment não se li mi ta a “me ra
aná li se for mal”.

Na ava li a ção do ala go a no, o pro- 
ces so de ve le var em con ta o cli ma po- 
lí ti co do País. “Po den do – e de ven do –
avan çar pa ra a con ve ni ên cia e opor- 
tu ni da de po lí ti cas de se de fla grar um
pro ces so de im pe a ch ment”, ar gu- 
men tou. “O exa me li mi nar de re que ri- 
men tos de afas ta men to do Pre si den te
da Re pú bli ca, da da sua na tu re za po lí- 
ti ca e em vis ta de sua re per cus são em
to do o sis te ma po lí ti co na ci o nal, não
po de se guir um mo vi men to au to má- 
ti co, po den do e de ven do es ta Pre si- 
dên cia ser sen sí vel á con jun tu ra do- 
més ti ca e in ter na ci o nal.”

Em aná li se pre li mi nar, Cár men Lú- 
cia ne gou se gui men to ao pe di do em
ques tão, mas o ca so ga nhou so bre vi- 
da de pois que o ad vo ga do en trou com
agra vo con tra a de ci são. A mi nis tra
con cor da que não há dis po si ti vo
cons ti tu ci o nal que im po nha o de ver
de re gu la men tar pra zo pa ra o pre si- 
den te da Câ ma ra dos De pu ta dos
apre ci ar re que ri men tos de afas ta-
men to do Pre si den te da Re pú bli ca.

Des de o iní cio do go ver no Jair Bol- 
so na ro, a Câ ma ra dos De pu ta dos re- 
ce beu mais de 100 pe di dos de im pe a- 
ch ment do pre si den te. Li ra her dou
mais da me ta de da ges tão an te ri or, de
Ro dri go Maia (DEM-RJ), que não deu
an da men to aos re que ri men tos, e tem
re pe ti do o mes mo dis cur so do an te- 
ces sor, de que o de ba te so bre aber tu ra
de even tu al pro ces so de des ti tui ção
não de ve ser fei to em meio à pan de-
mia.

Cau te la

Agen da da co mis são

SE NA DO

Ex-mi nis tros de põem
es ta se ma na na CPI 

Após apre sen tar o pla no de tra ba lho, de fi nir me tas e
su pe rar ten ta ti vas de in ter ven ção do go ver no e seus ali- 
a dos, a Co mis são Par la men tar de Inqué ri to (CPI) da Co- 
vid re a li za, nes ta se ma na, as oi ti vas das pri mei ras tes te- 
mu nhas. Ex-mi nis tros da saú de, que ti ve ram pa pel cru- 
ci al du ran te o avan ço do no vo co ro na ví rus pe lo país,
pres tam de poi men to aos se na do res que in te gram o gru- 
po de in ves ti ga ção. Ge ne ral do Exér ci to e ex-ti tu lar da
pas ta, Edu ar do Pa zu el lo é con si de ra do pe ça-cha ve no
que bra-ca be ça pa ra en ten der o que ocor reu com o país
na cri se sa ni tá ria.

O mi li tar de ve ser o úl ti mo, en tre os ex-ocu pan tes do
mi nis té rio, a pres tar es cla re ci men tos. A oi ti va de le es tá
mar ca da pa ra quar ta-fei ra. Há pos si bi li da de de que se ja
en qua dra do co mo in ves ti ga do, ca so não con si ga dei xar
cla ro que não con tri buiu pa ra o agra va men to da pan de- 
mia — ele se guiu à ris ca a po lí ti ca ne ga ci o nis ta do pre si- 
den te Jair Bol so na ro. Já o go ver no te rá de fa zer uma es- 
co lha: fi car do la do do ge ne ral e se ar ris car a car re gar to- 
do o ônus das fa lhas no en fren ta men to da cri se, ou dei- 
xar a car ga so bre o ex-mi nis tro.

Pa ra res pon sa bi li zar Bol so na ro, a opo si ção tem nas
mãos o pró prio pro nun ci a men to pú bli co de Pa zu el lo,
ad mi tin do que “um man da, e o ou tro obe de ce”. A fra se
foi di ta em ou tu bro, ao la do do pre si den te, pa ra jus ti fi- 
car o fa to de ter vol ta do atrás nas ne go ci a ções de com- 
pra da va ci na Co ro na Vac. À épo ca, o imu ni zan te — de- 
sen vol vi do pe la far ma cêu ti ca chi ne sa Si no vac em par- 
ce ria com o Ins ti tu to Bu tan tan, de São Pau lo — foi ta- 
cha do pe lo che fe do Pla nal to de “va ci na do Do ria”, em
re la ção ao go ver na dor pau lis ta, João Do ria, de sa fe to do
Pla nal to. An tes de Pa zu el lo, a CPI ou vi rá, ama nhã, o pri- 
mei ro mi nis tro da Saú de da ges tão Bol so na ro, Luiz Hen- 
ri que Man det ta, com ses são mar ca da pa ra as 10h. À tar- 
de, se rá a vez de o su ces sor de le no car go, Nel son Tei ch,
pres tar de poi men to. Man det ta é quem de ve dar um tom
mais rís pi do con tra o pre si den te. Ao fim da ges tão, o mé- 
di co já se mos tra va con trá rio ao po si ci o na men to ado ta- 
do pe lo man da tá rio na con du ção da pan de mia. Di ver- 
gên ci as quan to ao dis tan ci a men to so ci al, às res tri ções
de ati vi da des, o uso de más ca ras e a re co men da ção da
clo ro qui na co mo me di ca men to pa ra tra tar co vid-19
mar ca ram os em ba tes en tre o en tão ti tu lar da Saú de e o
pre si den te. Ao con trá rio de Man det ta, Nel son Tei ch, que
te ve pas sa gem re lâm pa go pe lo mi nis té rio, não car re ga
raiz po lí ti ca. A ele são es pe ra das per gun tas es pe ci al- 
men te so bre o mo ti vo que o le vou a dei xar o car go. Após
sair da pas ta, o mé di co ad mi tiu, em en tre vis tas, que a
pres são pa ra pro to co lar o uso da clo ro qui na co mo tra ta- 
men to pa ra co vid-19 con tri buiu pa ra re nun ci ar à fun- 
ção. Cou be a Pa zu el lo, úni co en tre os mi nis tros sem for- 
ma ção na área de saú de, as si nar o do cu men to.

Ou vi dos os ex-mi nis tros, a CPI vol ta rá as aten ções pa- 
ra o atu al ti tu lar da Saú de, Mar ce lo Quei ro ga, pre vis to
pa ra de por na quin ta-fei ra. De le não são es pe ra das de- 
cla ra ções de sa li nha das, tam pou co há a in ten ção, por
par te da opo si ção, de cri ar uma ri xa en tre Bol so na ro e o
mi nis tro de for ma a pro vo car mais uma des ti tui ção, que
de na da ser vi ria pa ra me lho rar a ges tão da pan de mia.
Is so por que, nos bas ti do res, Quei ro ga é vis to co mo fi gu- 
ra im por tan te pa ra fa zer va ler es co lhas ci en tí fi cas no
en fren ta men to da cri se sa ni tá ria.

Após as oi ti vas e a par tir do ma te ri al co lhi do por meio
de las, os se na do res pre ten dem con vo car no vas tes te- 
mu nhas pa ra de se nhar a cro no lo gia dos fa tos. Tra ça do
es se pa no ra ma, es pe ci a lis tas con vi da dos de vem au xi li- 
ar na aná li se. Um dos no mes su ge ri dos nos re que ri men- 
tos é o do ges tor de saú de Adri a no Mas su da, es pe ci a lis ta
da Fun da ção Ge tu lio Var gas (FGV). “Ti ve mos au to ri da- 
des sa ni tá ri as que fo ram omis sas, im pru den tes e in tro- 
du zi ram tra ta men tos sem evi dên cia ci en tí fi ca com pro- 
va da, ex pon do a po pu la ção a ris co”, sus ten ta Mas su da.

Ele ain da não en xer ga uma cor re ção de ru mo sig ni fi- 
ca ti va do Mi nis té rio da Saú de com Quei ro ga. “Mu dou o
mi nis tro, mas a pas ta con ti nua com uma atu a ção ab so- 
lu ta men te ine fi ci en te na ges tão do sis te ma de saú de”,
en fa ti za. Pa ra o es pe ci a lis ta, a CPI, além da mis são de
res pon sa bi li zar au to ri da des que fa lha ram na res pos ta à
pan de mia, tem ou tra ver ten te que, “ape sar de se cun dá- 
ria, po de ser ain da mais im por tan te no sen ti do de dar
ele men tos pa ra a exe cu ção de ações”. “Ain da es ta mos
di an te de uma epi de mia não con tro la da — com uma re- 
du ção, mas di an te de nú me ros ele va dís si mos — e, mes- 
mo as sim, as me di das de res tri ções es tão sen do afrou xa- 
das, po den do le var o país a uma ter cei ra on da. Pre ci sa- 
mos mu dar o ru mo das res pos tas, e a CPI po de aju dar”,
com ple ta. O ci en tis ta po lí ti co Jo sé Oswal do Cân di do,
pro fes sor de re la ções ins ti tu ci o nais do Ib mec Bra sí lia,
es pe ra evo lu ção nas in ves ti ga ções. “Na CPI já se tem cla- 
ra men te os par la men ta res que são mais fa vo rá veis ao
go ver no e quem é con tra. O re la tor (Re nan Ca lhei ros, do
MDB-AL) fez um dis cur so mui to du ro, e acho que ele
não vai ali vi ar”, res sal ta. “Acre di to que po de mos ter des- 
do bra men tos im por tan tes. CPI é sem pre im pre vi sí vel e,
mais adi an te, po de mos ter, de al gu ma for ma, re a ções do
go ver no.”

De poi men tos*
Ho je: » Luiz Hen ri que Man det ta, ex-mi nis tro da Saú- 

de e » Nel son Tei ch, ex-mi nis tro da Saú de
Quar ta-fei ra: » Edu ar do Pa zu el lo, ex-mi nis tro da Saú- 

de
Quin ta-fei ra: » Mar ce lo Quei ro ga, mi nis tro da Saú de »

An to nio Bar ra Tor res, di re tor-pre si den te da Agên cia Na- 
ci o nal de Vi gi lân cia Sa ni tá ria (An vi sa)

*To dos se rão ou vi dos na con di ção de tes te mu nhas.

São Luís, terça-feira, 4 de maio de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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Conhecida como uma das lideranças de grande influência no Brasil, a maranhense foi
intimada pela Polícia Federal a pedido da Funai sob acusação de propagar fake news 

SAMARTONY MAR TINS

SAMARTONY MAR TINS

DIFAMAÇÃO

Polêmica ação contra
Sônia Guajajara

A
lí der in dí ge na ma ra nhen se
Sô nia Gua ja ja ra, co or de na- 
do ra exe cu ti va da Ar ti cu la ção
dos Po vos In dí ge nas do Bra sil

(Apib), foi in ti ma da pe la Po lí cia Fe de- 
ral em um inqué ri to so bre di fa ma ção
aber to a pe di do da Fun da ção Na ci o- 
nal do Ín dio (Fu nai). 

O ór gão acu sa a ati vis ta e a en ti da- 
de de fa zer acu sa ções que di fa ma ram
o go ver no fe de ral du ran te a sé rie na
web “Ma ra cá-Emer gên cia In dí ge na”,
em 2020, pe la de fe sa dos po vos in dí- 
ge nas e con tra vi o la ções de di rei tos
co me ti das con tra es ses po vos du ran te
a pan de mia da Co vid-19.

En tre os ob je ti vos pri mor di ais da
web sé rie, es tá a ar re ca da ção de do a- 
ções pa ra fi nan ci ar as ações nos ter ri- 
tó ri os in dí ge nas, o que po de rá ser fei- 
to vir tu al men te atra vés de um QR co- 
de e pe lo si te da Abip. 

A lis ta de ade sões da clas se ar tís ti ca
e de per so na li da des das mais di ver sas
áre as em “Ma ra cá-Emer gên cia In dí- 
ge na”, con tem pla cen te nas de no mes,
co mo Ma ria Bethâ nia, Ca ci que Ra o ni,
Ai WeiWei, So nia Gua ja ja ra, Ca e ta no
Ve lo so, Jo e nia Wa pi cha na, Dráu zio
Va rel la, Tuyra Kayapó, Anit ta, Kre tã
Kain gang, Cri o lo, Di na man Tu xá, Ja ne
Fon da, Na ra Ba ré, Phi lip Glass, Ca ci- 
que Ba bau, Wag ner Mou ra, Ke re xu
Gua ra ni, Ca mi la Pi tan ga, Ben ki Asha- 
nin ka, Mil ton Nas ci men to, Dju e na Ti- 
ku na, Tho mas Lovejoy, Ge an Pan ka ra- 
ru, Mar ga reth Me ne zes, Cé lia Xa kri a- 
bá, Le ni ne, Shirley Kre nak, Eli a ne
Brum, Jo zi léia Kain gang, Chi co Bu ar- 

que, Eloy Te re na, Alec Baldwin, Puyr
Tem bé, Mãe Ni via, Pau lo Tu pi ni quim,
Se bas tião Sal ga do, Fi de lis Ba niwa, Zé
Cel so, Ma ri vel ton Ba ré, Nan do Reis,
Mar cos Xu cu ru, Emi ci da, Eli zeu Gua- 
ra ni, Dja mi la Ri bei ro, Lin do mar Te re- 
na, Te re sa Cris ti na, Gi o va ni Kre nak,
Gaby Ama ran tos e mui tos ou tros.

A ati vis ta que foi can di da ta a vi ce-
pre si den te do Bra sil pe lo PSOL nas
elei ções de 2018, na cha pa de Gui lher- 
me Bou los, usou seu per fil no Twit ter
pa ra re pu di ar a ação do Go ver no Fe- 
de ral, que na sua vi são ten ta cri mi na- 
li zar o mo vi men to in dí ge na e in ti mi- 
dar a Apib, em um ato de per se gui ção
po lí ti ca e ra cis ta. “Fui in ti ma da pe la
Po lí cia Fe de ral (PF), co mo re pre sen- 
tan te da Apib, pa ra de por em um
inqué ri to por con ta da web sé rie Ma- 
ra cá. A per se gui ção des se go ver no é
ina cei tá vel e ab sur da! Eles não nos ca- 
la rão!”, dis se a lí der in dí ge na, que
acres cen tou: “Mui to obri ga da a to das
as pes so as pe la so li da ri e da de ma ni- 
fes ta da à nos sa lu ta in dí ge na nes tes
di as. Es sa re de de apoio sem pre for ta- 
le ceu a nos sa lu ta his tó ri ca. Se gui mos
jun tos!”, res sal tou Sô nia Gua ja ja ra, da
Ter ra In dí ge na Ara ri boia, no Ma ra- 
nhão.

A Apib in gres sou na ma nhã des ta
se gun da-fei ra (3) com um pe di do de
ha be as cor pus pa ra tran car o inqué ri- 
to con tra a li de ran ça Sô nia Gua ja ja ra. 

No pe di do de li mi nar as si na do por
três ad vo ga dos in dí ge nas e pro to co la- 
do na Va ra Fe de ral Cri mi nal do Dis tri- 
to Fe de ral, a Apib ar gu men ta que a
ação ca re ce de “in dí ci os mí ni mos ca- 
pa zes de de fla grar uma in ves ti ga ção
pe nal” con tra sua co or de na do ra exe- 

cu ti va. 
Além de Sô nia, a PF tam bém in ti- 

mou o lí der in dí ge na de Rondô nia, Al- 
mir Su ruí, a pres tar de poi men to em
um inqué ri to aber to em ra zão de di- 
vul ga ções na in ter net que, de acor do
com a Fu nai, pro pa ga “men ti ras” con- 
tra o go ver no.

Quem tam bém ma ni fes tou in dig- 
na ção foi Co mis são de De fe sa dos Di-
rei tos Hu ma nos Dom Pau lo Eva ris to
Arns, que re pu di ou, por meio de no ta,
a ação de in ti mi da ção pro mo vi da pe-
lo go ver no fe de ral, con tra Sô nia Gua- 
ja ja ra. “A Fu nai, em vez de cum prir a
sua mis são ins ti tu ci o nal de pro te ger
os di rei tos cons ti tu ci o nais dos po vos
in dí ge nas, de nun ci an do vi o la ções a
es ses di rei tos no con tex to da pan de- 
mia, as sim co mo com ba ten do as in- 
va sões ca da vez mais ca tas tró fi cas das
ter ras in dí ge nas, vem se pres tan do ao
cons tran ge dor pa pel de si len ci ar de-
nún ci as e in ti mi dar in dí ge nas – nes te
ca so, com o au xí lio inex cu sá vel da PF.
Cum pre à so ci e da de bra si lei ra re pu- 
di ar es sa afron ta aos di rei tos de Sô nia
Gua ja ja ra e de mais li de ran ças in dí ge- 
nas, bem co mo ao Mi nis té rio Pú bli co
e à Câ ma ra dos De pu ta dos apu rar,
por meio de me di das cla ras e ob je ti- 
vas, as res pon sa bi li da des pe la prá ti ca
de mais um ato de ar bí trio, por par te
da que les que não sa bem e não que-
rem con vi ver em um re gi me em que
im pe re a li ber da de e a de mo cra cia co- 
mo co ro lá rio a opo si ção e con tes ta- 
ção. A Co mis são Arns de plo ra mais
uma de mons tra ção de de sa pre ço e
me nos ca bo pe los po vos in dí ge nas”,
diz a no ta.

MUDANÇA

Braide anuncia novo secretário de educação

O pre fei to de São Luís, Edu ar do
Brai de (Po de mos), anun ci ou nes ta se- 
gun da-fei ra (3), por meio de uma re de
so ci al, Mar co Mou ra, co mo no vo ti tu- 
lar da Se cre ta ria Mu ni ci pal de Edu ca- 
ção (Se med). Mar co Mou ra subs ti tui a
pro fes so ra Es mê nia Mi ran da, vi ce-
pre fei ta de São Luís. Com a saí da do
car go, ela re tor na à vi ce-pre fei tu ra da
ca pi tal ma ra nhen se. Mes tre em Ges- 
tão Pú bli ca, Mar co Mou ra co man da- 
va a Es co la de Go ver no e Ges tão Mu- 
ni ci pal (Eg gem). O anún cio da pri- 

mei ra bai xa fei ta por Brai de, acon te- 
ceu por meio de um ví deo di vul ga do
no per fil do Twit ter do pre fei to, que
co mu ni cou a re ti ra da da vi ce-pre fei ta
da ca pi tal da pas ta.

Di fe ren te do que ocor reu an te ri or- 
men te, a saí da de la da pas ta é de fi ni ti- 
va, e ocor re em meio ao pos sí vel re tor- 
no das au las pre sen ci ais na re de pú- 
bli ca mu ni ci pal, ape sar da bai xa va ci- 
na ção con tra a Co vid-19. Na épo ca
atra vés de no ta, a Se cre ta ria Mu ni ci- 
pal de Go ver no (SEM GOV) in for mou
que na con di ção de vi ce-pre fei ta, Es- 
mê nia Mi ran da, pa ra as su mir o car go
de se cre tá ria Mu ni ci pal de Edu ca ção
por pe río do su pe ri or a 15 (quin ze) di- 
as, pre ci sa de au to ri za ção da Câ ma ra
Mu ni ci pal em cum pri men to à Lei Or- 
gâ ni ca do Mu ni cí pio. De vi do a is so,
ela fi ca rá afas ta da do car go até que a
Câ ma ra jul gue o pe di do de li cen ça do
car go de vi ce-pre fei ta. “Pes so al, es tou
aqui com a Es mê nia, que re tor na ho je
à vi ce-pre fei tu ra, pa ra me aju dar a
cui dar ain da mais da nos sa ci da de”,
de cla rou o pre fei to Brai de, sem de ta- 
lhar o mo ti vo da que da, se de or dem
téc ni ca ou po lí ti ca.

Du ran te a mes ma gra va ção, lo go
após Edu ar do Brai de agra de cer o pe- 
río do em que a ago ra ex-se cre tá ria es- 
te ve à fren te da Edu ca ção de São Luís,
Es mê nia diz que “foi plan ta da uma se- 
men te” no se tor, e que vai se guir tra- 
ba lhan do pe la ci da de, en tre tan to,
ago ra, ape nas na po si ção de vi ce-pre- 
fei ta. Es mê nia Mi ran da é Po li ci al Mi li- 
tar e edu ca do ra. Fi li a da ao PSD, ela
tem 38 anos e é na tu ral de Ba ca bal.
An tes da elei ção, en si na va His tó ria no
Co lé gio Mi li tar.

Va le lem brar que Es mê nia Mi ran da
foi um dos pri mei ros no mes a com por
a equi pe de go ver no do mu ni cí pio. Ao
anun ci ar a edu ca do ra e PM co mo sua
com pa nhei ra de cha pa, o en tão can- 

di da to a pre fei to pe lo Po de mos che- 
gou a so frer crí ti cas. Se gun do al guns
opo si to res, ele es ta ria ape nas “jo gan- 
do pa ra a pla teia” ao anun ci ar ao seu
la do uma mu lher, ne gra e de ori gem
hu mil de. 

Quan do as su miu a Se cre ta ria Mu-
ni ci pal de Edu ca ção, Es mê nia Mi ran- 
da se reu niu com os ser vi do res da Se- 
med, on de tra tou de al guns dos te mas
pri o ri tá ri os pa ra a área no iní cio da
no va ges tão co mo: a ma nu ten ção do
en si no re mo to, me di das pa ra ga ran tir
o aces so de to dos os alu nos ao con- 
teú do on li ne, a re a li za ção de um di ag- 
nós ti co da si tu a ção da re de fí si ca es- 
co lar e o fim da fi la de es pe ra por va-
gas na re de de en si no mu ni ci pal.

A ideia era ini ci ar o ano le ti vo de
2021, com o mí ni mo pos sí vel de pre- 
juí zos por con ta da pan de mia do no vo
co ro na ví rus (co vid-19) e fa zer as in-
ter ven ções ne ces sá ri as na re de fí si ca
pa ra ade quar to da a re de es co lar mu-
ni ci pal, co mo por exem plo, a ado ção
do mo de lo hí bri do em to das as 252 es-
co las. 

O ob je ti vo prin ci pal era

re es tru tu rar a re de e

ga ran tir que a edu ca ção

che gue a to das as

cri an ças de São Luís,

in cluin do a ga ran tia de

va gas pa ra to das, pois

ain da há cri an ças fo ra

da es co la.
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Ce ná rio di fu so (1)

Ce ná rio di fu so (2)

Ce ná rio di fu so (3)

Ce ná rio di fu so (4)

“Na ver da de, to das me as sus tam.”

Fo ral li ga do

1ª me xi da

Sarney: sou to do
ou vi dos

Nem o pe so dos 91 anos mar ca dos pe la tra je tó ria mais lam pe- 
jan te da po lí ti ca bra si lei ra faz o ex-pre si den te Jo sé Sarney dei xar
de dar pal pi te e ser ou vi do por quem pre ten de de sen tor tar ca mi- 
nhos em ba ra ço sos em Bra sí lia. Em meio ao ven da val que açoi ta
as es tru tu ras dos po de res da Re pú bli ca na es tei ra da CPI da Co- 
vid-19, Sarney já foi ou vi do pe lo pre si den te Jair Bol so na ro, em
con ver sa fo ra da agen da e te rá en con tro es ta se ma na com o ex-
pre si den te Luiz Iná cio Lu la da Sil va. É uma pro e za que um po lí ti- 
co sem man da to ele ti vo des de 2014 e de pois de 30 anos que dei- 
xou o in qui li na to do Pa lá cio do Pla nal to, ain da es te ja em ple no vi- 
gor, com a men te to tal men te atu a li za da e aten to ao que se pas sar
ao seu re dor.

Se gun do re la to da CNN, no en con tro com Bol so na ro, Sarney
fez uma aná li se da con jun tu ra e afir mou que, pa ra além da pan- 
de mia e da cri se econô mi ca, o ocu pan te do Pa lá cio do Pla nal to
tam bém en fren ta uma cri se po lí ti ca. Ele dis se que a cri se é agra va- 
da em ra zão de o che fe do go ver no não con tar com o apoio de
gran des par ti dos, co mo o MDB, por exem plo, na li nha de fren te de
ali a dos. Ho je, Bol so na ro con se guiu uma es cas sa mai o ria com a
fe de ra ção de le gen das de cen tro, o po de ro so Cen trão, que por sua
vez, tem seus li mi tes de atu a ção co mo pa ra-cho que do en cren ca- 
do go ver no Bol so na ro.

Pes so as pró xi mas ao pre si den te re la ta ram que, du ran te o en- 
con tro, Bol so na ro evi tou con tes tar o fa to de a re la to ria da CPI da
Co vid ter fi ca do com o se na dor Re nan Ca lhei ros, um dos eme de- 
bis tas mais pró xi mos de Sarney, ra po sa do po der e tam bém de ex- 
ce len te re la ção com o ex-pre si den te Lu la. Em de ter mi na do mo- 
men to da con ver sa, Bol so na ro quis sa ber se o se na dor de Ala go as
é pró xi mo de Lu la. Ele te me que a CPI pos sa ser usa da po li ti ca- 
men te e te nha im pac tos de vas ta do res na elei ção pre si den ci al de
2022, num con fron to que di fi cil men te não se rá con tra o ex-pre si- 
den te Luiz Iná cio.

Com uma in ve já vel lu ci dez po lí ti ca, Sarney res pon deu ao in- 
ter lo cu tor que Re nan se re la ci o na bem com mui ta gen te. O fa to de
es tar sem man da to des de ja nei ro de 2015, não es va zia a for ça po- 
lí ti ca e a ba se de co nhe ci men to do eme de bis ta fi lho de Pi nhei ro.
Ele se gue sen do con si de ra do em Bra sí lia co mo um exí mio ar ti cu- 
la dor po lí ti co. Só no Se na do, fo ram mais de 39 anos, nos quais
pre si diu a Ca sa por qua tro ve zes, um re cor de ja mais al can ça do
por ou tro se na dor. Não é sem mo ti vo que o ex-pre si den te Lu la,
que es tá em Bra sí lia pe la pri mei ra vez de pois de ter su as con de na- 
ções anu la das pe lo STF, tem uma agen da ro bus ta es ta se ma na na
ca pi tal fe de ral, in cluin do en con tro com Jo sé Sarney.

De pois que o ex-pre si den te Lu la pas sou a se mo vi men tar mais
in ten sa men te co mo pré-can di da to ao Pa lá cio do Pla nal to em
2022, o no me do go ver na dor Flá vio Di no vol tou a ali men tar inú- 
me ras es pe cu la ções so bre ele com por a cha pa do PT co mo vi ce.

No en tan to, em en tre vis ta re cen te ao Por tal TVT Bom pa ra To- 
dos, Di no dis se que ja mais se ofe re ce ria pa ra ser vi ce. “Se ria até
fal ta de edu ca ção fa zer tal pro pos ta a Lu la”. Ale gou ser um po lí ti co
pé no chão e sa be o ta ma nho da en gre na gem che gar a ser vi ce de
Lu la.

A con jun tu ra po lí ti ca es tá com pli ca da de mais a es tas al tu ras
do cam pe o na to elei to ral. Lu la de ve pen sar nu ma cha pa de tom
acin zen ta da pa ra se tor nar pa la tá vel pe las eli tes do mi nan tes e o
meio mi li tar. Por tan to, PT com o PC doB não pa re ce ser um ar ran- 
jo ide al ho je.

Flá vio Di no tem pe lo ca mi nho uma so lu ção par ti dá ria que não
se rá pe lo PC doB em 2022. Tra ba lha pa ra mu dar de par ti do e se vi- 
a bi li zar co mo can di da to ao Se na do, en quan to se pro je ta na ci o- 
nal men te co mo quem fi ca no ban co de re ser va pa ra re sol ver mais
adi an te.

Do se na dor Re nan Ca lhei ros, re la tor da CPI da pan de mia, per- 
gun ta do pe lo UOL, qual a pi or fra se do pre si den te Jair Bol so na ro
des de a cri a ção e ins ta la ção da Co mis são.

 
Pa ra o can tor e com po si tor Ze ca Ba lei ro, o mo men to

atu al é mui to caó ti co e ao mes mo tem po trá gi co. E não
só por cau sa da pan de mia de co vid-19, que já ma tou

mais de 410 mil pes so as no Bra sil. “A lu ta é diá ria. Ca da
dia uma tou ra da. E as sim va mos”.

 
O pre si den te na ci o nal do PDT, Car los Lu pi dis se que

“há ze ro de chan ce” de seu par ti do se unir com o PSDB
de Tas so Je reis sa ti, na dis pu ta pre si den ci al: “Ci ro Go- 

mes não apoi a rá es sa di rei ta mais eru di ta, mais edu ca- 
da, mas que é di rei ta”.

Jair Bol so na ro foi à ca sa de Jo sé Sarney em Bra sí lia, fo ra da
agen da, pe dir aju da so bre a pos tu ra do re la tor da CPI da pan de- 
mia, Re nan Ca lhei ros em re la ção ao go ver no. Mas no Pa lá cio dos
Leões, Flá vio Di no fi cou de ore lhas em pé.

O pre fei to Edu ar do Brai de anun ci ou on tem a subs ti tui ção da
vi ce-pre fei ta Es mê nia Mi ran da, na Se cre ta ria de Edu ca ção pe lo
mes tre em ges tão pú bli ca, Mar cos Mou ra. Ele foi re mo vi do da Es- 
co la de go ver no Ges tão Mu ni ci pal. Uma mu dan ça téc ni ca.

São Luís, terça-feira, 4 de maio de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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JOÃO BA TIS TA ERI CEI RA
é só cio ma jo ri tá rio de João Ba tis ta Eri -
cei ra Ad vo ga dos As so ci a dos

Meus tempos de O Imparcial

Ain da bem mo ço, fa zia o cur so clás si co
no Li ceu. No tur no da noi te, fiz os dois pri- 
mei ros anos, pois tra ba lha va du ran te o dia.
Pen sa va em for mar-me em le tras, es pe ci fi- 
ca men te li te ra tu ra bra si lei ra. Mas, ao mes- 
mo tem po, co mo uma es pé cie de Dom Qui- 
xo te, ti nha al gu ma con ti da in ten ção de fa zer
ves ti bu lar pa ra a Fa cul da de de Di rei to, on de
a dis pu ta era mais acir ra da e eli ti za da. Po- 
rém o so nho so nha do era ser pro fes sor de li- 
te ra tu ra bra si lei ra. Já ha via li do um ou ou tro
es cri tor con si de ra do fa mo so, en tre os quais,
Eu cli des da Cu nha, com al gu mas di fi cul da- 
des. Mes mo as sim, che guei ao fi nal da sua
eter na e uni ver sal obra, Os Ser tões. E por que
li Os Ser tões? Grá fi co, tra ba lhan do em jor- 
nal, fa zia um cur so in ten si vo de jor na lis mo,
cu jo pro fes sor era o fa mo so jor na lis ta Amo- 
rim Par ga. Es se cur so era da do sob o pa tro cí- 
nio do Se si, com au las em fren te ao Li ceu.
Nas au las, Amo rim Par ga, que de mons tra va
ter só li da eru di ção, fa la va mui to so bre o li vro
de Eu cli des da Cu nha. A mi nha cu ri o si da de
foi des per ta da. As so ci ei-me à bi bli o te ca do
Se si e pe di em pres ta do o li vro, en ca der na do
em ca pa du ra e bem vo lu mo so. E lo go ini ci ei
o de sa fio da lei tu ra, que foi pos sí vel por que
ad qui ri um di ci o ná rio nu ma li vra ria do
MEC, a pre ço mais em con ta, e que fi ca va, se
não me en ga no, ali por per to da Igre ja São
João. Com o di ci o ná rio de um la do e o li vro
do ou tro, per cor ri as su as pá gi nas ven cen do
a sua con sis ten te nar ra ti va: o Ho mem, a Ter- 
ra e a Lu ta.

À épo ca des ses ven tu ro sos fa tos, era ain- 
da um jo vem li no ti pis ta de O Im par ci al, on- 
de ini ci ei a mi nha ati vi da de grá fi ca, em bo ra
meu apren di za do efe ti vo te nha si do no SI o- 
ge, sob a ori en ta ção, a so li da ri e da de, o res- 
pei to e a com pre en são de um dos mai o res
ami gos que ti ve na mi nha vi da: Zé Fer raz,
que era o che fe da ofi ci na de li no ti po dos
Ser vi ços de Im pren sa e Obras Grá fi cas do Es- 
ta do. Foi es se fra ter no ami go que me aco- 
lheu, ain da quan do bem ga ro to, com dez ou

on ze anos de ida de. Com a sua com pla cên- 
cia, sem des cui dar os es tu dos, apren di a pro- 
fis são, e o meu pri mei ro em pre go pa ra exer- 
cer o ofí cio foi em O Im par ci al, on de con vi vi,
nos anos 60, com gran des com pa nhei ros e
ami gos

li no ti pis tas, ti pó gra fos, pa gi na do res, re- 
vi so res, im pres so res e o nos so se cre tá rio de
re da ção, Fer rei ra Baty, mo ten se e um de di ló- 
gra fo, que, fa zen do uso de uma pe que na
má qui na de es cre ver, com in ve já vel ra pi dez
fa zia os tex tos, que, no tur no da noi te, fe chá- 
va mos a pri mei ra pá gi na e en cer rá va mos o
ex pe di en te já pe la ma dru ga da, e o jor nal,
im pres so por Vi cen te, Ju men ti nho e ou tros,
en tra va em cir cu la ção an tes do nas cer do
sol, sen do en tre gue na por ta do as si nan te
por Jor na lei ro, res pon sá vel por es se ár duo
tra ba lho per cor ren do a ro ta dos bon des.

Nes se rit mo, O Im par ci al, sob a ba tu ta do
Dr. Pi res Sa boia e de mui tos ou tros ab ne ga- 
dos, co me mo ra no ven ta e cin co anos no
exer cí cio da sa gra da li ber da de de ex pres são.
Qua se um sé cu lo de vi da, fa zen do do fa to
no tí cia. Des se lon go e qua se se cu lar tem po
de his tó ria no jor na lis mo ma ra nhen se, ti ve
uma pe que na e efê me ra, mas ines que cí vel,
par ti ci pa ção. A lem bran ça dos ami gos, com- 
pa nhei ros grá fi cos, se agi gan ta des se pas sa- 
do, sem pre tão pre sen te, num sa bo ro so re- 
tor no nos tál gi co. So çai te, Pom bo Ro xo, Ma- 
ne zi nho, Ra ça, o cra que da pa gi na ção e per- 
cur si o nis ta do con jun to No na to, Rai mun do,
que de pois su biu o de grau pa ra ser um efi ci- 
en te me câ ni co de li no ti po, Chi co, que ti nha
a pa ci ên cia de re sol ver to dos os pro ble mas
das má qui nas, Fer di nan do, com pa nhei ro de
gran des e ho mé ri cas far ras, na Zi lo ca e alhu- 
res, Caio, Gri lo, Ipo ju can, Tam bo ei ra, Cé sar,
Ju men ti nho, Ja ca ré, Li gue-li gue, Má rio Ca- 
me lo, Má rio Ca ni nha, Mai o ba, li no ti pis ta e
ata can te do Sam paio, Moacyr Bu e no, cu ja
cli che ria, no an dar de ci ma, era o lo cal on de
nos reu nía mos pa ra jo gar con ver sa fo ra.
Além de cli che ris ta, Moacyr fo ra be que do
Ma ra nhão Atlé ti co Clu be, on de se no ta bi li- 
zou co mo res pei ta do za guei ro do fu te bol
ma ra nhen se. Era um ti me em que to dos fi- 
gu ra vam co mo ti tu la res, des de as ofi ci nas do

jor nal até nos en con trá va mos pa ra en cer rar
a ma dru ga e ver o rai ar do dia num dos pon- 
tos de en con tro da 28, ou de al gum ou tro
apra zí vel lu gar.

Fer rei ra Baty, um len dá rio e de di ca do se- 
cre tá rio de O Im par ci al, ami go de to dos,sem
im por tar-se com hi e rar quia, che gou a me
in cen ti var a ser cro nis ta nes te jor nal, no qual
co la bo ro. Tan to que an tes ou após a co pa de
66, es cre vi uma ou du as crô ni cas

so bre a se le ção bra si lei ra. As si na va com o
no me de Fer rei ra Ne to. De pois, em bo ra o
seu ge ne ro so in cen ti vo pa ra con ti nu ar, ne-
gli gen ci ei. Co mo li no ti pis ta trans cre via pa ra
com po si ção quen te, co mo as sim era cha ma-
da, as co lu nas de Ma ria Inês Sa boia, ir mã do
Dr. Pi res Sa boia, e, de pois, as de Ge nu Mo ra- 
es. Eram co lu nas do ca fé society, mui to li das
e que con tri buíam pa ra mai or cir cu la ção do
jor nal. Tam bém tra ba lha va com as ma té ri as
de es por te e do no ti ciá rio po li ci al. Mas, o
que mais me en can ta va (es ta a ex pres são),
era fa zer, de se gun da a sá ba do, du as ma té ri- 
as que me en chi am de pra zer: o Diá rio de um
Re pór ter, de Da vid Nas ser, e a crô ni ca de
Aus tre gé si lo de Athayde, o eter no pre si den te
da Aca de mia Bra si lei ra de Le tras. A de Aus- 
tre gé si lo era for ma da de três pa rá gra fos, se- 
pa ra dos por as te ris cos e dis cor ria so bre um
te ma ca ti van te, nu ma lin gua gem sim ples,
mas for te men te de co no ta ção li te rá ria. A de
Da vid Nas ser, es se eter no jor na lis ta, ti nha
ou tro es ti lo, por ser es sen ci al men te um jor- 
na lis ta que se des ta ca va pe la com ba ti vi da- 
de, in sur gin do-se con tra tu do e con tra to- 
dos.  De vo di zer: em O Im par ci al apren di os
pri mei ros pas sos pa ra in gres sar, com ma tu- 
ri da de, na lu ta pe la vi da. Vi ver, pa ra mim,
sem pre foi lu tar. E lu tar pe la vi da. Apren di, e
mui to apren di, com to dos es ses ami gos grá- 
fi cos, com os quais ti ve a fe li ci da de de usu- 
fruir da sua con vi vên cia, re ple ta de mui ta
so li da ri e da de e hu ma nis mo. Nes ta efe mé ri-
de, qua se cen te ná ria, ro go pa ra que O Im- 
par ci al con ti nue sua tra je tó ria de, na va lo ri-
za ção da no tí cia, no exer cí cio e na de fe sa da
li ber da de de ex pres são, ga ran tir o Es ta do de
di rei to, edi fi ca do so bre os ali cer ces ina li e ná- 
veis da de mo cra cia.

A Cátedra Gonçalves Dias

O crí ti co li te rá rio Ál va ro Lins, em
“Os Mor tos de So bre ca sa ca”, con ten- 
do es tu dos e en sai os a res pei to da
obra de Aluí sio de Aze ve do, o au tor do
ro man ce “O Mu la to”, re por ta-se a so- 
ci e da de de São Luís do Ma ra nhão,
pre con cei tu o sa, con ser va do ra. O pro- 
sa dor foi re jei ta do pe la pro vín cia,
hou ve um jor na lis ta que o de san cou,
di zen do que se ria me lhor ter se de di- 
ca do a la vou ra. Só após ven cer na ca- 
pi tal do Im pé rio ob te ve o re co nhe ci- 
men to dos con ter râ ne os.

O mes mo acon te ceu anos an tes
com o po e ta Antô nio Gon çal ves Di as,
após triun far na Cor te, me re ceu o re- 
co nhe ci men to e apro va ção dos ma ra- 
nhen ses. Man te ve em re la ção à pro- 
vín cia sen ti men to com ple xos, de ter- 
nu ra, mas tam bém de rai va, e de sau- 
da de pa ra com a pro vín cia ama da.
Afi nal, cons ta que os pre con cei tos
pro vin ci a nos fo ram de ter mi nan tes
pa ra o in su ces so amo ro so do seu ca so
com a mu sa de to da a vi da, Ana Amé- 
lia. Fa to é que no con tex to his tó ri co
do Se gun do Rei na do, quan do a uni- 
da de e iden ti da de na ci o nais se con so- 
li da ram, a obra poé ti ca de Gon çal ves
Di as, a sua pro sa, pe ças te a trais, es tu- 

dos ci en tí fi cos, fo ram de ter mi nan tes
pa ra a afir ma ção da na ci o na li da de. O
po e ta re ce beu ho me na gens pós tu- 
mas em to do o Bra sil e no Ma ra nhão.

Sua pre sen ça é ain da vi sí vel no pa- 
no ra ma li te rá rio bra si lei ro e ma ra- 
nhen se. De sen ca de ou-se um cau dal
de bi o gra fi as, es tu dos, e mo nu men tos
pa ra ho me na geá-lo. Ru as e ave ni das
fo ram inau gu ra das com o seu no me.
A bi o gra fia do es cri tor Jo sué Mon tel lo,
além da pri mo ro sa de au to ria de Lu- 
cia Mi guel Pe rei ra, pu bli ca da in clu si- 
ve pe lo Se na do Fe de ral.

Em 10 de agos to de 2023 se rá co me- 
mo ra do o bi cen te ná rio de nas ci men- 
to do po e ta em Al dei as Al tas, de pois
Ca xi as, no Ma ra nhão, que ele ado ra va
e ao mes mo tem po exe cra va os ví ci os.
An te ci pan do e pre pa ran do as co me- 
mo ra ções do bi cen te ná rio, du as ins ti- 
tui ções idô ne as, em con vê nio, cri a- 
ram a Cá te dra Gon çal ves Di as, pa ra a
pro du ção de pes qui sas nas áre as li te- 
rá ria e so ci o e conô mi ca.

A cá te dra uni ver si tá ria des ti na-se
tam bém a fo men tar de ba tes em tor no
de fi gu ra que te nha des ta ca do em
área do co nhe ci men to, pre ser van do
sua obra in te lec tu al e igual men te atu- 
a li zan do-a. O cam po de atu a ção de
Gon çal ves Di as é vas to. Po e ta, te a tró- 
lo go, cro nis ta, his to ri a dor, et nó lo go, é
con si de ra do por mui tos crí ti cos o

fun da dor do hu ma nis mo bra si lei ro,
ao la do de ou tros ilus tres ma ra nhen-
ses: Odo ri co Men des, João Lis boa, So- 
te ro dos Reis, Go mes de Sou za e Cân- 
di do Men des, que de ram a pro vín cia o
tí tu lo de Ate nas Bra si lei ra.

Co men tan do a bi o gra fia es cri ta por
Lu cia Mi guel Pe rei ra, Ál va ro Lins exal- 
tou -lhe a téc ni ca de ex por a fi gu ra de
Gon çal ves Di as atra vés de do cu men- 
tos de sua au to ria: cor res pon dên ci as,
diá ri os, po e si as, tex tos de pro sa, pe-
ças de te a tro. É Gon çal ves Di as por ele
pró prio, co mo cos tu mam fa zer os
bió gra fos nor te-ame ri ca nos, gra ças a
sua per sis ten te e pa ci en te aná li se pa-
ra a se le ção dos do cu men tos. Cha ma-
lhe de bi o gra fia com ple ta, no en tan to,
lhe faz du as res sal vas: a exis tên cia de
qua dro mais com pre en si vo do am bi-
en te so ci al do Ma ra nhão da épo ca; e
um es tu do de con jun to so bre o pa pel
do gru po ma ra nhen se na vi da li te rá- 
ria bra si lei ra do sé cu lo XIX.

Sem que rer, o em bai xa dor, es cri tor
Ál va ro Lins, faz um de sa fio a Cá te dra
Gon çal ves Di as: a for mu la ção de es tu-
dos per mi tin do a me lhor in ter pre ta-
ção do Ma ra nhão e do Bra sil. O po e ta
em tra ba lhos co mo “His tó ria dos Je- 
suí tas”, “Bra sil e Oce a nia”, “Me di ta- 
ção” ten ta fa zê-lo, na tu ral men te, uti li- 
zan do os re cur sos me to do ló gi cos dis- 
po ní veis àque le tem po.

ANTÔ NIO NEL SON FA RIA
Jor na lis ta

Guia de com pras

Se vo cê re tro ce des se al gu mas dé ca das e ti ves se o per fil do con- 
su mi dor da épo ca na Ca pi tal, su as al ter na ti vas de com pras eram
res tri tas a pou cas lo jas. Com cer te za, os pro du tos não es ta ri am
ex pos tos em vi tri nes ou pra te lei ras se du to ras e nem se ri am em- 
ba la dos com a so fis ti ca ção de ho je. Mei os de pa ga men tos, so- 
men te dois: a vis ta, ou fi a do na ca der ne ta (pa ra cli en tes es pe ci- 
ais). Cre diá rio fá cil e car tão de cré di to co mo ho je, nem pen sar. To- 
tal men te fo ra de co gi ta ção. Bens ca sei ros, em até três pres ta ções.
Au to mó vel, no má xi mo em dez le tras de cré di to ou pro mis só ri as.
Ca so vo cê qui ses se le var pa ra ca sa ge la dei ra Fri gi dai re ou Ge lo- 
max (fun ci o na va com que ro se ne Ja ca ré, da Es so), fo gão Bu ta no
ou Cos mo po li ta, ou des fi lar num Fus ca, Re nault Dauphi ne e Gor- 
di ni, Ae ro Willys, Sim ca Cham bord, Ford F-100, Che vro let Ama zo- 
nas, DKV-Ve mag ou Es pla na da, ti nha que ter mui ta “gai ta” no bol- 
so.

Os “re cla mes” da épo ca não ex plo ra vam os be ne fí ci os ou a tec- 
no lo gia dos veí cu los, que era qua se ne nhu ma. O fo co era no sta tus
de ser pro pri e tá rio de um car ro. As lo jas anun ci a vam nas rá di os
Di fu so ra, Tim bi ra, Ri ba mar e Gu ru pi, nos jor nais O Im par ci al,
Cor reio do Po vo, Jor nal do Dia (mu dou pa ra O Es ta do do Ma ra- 
nhão) e Diá rio da Ma nhã e, na TV Di fu so ra, a pi o nei ra da te le vi são
ma ra nhen se.

Ca so de sis tis se de fa zer com pras, al ter na ti vas de cer ve ja ge la- 
da cons ta ria des sa re la ção de an ti gos pon tos de ven das.

Vol te no tem po, si ga o ro tei ro e fa ça bo as com pras.

Au to Im por ta do ra- con ces si o ná ria da DWV-Ve mag (Bel car,
Fis so ri, Ve ma guet), na Ma ga lhães de Al mei da.

B Mu rad – Te le vi so res, rá di os, ge la dei ra Fri gi dai re e ou tros ele- 
tro do més ti cos, na rua São João.

Bar do Nar ci so – Cer ve ja ge la da Pé ro la na sal mou ra, is ca de fí- 
ga do e ti ra-gos to de azei to na com pi cles. Am bi en te de in te lec tu- 
ais. Rua Gran de

Bar do Cas tro – Pon to de en con tro de in te lec tu ais e boê mi os.
Cer ve ja Pil sen Ex tra da An tarc ti ca no pon to. Rua do Sol.

Ca sa Bran ca- Cha pe la ria e rou pas fi nas pa ra uso diá rio ou soi- 
rée, na Pra ça João Lis boa.

Ca sa das Ca ne tas – Ven da e con ser to de ca ne tas tin tei ro Es ter- 
bro ok, Par ker, She af fer e ou tras mar cas fa mo sas. Rua Go do fre do
Vi a na.

Ca sa In gle sa – Veí cu los da Willys Over land do Bra sil, na rua 14
de ju lho e de pois no Mon te Cas te lo.

Ca sa Mark Ja cob – veí cu los Sim ca Cham bord e Pre si den te, na
rua São João.

Ca sa Mo ra es – Au to mó veis Ae ro Willys, Itamaraty, Dauphi ne e
Gor di ni, Je ep, Ru ral Willys e Pick-up F-75. Rua Gran de.

Ci nor te- con ces si o ná ria Che vro let e re ven de do ra de pe ças au- 
to mo ti vas pa ra car ros na ci o nais e im por ta dos, na rua da Pal ma e
de pois na Ma ga lhães de Al mei da.

Com pa nhia Mo ra es – Ca mi o ne te Ford F-100, Galaxy, tra to res e
ma te ri al de cons tru ção, na Ma ga lhães de Al mei da.

Far má cia Sa ni tá ria – Avi a men to de re mé di os, pro du tos da flo ra
me di ci nal, sa bo ne tes Cash me re Buquê e Phe bo. Na Pra ça João
Lis boa.

Fu ne rá ria Mar tins – Trans por tou pa ra o Ce mi té rio do Ga vião
na sua car re ta pre ta Su de ba ker boa par te da po pu la ção da ci da de.
Rua Ge né sio Re go.

Gui ma rães Sou sa – Mó veis pa ra es cri tó rio e má qui nas de es- 
cre ver elé tri cas IBM. Rua de Na za ré.

Ha rol do Ca val can ti- Mó veis pa ra es cri tó rio, má qui nas de da ti- 
lo gra fia Oli vet ti, Fa cit e Re ming ton. Rua de San ta na.

Im por ta do ra Ma ci el – Lo ja de ven das de ele tro e le trô ni cos, ge- 
la dei ras, te le vi so res e mó veis, na rua Gran de.

João Lé lis dos San tos- pe que na me ta lúr gi ca e fá bri ca de vi dros
na rua das Cri ou las.

Li ma Fa ria & Cia. Lt da. – Te ci dos de or gan di, li nho, ta fe tá, es- 
tam pa dos das Fá bri ca Ban gu e Bras pé ro la. A re ta lho ou pe ças in- 
tei ras. Na Praia Gran de.

Lo ja das Noi vas- Mó veis Ci mo e de ou tras mar cas fa mo sas, na
rua Gran de.

Lo ja Gás Bu ta no – Fo gões Bu ta no, ge la dei ra Ge lo ma tic a que- 
ro se ne Ja ca ré, ra di o las e uti li da des pa ra o lar. Na pra ça João Lis- 
boa.

Lo jas Ri a nil – Ven da de te ci dos com ma triz na rua Gran de e fi li- 
ais no in te ri or do es ta do, no Ama zo nas e Rio de Ja nei ro.

Ma rau to- con ces si o ná ria da Volkswa gem (Fus ca, Kom bi e Kar- 
mann-Guia), ao la do do an ti go DER, no Mon te Cas te lo.

Mar di sa – Con ces si o ná ria Mer ce des-Benz e Toyota (ji pe Ban- 
dei ran tes). Na ave ni da dos Fran ce ses.

Mer ce a ria Lu si ta na- Pri mei ro au tos ser vi ço de ven da de ali- 
men tos do Ma ra nhão. Ori gem dos su per mer ca dos Lu si ta na. Na
rua Gran de.

Mer ce a ria Ne ves- Se cos & Mo lha dos e gran de sor ti men to de
pro du tos na ci o nais e im por ta dos co mo ma çã, man tei ga Re al e
ba ca lhau do Por to. Rua Gran de.

Mo ra es Cen ter- Te le vi so res, som, dis cos e mó veis de es cri tó rio,
na Pra ça João Lis boa.

Óti ca Lux – Lo ja de ven da de ócu los e len tes. Na rua Gran de.
Pa da ria Por tu gue sa- Pães mas sa gros sa e mas sa-fi na, bo la chas

e bo los, na rua Gran de;
Pa da ria San ta Ma ria-Fa bri can te da de li ci o sa bo la chi nha que

le va da a mar ca da pa ni fi ca do ra e, de pães es pe ci ais. Rua dos Afo- 
ga dos.

R. San tos & Cia. Lt da. – Mó veis re si den ci ais Pro bel e col chões
de cri na. Rua Go do fre do Vi a na.

Sa pa ta ria Pin to- Sa pa tos de cou ro de cro co di lo, cro mo ale mão
e das mar cas Vul ca brás, Pas so Dou ble, bas que tei ras e ga lo chas,
na rua Gran de.

Si li sa Veí cu los e Pe ças Lt da- Per ten cen te ao Gru po Sil va Li nha- 
res. Con ces si o ná ria da Crysler(au to mó veis Es pla na da e Dod ge
Dart) no Mon te Cas te lo.

Sil va Li nha res S/A- Dis tri bui dor da Erics son (te le fo ne e me sas
te lefô ni cas), pro du tos Ad mi ral (ar-con di ci o na do, ge la dei ra, te le- 
vi são e rá di os). Na Praia Gran de e rua da Paz.

Tá xis – Pos tos Hill man e Vi tó ria. Car ros de Pra ça Per fect, Hill- 
man, Kai ser, Stu de ba ker, Che vro let 51 e Ford in glês. No Lar go do
Car mo e Igre ja da Sé.

São Luís, terça-feira, 4 de maio de 2021
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JOÃO BA TIS TA ERI CEI RA
é só cio ma jo ri tá rio de João Ba tis ta Eri -
cei ra Ad vo ga dos As so ci a dos

Meus tempos de O Imparcial

Ain da bem mo ço, fa zia o cur so clás si co
no Li ceu. No tur no da noi te, fiz os dois pri- 
mei ros anos, pois tra ba lha va du ran te o dia.
Pen sa va em for mar-me em le tras, es pe ci fi- 
ca men te li te ra tu ra bra si lei ra. Mas, ao mes- 
mo tem po, co mo uma es pé cie de Dom Qui- 
xo te, ti nha al gu ma con ti da in ten ção de fa zer
ves ti bu lar pa ra a Fa cul da de de Di rei to, on de
a dis pu ta era mais acir ra da e eli ti za da. Po- 
rém o so nho so nha do era ser pro fes sor de li- 
te ra tu ra bra si lei ra. Já ha via li do um ou ou tro
es cri tor con si de ra do fa mo so, en tre os quais,
Eu cli des da Cu nha, com al gu mas di fi cul da- 
des. Mes mo as sim, che guei ao fi nal da sua
eter na e uni ver sal obra, Os Ser tões. E por que
li Os Ser tões? Grá fi co, tra ba lhan do em jor- 
nal, fa zia um cur so in ten si vo de jor na lis mo,
cu jo pro fes sor era o fa mo so jor na lis ta Amo- 
rim Par ga. Es se cur so era da do sob o pa tro cí- 
nio do Se si, com au las em fren te ao Li ceu.
Nas au las, Amo rim Par ga, que de mons tra va
ter só li da eru di ção, fa la va mui to so bre o li vro
de Eu cli des da Cu nha. A mi nha cu ri o si da de
foi des per ta da. As so ci ei-me à bi bli o te ca do
Se si e pe di em pres ta do o li vro, en ca der na do
em ca pa du ra e bem vo lu mo so. E lo go ini ci ei
o de sa fio da lei tu ra, que foi pos sí vel por que
ad qui ri um di ci o ná rio nu ma li vra ria do
MEC, a pre ço mais em con ta, e que fi ca va, se
não me en ga no, ali por per to da Igre ja São
João. Com o di ci o ná rio de um la do e o li vro
do ou tro, per cor ri as su as pá gi nas ven cen do
a sua con sis ten te nar ra ti va: o Ho mem, a Ter- 
ra e a Lu ta.

À épo ca des ses ven tu ro sos fa tos, era ain- 
da um jo vem li no ti pis ta de O Im par ci al, on- 
de ini ci ei a mi nha ati vi da de grá fi ca, em bo ra
meu apren di za do efe ti vo te nha si do no SI o- 
ge, sob a ori en ta ção, a so li da ri e da de, o res- 
pei to e a com pre en são de um dos mai o res
ami gos que ti ve na mi nha vi da: Zé Fer raz,
que era o che fe da ofi ci na de li no ti po dos
Ser vi ços de Im pren sa e Obras Grá fi cas do Es- 
ta do. Foi es se fra ter no ami go que me aco- 
lheu, ain da quan do bem ga ro to, com dez ou

on ze anos de ida de. Com a sua com pla cên- 
cia, sem des cui dar os es tu dos, apren di a pro- 
fis são, e o meu pri mei ro em pre go pa ra exer- 
cer o ofí cio foi em O Im par ci al, on de con vi vi,
nos anos 60, com gran des com pa nhei ros e
ami gos

li no ti pis tas, ti pó gra fos, pa gi na do res, re- 
vi so res, im pres so res e o nos so se cre tá rio de
re da ção, Fer rei ra Baty, mo ten se e um de di ló- 
gra fo, que, fa zen do uso de uma pe que na
má qui na de es cre ver, com in ve já vel ra pi dez
fa zia os tex tos, que, no tur no da noi te, fe chá- 
va mos a pri mei ra pá gi na e en cer rá va mos o
ex pe di en te já pe la ma dru ga da, e o jor nal,
im pres so por Vi cen te, Ju men ti nho e ou tros,
en tra va em cir cu la ção an tes do nas cer do
sol, sen do en tre gue na por ta do as si nan te
por Jor na lei ro, res pon sá vel por es se ár duo
tra ba lho per cor ren do a ro ta dos bon des.

Nes se rit mo, O Im par ci al, sob a ba tu ta do
Dr. Pi res Sa boia e de mui tos ou tros ab ne ga- 
dos, co me mo ra no ven ta e cin co anos no
exer cí cio da sa gra da li ber da de de ex pres são.
Qua se um sé cu lo de vi da, fa zen do do fa to
no tí cia. Des se lon go e qua se se cu lar tem po
de his tó ria no jor na lis mo ma ra nhen se, ti ve
uma pe que na e efê me ra, mas ines que cí vel,
par ti ci pa ção. A lem bran ça dos ami gos, com- 
pa nhei ros grá fi cos, se agi gan ta des se pas sa- 
do, sem pre tão pre sen te, num sa bo ro so re- 
tor no nos tál gi co. So çai te, Pom bo Ro xo, Ma- 
ne zi nho, Ra ça, o cra que da pa gi na ção e per- 
cur si o nis ta do con jun to No na to, Rai mun do,
que de pois su biu o de grau pa ra ser um efi ci- 
en te me câ ni co de li no ti po, Chi co, que ti nha
a pa ci ên cia de re sol ver to dos os pro ble mas
das má qui nas, Fer di nan do, com pa nhei ro de
gran des e ho mé ri cas far ras, na Zi lo ca e alhu- 
res, Caio, Gri lo, Ipo ju can, Tam bo ei ra, Cé sar,
Ju men ti nho, Ja ca ré, Li gue-li gue, Má rio Ca- 
me lo, Má rio Ca ni nha, Mai o ba, li no ti pis ta e
ata can te do Sam paio, Moacyr Bu e no, cu ja
cli che ria, no an dar de ci ma, era o lo cal on de
nos reu nía mos pa ra jo gar con ver sa fo ra.
Além de cli che ris ta, Moacyr fo ra be que do
Ma ra nhão Atlé ti co Clu be, on de se no ta bi li- 
zou co mo res pei ta do za guei ro do fu te bol
ma ra nhen se. Era um ti me em que to dos fi- 
gu ra vam co mo ti tu la res, des de as ofi ci nas do

jor nal até nos en con trá va mos pa ra en cer rar
a ma dru ga e ver o rai ar do dia num dos pon- 
tos de en con tro da 28, ou de al gum ou tro
apra zí vel lu gar.

Fer rei ra Baty, um len dá rio e de di ca do se- 
cre tá rio de O Im par ci al, ami go de to dos,sem
im por tar-se com hi e rar quia, che gou a me
in cen ti var a ser cro nis ta nes te jor nal, no qual
co la bo ro. Tan to que an tes ou após a co pa de
66, es cre vi uma ou du as crô ni cas

so bre a se le ção bra si lei ra. As si na va com o
no me de Fer rei ra Ne to. De pois, em bo ra o
seu ge ne ro so in cen ti vo pa ra con ti nu ar, ne-
gli gen ci ei. Co mo li no ti pis ta trans cre via pa ra
com po si ção quen te, co mo as sim era cha ma-
da, as co lu nas de Ma ria Inês Sa boia, ir mã do
Dr. Pi res Sa boia, e, de pois, as de Ge nu Mo ra- 
es. Eram co lu nas do ca fé society, mui to li das
e que con tri buíam pa ra mai or cir cu la ção do
jor nal. Tam bém tra ba lha va com as ma té ri as
de es por te e do no ti ciá rio po li ci al. Mas, o
que mais me en can ta va (es ta a ex pres são),
era fa zer, de se gun da a sá ba do, du as ma té ri- 
as que me en chi am de pra zer: o Diá rio de um
Re pór ter, de Da vid Nas ser, e a crô ni ca de
Aus tre gé si lo de Athayde, o eter no pre si den te
da Aca de mia Bra si lei ra de Le tras. A de Aus- 
tre gé si lo era for ma da de três pa rá gra fos, se- 
pa ra dos por as te ris cos e dis cor ria so bre um
te ma ca ti van te, nu ma lin gua gem sim ples,
mas for te men te de co no ta ção li te rá ria. A de
Da vid Nas ser, es se eter no jor na lis ta, ti nha
ou tro es ti lo, por ser es sen ci al men te um jor- 
na lis ta que se des ta ca va pe la com ba ti vi da- 
de, in sur gin do-se con tra tu do e con tra to- 
dos.  De vo di zer: em O Im par ci al apren di os
pri mei ros pas sos pa ra in gres sar, com ma tu- 
ri da de, na lu ta pe la vi da. Vi ver, pa ra mim,
sem pre foi lu tar. E lu tar pe la vi da. Apren di, e
mui to apren di, com to dos es ses ami gos grá- 
fi cos, com os quais ti ve a fe li ci da de de usu- 
fruir da sua con vi vên cia, re ple ta de mui ta
so li da ri e da de e hu ma nis mo. Nes ta efe mé ri-
de, qua se cen te ná ria, ro go pa ra que O Im- 
par ci al con ti nue sua tra je tó ria de, na va lo ri-
za ção da no tí cia, no exer cí cio e na de fe sa da
li ber da de de ex pres são, ga ran tir o Es ta do de
di rei to, edi fi ca do so bre os ali cer ces ina li e ná- 
veis da de mo cra cia.

A Cátedra Gonçalves Dias

O crí ti co li te rá rio Ál va ro Lins, em
“Os Mor tos de So bre ca sa ca”, con ten- 
do es tu dos e en sai os a res pei to da
obra de Aluí sio de Aze ve do, o au tor do
ro man ce “O Mu la to”, re por ta-se a so- 
ci e da de de São Luís do Ma ra nhão,
pre con cei tu o sa, con ser va do ra. O pro- 
sa dor foi re jei ta do pe la pro vín cia,
hou ve um jor na lis ta que o de san cou,
di zen do que se ria me lhor ter se de di- 
ca do a la vou ra. Só após ven cer na ca- 
pi tal do Im pé rio ob te ve o re co nhe ci- 
men to dos con ter râ ne os.

O mes mo acon te ceu anos an tes
com o po e ta Antô nio Gon çal ves Di as,
após triun far na Cor te, me re ceu o re- 
co nhe ci men to e apro va ção dos ma ra- 
nhen ses. Man te ve em re la ção à pro- 
vín cia sen ti men to com ple xos, de ter- 
nu ra, mas tam bém de rai va, e de sau- 
da de pa ra com a pro vín cia ama da.
Afi nal, cons ta que os pre con cei tos
pro vin ci a nos fo ram de ter mi nan tes
pa ra o in su ces so amo ro so do seu ca so
com a mu sa de to da a vi da, Ana Amé- 
lia. Fa to é que no con tex to his tó ri co
do Se gun do Rei na do, quan do a uni- 
da de e iden ti da de na ci o nais se con so- 
li da ram, a obra poé ti ca de Gon çal ves
Di as, a sua pro sa, pe ças te a trais, es tu- 

dos ci en tí fi cos, fo ram de ter mi nan tes
pa ra a afir ma ção da na ci o na li da de. O
po e ta re ce beu ho me na gens pós tu- 
mas em to do o Bra sil e no Ma ra nhão.

Sua pre sen ça é ain da vi sí vel no pa- 
no ra ma li te rá rio bra si lei ro e ma ra- 
nhen se. De sen ca de ou-se um cau dal
de bi o gra fi as, es tu dos, e mo nu men tos
pa ra ho me na geá-lo. Ru as e ave ni das
fo ram inau gu ra das com o seu no me.
A bi o gra fia do es cri tor Jo sué Mon tel lo,
além da pri mo ro sa de au to ria de Lu- 
cia Mi guel Pe rei ra, pu bli ca da in clu si- 
ve pe lo Se na do Fe de ral.

Em 10 de agos to de 2023 se rá co me- 
mo ra do o bi cen te ná rio de nas ci men- 
to do po e ta em Al dei as Al tas, de pois
Ca xi as, no Ma ra nhão, que ele ado ra va
e ao mes mo tem po exe cra va os ví ci os.
An te ci pan do e pre pa ran do as co me- 
mo ra ções do bi cen te ná rio, du as ins ti- 
tui ções idô ne as, em con vê nio, cri a- 
ram a Cá te dra Gon çal ves Di as, pa ra a
pro du ção de pes qui sas nas áre as li te- 
rá ria e so ci o e conô mi ca.

A cá te dra uni ver si tá ria des ti na-se
tam bém a fo men tar de ba tes em tor no
de fi gu ra que te nha des ta ca do em
área do co nhe ci men to, pre ser van do
sua obra in te lec tu al e igual men te atu- 
a li zan do-a. O cam po de atu a ção de
Gon çal ves Di as é vas to. Po e ta, te a tró- 
lo go, cro nis ta, his to ri a dor, et nó lo go, é
con si de ra do por mui tos crí ti cos o

fun da dor do hu ma nis mo bra si lei ro,
ao la do de ou tros ilus tres ma ra nhen-
ses: Odo ri co Men des, João Lis boa, So- 
te ro dos Reis, Go mes de Sou za e Cân- 
di do Men des, que de ram a pro vín cia o
tí tu lo de Ate nas Bra si lei ra.

Co men tan do a bi o gra fia es cri ta por
Lu cia Mi guel Pe rei ra, Ál va ro Lins exal- 
tou -lhe a téc ni ca de ex por a fi gu ra de
Gon çal ves Di as atra vés de do cu men- 
tos de sua au to ria: cor res pon dên ci as,
diá ri os, po e si as, tex tos de pro sa, pe-
ças de te a tro. É Gon çal ves Di as por ele
pró prio, co mo cos tu mam fa zer os
bió gra fos nor te-ame ri ca nos, gra ças a
sua per sis ten te e pa ci en te aná li se pa-
ra a se le ção dos do cu men tos. Cha ma-
lhe de bi o gra fia com ple ta, no en tan to,
lhe faz du as res sal vas: a exis tên cia de
qua dro mais com pre en si vo do am bi-
en te so ci al do Ma ra nhão da épo ca; e
um es tu do de con jun to so bre o pa pel
do gru po ma ra nhen se na vi da li te rá- 
ria bra si lei ra do sé cu lo XIX.

Sem que rer, o em bai xa dor, es cri tor
Ál va ro Lins, faz um de sa fio a Cá te dra
Gon çal ves Di as: a for mu la ção de es tu-
dos per mi tin do a me lhor in ter pre ta-
ção do Ma ra nhão e do Bra sil. O po e ta
em tra ba lhos co mo “His tó ria dos Je- 
suí tas”, “Bra sil e Oce a nia”, “Me di ta- 
ção” ten ta fa zê-lo, na tu ral men te, uti li- 
zan do os re cur sos me to do ló gi cos dis- 
po ní veis àque le tem po.

ANTÔ NIO NEL SON FA RIA
Jor na lis ta

Guia de com pras

Se vo cê re tro ce des se al gu mas dé ca das e ti ves se o per fil do con- 
su mi dor da épo ca na Ca pi tal, su as al ter na ti vas de com pras eram
res tri tas a pou cas lo jas. Com cer te za, os pro du tos não es ta ri am
ex pos tos em vi tri nes ou pra te lei ras se du to ras e nem se ri am em- 
ba la dos com a so fis ti ca ção de ho je. Mei os de pa ga men tos, so- 
men te dois: a vis ta, ou fi a do na ca der ne ta (pa ra cli en tes es pe ci- 
ais). Cre diá rio fá cil e car tão de cré di to co mo ho je, nem pen sar. To- 
tal men te fo ra de co gi ta ção. Bens ca sei ros, em até três pres ta ções.
Au to mó vel, no má xi mo em dez le tras de cré di to ou pro mis só ri as.
Ca so vo cê qui ses se le var pa ra ca sa ge la dei ra Fri gi dai re ou Ge lo- 
max (fun ci o na va com que ro se ne Ja ca ré, da Es so), fo gão Bu ta no
ou Cos mo po li ta, ou des fi lar num Fus ca, Re nault Dauphi ne e Gor- 
di ni, Ae ro Willys, Sim ca Cham bord, Ford F-100, Che vro let Ama zo- 
nas, DKV-Ve mag ou Es pla na da, ti nha que ter mui ta “gai ta” no bol- 
so.

Os “re cla mes” da épo ca não ex plo ra vam os be ne fí ci os ou a tec- 
no lo gia dos veí cu los, que era qua se ne nhu ma. O fo co era no sta tus
de ser pro pri e tá rio de um car ro. As lo jas anun ci a vam nas rá di os
Di fu so ra, Tim bi ra, Ri ba mar e Gu ru pi, nos jor nais O Im par ci al,
Cor reio do Po vo, Jor nal do Dia (mu dou pa ra O Es ta do do Ma ra- 
nhão) e Diá rio da Ma nhã e, na TV Di fu so ra, a pi o nei ra da te le vi são
ma ra nhen se.

Ca so de sis tis se de fa zer com pras, al ter na ti vas de cer ve ja ge la- 
da cons ta ria des sa re la ção de an ti gos pon tos de ven das.

Vol te no tem po, si ga o ro tei ro e fa ça bo as com pras.

Au to Im por ta do ra- con ces si o ná ria da DWV-Ve mag (Bel car,
Fis so ri, Ve ma guet), na Ma ga lhães de Al mei da.

B Mu rad – Te le vi so res, rá di os, ge la dei ra Fri gi dai re e ou tros ele- 
tro do més ti cos, na rua São João.

Bar do Nar ci so – Cer ve ja ge la da Pé ro la na sal mou ra, is ca de fí- 
ga do e ti ra-gos to de azei to na com pi cles. Am bi en te de in te lec tu- 
ais. Rua Gran de

Bar do Cas tro – Pon to de en con tro de in te lec tu ais e boê mi os.
Cer ve ja Pil sen Ex tra da An tarc ti ca no pon to. Rua do Sol.

Ca sa Bran ca- Cha pe la ria e rou pas fi nas pa ra uso diá rio ou soi- 
rée, na Pra ça João Lis boa.

Ca sa das Ca ne tas – Ven da e con ser to de ca ne tas tin tei ro Es ter- 
bro ok, Par ker, She af fer e ou tras mar cas fa mo sas. Rua Go do fre do
Vi a na.

Ca sa In gle sa – Veí cu los da Willys Over land do Bra sil, na rua 14
de ju lho e de pois no Mon te Cas te lo.

Ca sa Mark Ja cob – veí cu los Sim ca Cham bord e Pre si den te, na
rua São João.

Ca sa Mo ra es – Au to mó veis Ae ro Willys, Itamaraty, Dauphi ne e
Gor di ni, Je ep, Ru ral Willys e Pick-up F-75. Rua Gran de.

Ci nor te- con ces si o ná ria Che vro let e re ven de do ra de pe ças au- 
to mo ti vas pa ra car ros na ci o nais e im por ta dos, na rua da Pal ma e
de pois na Ma ga lhães de Al mei da.

Com pa nhia Mo ra es – Ca mi o ne te Ford F-100, Galaxy, tra to res e
ma te ri al de cons tru ção, na Ma ga lhães de Al mei da.

Far má cia Sa ni tá ria – Avi a men to de re mé di os, pro du tos da flo ra
me di ci nal, sa bo ne tes Cash me re Buquê e Phe bo. Na Pra ça João
Lis boa.

Fu ne rá ria Mar tins – Trans por tou pa ra o Ce mi té rio do Ga vião
na sua car re ta pre ta Su de ba ker boa par te da po pu la ção da ci da de.
Rua Ge né sio Re go.

Gui ma rães Sou sa – Mó veis pa ra es cri tó rio e má qui nas de es- 
cre ver elé tri cas IBM. Rua de Na za ré.

Ha rol do Ca val can ti- Mó veis pa ra es cri tó rio, má qui nas de da ti- 
lo gra fia Oli vet ti, Fa cit e Re ming ton. Rua de San ta na.

Im por ta do ra Ma ci el – Lo ja de ven das de ele tro e le trô ni cos, ge- 
la dei ras, te le vi so res e mó veis, na rua Gran de.

João Lé lis dos San tos- pe que na me ta lúr gi ca e fá bri ca de vi dros
na rua das Cri ou las.

Li ma Fa ria & Cia. Lt da. – Te ci dos de or gan di, li nho, ta fe tá, es- 
tam pa dos das Fá bri ca Ban gu e Bras pé ro la. A re ta lho ou pe ças in- 
tei ras. Na Praia Gran de.

Lo ja das Noi vas- Mó veis Ci mo e de ou tras mar cas fa mo sas, na
rua Gran de.

Lo ja Gás Bu ta no – Fo gões Bu ta no, ge la dei ra Ge lo ma tic a que- 
ro se ne Ja ca ré, ra di o las e uti li da des pa ra o lar. Na pra ça João Lis- 
boa.

Lo jas Ri a nil – Ven da de te ci dos com ma triz na rua Gran de e fi li- 
ais no in te ri or do es ta do, no Ama zo nas e Rio de Ja nei ro.

Ma rau to- con ces si o ná ria da Volkswa gem (Fus ca, Kom bi e Kar- 
mann-Guia), ao la do do an ti go DER, no Mon te Cas te lo.

Mar di sa – Con ces si o ná ria Mer ce des-Benz e Toyota (ji pe Ban- 
dei ran tes). Na ave ni da dos Fran ce ses.

Mer ce a ria Lu si ta na- Pri mei ro au tos ser vi ço de ven da de ali- 
men tos do Ma ra nhão. Ori gem dos su per mer ca dos Lu si ta na. Na
rua Gran de.

Mer ce a ria Ne ves- Se cos & Mo lha dos e gran de sor ti men to de
pro du tos na ci o nais e im por ta dos co mo ma çã, man tei ga Re al e
ba ca lhau do Por to. Rua Gran de.

Mo ra es Cen ter- Te le vi so res, som, dis cos e mó veis de es cri tó rio,
na Pra ça João Lis boa.

Óti ca Lux – Lo ja de ven da de ócu los e len tes. Na rua Gran de.
Pa da ria Por tu gue sa- Pães mas sa gros sa e mas sa-fi na, bo la chas

e bo los, na rua Gran de;
Pa da ria San ta Ma ria-Fa bri can te da de li ci o sa bo la chi nha que

le va da a mar ca da pa ni fi ca do ra e, de pães es pe ci ais. Rua dos Afo- 
ga dos.

R. San tos & Cia. Lt da. – Mó veis re si den ci ais Pro bel e col chões
de cri na. Rua Go do fre do Vi a na.

Sa pa ta ria Pin to- Sa pa tos de cou ro de cro co di lo, cro mo ale mão
e das mar cas Vul ca brás, Pas so Dou ble, bas que tei ras e ga lo chas,
na rua Gran de.

Si li sa Veí cu los e Pe ças Lt da- Per ten cen te ao Gru po Sil va Li nha- 
res. Con ces si o ná ria da Crysler(au to mó veis Es pla na da e Dod ge
Dart) no Mon te Cas te lo.

Sil va Li nha res S/A- Dis tri bui dor da Erics son (te le fo ne e me sas
te lefô ni cas), pro du tos Ad mi ral (ar-con di ci o na do, ge la dei ra, te le- 
vi são e rá di os). Na Praia Gran de e rua da Paz.

Tá xis – Pos tos Hill man e Vi tó ria. Car ros de Pra ça Per fect, Hill- 
man, Kai ser, Stu de ba ker, Che vro let 51 e Ford in glês. No Lar go do
Car mo e Igre ja da Sé.

São Luís, terça-feira, 4 de maio de 2021
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JOÃO BA TIS TA ERI CEI RA
é só cio ma jo ri tá rio de João Ba tis ta Eri -
cei ra Ad vo ga dos As so ci a dos

Meus tempos de O Imparcial

Ain da bem mo ço, fa zia o cur so clás si co
no Li ceu. No tur no da noi te, fiz os dois pri- 
mei ros anos, pois tra ba lha va du ran te o dia.
Pen sa va em for mar-me em le tras, es pe ci fi- 
ca men te li te ra tu ra bra si lei ra. Mas, ao mes- 
mo tem po, co mo uma es pé cie de Dom Qui- 
xo te, ti nha al gu ma con ti da in ten ção de fa zer
ves ti bu lar pa ra a Fa cul da de de Di rei to, on de
a dis pu ta era mais acir ra da e eli ti za da. Po- 
rém o so nho so nha do era ser pro fes sor de li- 
te ra tu ra bra si lei ra. Já ha via li do um ou ou tro
es cri tor con si de ra do fa mo so, en tre os quais,
Eu cli des da Cu nha, com al gu mas di fi cul da- 
des. Mes mo as sim, che guei ao fi nal da sua
eter na e uni ver sal obra, Os Ser tões. E por que
li Os Ser tões? Grá fi co, tra ba lhan do em jor- 
nal, fa zia um cur so in ten si vo de jor na lis mo,
cu jo pro fes sor era o fa mo so jor na lis ta Amo- 
rim Par ga. Es se cur so era da do sob o pa tro cí- 
nio do Se si, com au las em fren te ao Li ceu.
Nas au las, Amo rim Par ga, que de mons tra va
ter só li da eru di ção, fa la va mui to so bre o li vro
de Eu cli des da Cu nha. A mi nha cu ri o si da de
foi des per ta da. As so ci ei-me à bi bli o te ca do
Se si e pe di em pres ta do o li vro, en ca der na do
em ca pa du ra e bem vo lu mo so. E lo go ini ci ei
o de sa fio da lei tu ra, que foi pos sí vel por que
ad qui ri um di ci o ná rio nu ma li vra ria do
MEC, a pre ço mais em con ta, e que fi ca va, se
não me en ga no, ali por per to da Igre ja São
João. Com o di ci o ná rio de um la do e o li vro
do ou tro, per cor ri as su as pá gi nas ven cen do
a sua con sis ten te nar ra ti va: o Ho mem, a Ter- 
ra e a Lu ta.

À épo ca des ses ven tu ro sos fa tos, era ain- 
da um jo vem li no ti pis ta de O Im par ci al, on- 
de ini ci ei a mi nha ati vi da de grá fi ca, em bo ra
meu apren di za do efe ti vo te nha si do no SI o- 
ge, sob a ori en ta ção, a so li da ri e da de, o res- 
pei to e a com pre en são de um dos mai o res
ami gos que ti ve na mi nha vi da: Zé Fer raz,
que era o che fe da ofi ci na de li no ti po dos
Ser vi ços de Im pren sa e Obras Grá fi cas do Es- 
ta do. Foi es se fra ter no ami go que me aco- 
lheu, ain da quan do bem ga ro to, com dez ou

on ze anos de ida de. Com a sua com pla cên- 
cia, sem des cui dar os es tu dos, apren di a pro- 
fis são, e o meu pri mei ro em pre go pa ra exer- 
cer o ofí cio foi em O Im par ci al, on de con vi vi,
nos anos 60, com gran des com pa nhei ros e
ami gos

li no ti pis tas, ti pó gra fos, pa gi na do res, re- 
vi so res, im pres so res e o nos so se cre tá rio de
re da ção, Fer rei ra Baty, mo ten se e um de di ló- 
gra fo, que, fa zen do uso de uma pe que na
má qui na de es cre ver, com in ve já vel ra pi dez
fa zia os tex tos, que, no tur no da noi te, fe chá- 
va mos a pri mei ra pá gi na e en cer rá va mos o
ex pe di en te já pe la ma dru ga da, e o jor nal,
im pres so por Vi cen te, Ju men ti nho e ou tros,
en tra va em cir cu la ção an tes do nas cer do
sol, sen do en tre gue na por ta do as si nan te
por Jor na lei ro, res pon sá vel por es se ár duo
tra ba lho per cor ren do a ro ta dos bon des.

Nes se rit mo, O Im par ci al, sob a ba tu ta do
Dr. Pi res Sa boia e de mui tos ou tros ab ne ga- 
dos, co me mo ra no ven ta e cin co anos no
exer cí cio da sa gra da li ber da de de ex pres são.
Qua se um sé cu lo de vi da, fa zen do do fa to
no tí cia. Des se lon go e qua se se cu lar tem po
de his tó ria no jor na lis mo ma ra nhen se, ti ve
uma pe que na e efê me ra, mas ines que cí vel,
par ti ci pa ção. A lem bran ça dos ami gos, com- 
pa nhei ros grá fi cos, se agi gan ta des se pas sa- 
do, sem pre tão pre sen te, num sa bo ro so re- 
tor no nos tál gi co. So çai te, Pom bo Ro xo, Ma- 
ne zi nho, Ra ça, o cra que da pa gi na ção e per- 
cur si o nis ta do con jun to No na to, Rai mun do,
que de pois su biu o de grau pa ra ser um efi ci- 
en te me câ ni co de li no ti po, Chi co, que ti nha
a pa ci ên cia de re sol ver to dos os pro ble mas
das má qui nas, Fer di nan do, com pa nhei ro de
gran des e ho mé ri cas far ras, na Zi lo ca e alhu- 
res, Caio, Gri lo, Ipo ju can, Tam bo ei ra, Cé sar,
Ju men ti nho, Ja ca ré, Li gue-li gue, Má rio Ca- 
me lo, Má rio Ca ni nha, Mai o ba, li no ti pis ta e
ata can te do Sam paio, Moacyr Bu e no, cu ja
cli che ria, no an dar de ci ma, era o lo cal on de
nos reu nía mos pa ra jo gar con ver sa fo ra.
Além de cli che ris ta, Moacyr fo ra be que do
Ma ra nhão Atlé ti co Clu be, on de se no ta bi li- 
zou co mo res pei ta do za guei ro do fu te bol
ma ra nhen se. Era um ti me em que to dos fi- 
gu ra vam co mo ti tu la res, des de as ofi ci nas do

jor nal até nos en con trá va mos pa ra en cer rar
a ma dru ga e ver o rai ar do dia num dos pon- 
tos de en con tro da 28, ou de al gum ou tro
apra zí vel lu gar.

Fer rei ra Baty, um len dá rio e de di ca do se- 
cre tá rio de O Im par ci al, ami go de to dos,sem
im por tar-se com hi e rar quia, che gou a me
in cen ti var a ser cro nis ta nes te jor nal, no qual
co la bo ro. Tan to que an tes ou após a co pa de
66, es cre vi uma ou du as crô ni cas

so bre a se le ção bra si lei ra. As si na va com o
no me de Fer rei ra Ne to. De pois, em bo ra o
seu ge ne ro so in cen ti vo pa ra con ti nu ar, ne-
gli gen ci ei. Co mo li no ti pis ta trans cre via pa ra
com po si ção quen te, co mo as sim era cha ma-
da, as co lu nas de Ma ria Inês Sa boia, ir mã do
Dr. Pi res Sa boia, e, de pois, as de Ge nu Mo ra- 
es. Eram co lu nas do ca fé society, mui to li das
e que con tri buíam pa ra mai or cir cu la ção do
jor nal. Tam bém tra ba lha va com as ma té ri as
de es por te e do no ti ciá rio po li ci al. Mas, o
que mais me en can ta va (es ta a ex pres são),
era fa zer, de se gun da a sá ba do, du as ma té ri- 
as que me en chi am de pra zer: o Diá rio de um
Re pór ter, de Da vid Nas ser, e a crô ni ca de
Aus tre gé si lo de Athayde, o eter no pre si den te
da Aca de mia Bra si lei ra de Le tras. A de Aus- 
tre gé si lo era for ma da de três pa rá gra fos, se- 
pa ra dos por as te ris cos e dis cor ria so bre um
te ma ca ti van te, nu ma lin gua gem sim ples,
mas for te men te de co no ta ção li te rá ria. A de
Da vid Nas ser, es se eter no jor na lis ta, ti nha
ou tro es ti lo, por ser es sen ci al men te um jor- 
na lis ta que se des ta ca va pe la com ba ti vi da- 
de, in sur gin do-se con tra tu do e con tra to- 
dos.  De vo di zer: em O Im par ci al apren di os
pri mei ros pas sos pa ra in gres sar, com ma tu- 
ri da de, na lu ta pe la vi da. Vi ver, pa ra mim,
sem pre foi lu tar. E lu tar pe la vi da. Apren di, e
mui to apren di, com to dos es ses ami gos grá- 
fi cos, com os quais ti ve a fe li ci da de de usu- 
fruir da sua con vi vên cia, re ple ta de mui ta
so li da ri e da de e hu ma nis mo. Nes ta efe mé ri-
de, qua se cen te ná ria, ro go pa ra que O Im- 
par ci al con ti nue sua tra je tó ria de, na va lo ri-
za ção da no tí cia, no exer cí cio e na de fe sa da
li ber da de de ex pres são, ga ran tir o Es ta do de
di rei to, edi fi ca do so bre os ali cer ces ina li e ná- 
veis da de mo cra cia.

A Cátedra Gonçalves Dias

O crí ti co li te rá rio Ál va ro Lins, em
“Os Mor tos de So bre ca sa ca”, con ten- 
do es tu dos e en sai os a res pei to da
obra de Aluí sio de Aze ve do, o au tor do
ro man ce “O Mu la to”, re por ta-se a so- 
ci e da de de São Luís do Ma ra nhão,
pre con cei tu o sa, con ser va do ra. O pro- 
sa dor foi re jei ta do pe la pro vín cia,
hou ve um jor na lis ta que o de san cou,
di zen do que se ria me lhor ter se de di- 
ca do a la vou ra. Só após ven cer na ca- 
pi tal do Im pé rio ob te ve o re co nhe ci- 
men to dos con ter râ ne os.

O mes mo acon te ceu anos an tes
com o po e ta Antô nio Gon çal ves Di as,
após triun far na Cor te, me re ceu o re- 
co nhe ci men to e apro va ção dos ma ra- 
nhen ses. Man te ve em re la ção à pro- 
vín cia sen ti men to com ple xos, de ter- 
nu ra, mas tam bém de rai va, e de sau- 
da de pa ra com a pro vín cia ama da.
Afi nal, cons ta que os pre con cei tos
pro vin ci a nos fo ram de ter mi nan tes
pa ra o in su ces so amo ro so do seu ca so
com a mu sa de to da a vi da, Ana Amé- 
lia. Fa to é que no con tex to his tó ri co
do Se gun do Rei na do, quan do a uni- 
da de e iden ti da de na ci o nais se con so- 
li da ram, a obra poé ti ca de Gon çal ves
Di as, a sua pro sa, pe ças te a trais, es tu- 

dos ci en tí fi cos, fo ram de ter mi nan tes
pa ra a afir ma ção da na ci o na li da de. O
po e ta re ce beu ho me na gens pós tu- 
mas em to do o Bra sil e no Ma ra nhão.

Sua pre sen ça é ain da vi sí vel no pa- 
no ra ma li te rá rio bra si lei ro e ma ra- 
nhen se. De sen ca de ou-se um cau dal
de bi o gra fi as, es tu dos, e mo nu men tos
pa ra ho me na geá-lo. Ru as e ave ni das
fo ram inau gu ra das com o seu no me.
A bi o gra fia do es cri tor Jo sué Mon tel lo,
além da pri mo ro sa de au to ria de Lu- 
cia Mi guel Pe rei ra, pu bli ca da in clu si- 
ve pe lo Se na do Fe de ral.

Em 10 de agos to de 2023 se rá co me- 
mo ra do o bi cen te ná rio de nas ci men- 
to do po e ta em Al dei as Al tas, de pois
Ca xi as, no Ma ra nhão, que ele ado ra va
e ao mes mo tem po exe cra va os ví ci os.
An te ci pan do e pre pa ran do as co me- 
mo ra ções do bi cen te ná rio, du as ins ti- 
tui ções idô ne as, em con vê nio, cri a- 
ram a Cá te dra Gon çal ves Di as, pa ra a
pro du ção de pes qui sas nas áre as li te- 
rá ria e so ci o e conô mi ca.

A cá te dra uni ver si tá ria des ti na-se
tam bém a fo men tar de ba tes em tor no
de fi gu ra que te nha des ta ca do em
área do co nhe ci men to, pre ser van do
sua obra in te lec tu al e igual men te atu- 
a li zan do-a. O cam po de atu a ção de
Gon çal ves Di as é vas to. Po e ta, te a tró- 
lo go, cro nis ta, his to ri a dor, et nó lo go, é
con si de ra do por mui tos crí ti cos o

fun da dor do hu ma nis mo bra si lei ro,
ao la do de ou tros ilus tres ma ra nhen-
ses: Odo ri co Men des, João Lis boa, So- 
te ro dos Reis, Go mes de Sou za e Cân- 
di do Men des, que de ram a pro vín cia o
tí tu lo de Ate nas Bra si lei ra.

Co men tan do a bi o gra fia es cri ta por
Lu cia Mi guel Pe rei ra, Ál va ro Lins exal- 
tou -lhe a téc ni ca de ex por a fi gu ra de
Gon çal ves Di as atra vés de do cu men- 
tos de sua au to ria: cor res pon dên ci as,
diá ri os, po e si as, tex tos de pro sa, pe-
ças de te a tro. É Gon çal ves Di as por ele
pró prio, co mo cos tu mam fa zer os
bió gra fos nor te-ame ri ca nos, gra ças a
sua per sis ten te e pa ci en te aná li se pa-
ra a se le ção dos do cu men tos. Cha ma-
lhe de bi o gra fia com ple ta, no en tan to,
lhe faz du as res sal vas: a exis tên cia de
qua dro mais com pre en si vo do am bi-
en te so ci al do Ma ra nhão da épo ca; e
um es tu do de con jun to so bre o pa pel
do gru po ma ra nhen se na vi da li te rá- 
ria bra si lei ra do sé cu lo XIX.

Sem que rer, o em bai xa dor, es cri tor
Ál va ro Lins, faz um de sa fio a Cá te dra
Gon çal ves Di as: a for mu la ção de es tu-
dos per mi tin do a me lhor in ter pre ta-
ção do Ma ra nhão e do Bra sil. O po e ta
em tra ba lhos co mo “His tó ria dos Je- 
suí tas”, “Bra sil e Oce a nia”, “Me di ta- 
ção” ten ta fa zê-lo, na tu ral men te, uti li- 
zan do os re cur sos me to do ló gi cos dis- 
po ní veis àque le tem po.

ANTÔ NIO NEL SON FA RIA
Jor na lis ta

Guia de com pras

Se vo cê re tro ce des se al gu mas dé ca das e ti ves se o per fil do con- 
su mi dor da épo ca na Ca pi tal, su as al ter na ti vas de com pras eram
res tri tas a pou cas lo jas. Com cer te za, os pro du tos não es ta ri am
ex pos tos em vi tri nes ou pra te lei ras se du to ras e nem se ri am em- 
ba la dos com a so fis ti ca ção de ho je. Mei os de pa ga men tos, so- 
men te dois: a vis ta, ou fi a do na ca der ne ta (pa ra cli en tes es pe ci- 
ais). Cre diá rio fá cil e car tão de cré di to co mo ho je, nem pen sar. To- 
tal men te fo ra de co gi ta ção. Bens ca sei ros, em até três pres ta ções.
Au to mó vel, no má xi mo em dez le tras de cré di to ou pro mis só ri as.
Ca so vo cê qui ses se le var pa ra ca sa ge la dei ra Fri gi dai re ou Ge lo- 
max (fun ci o na va com que ro se ne Ja ca ré, da Es so), fo gão Bu ta no
ou Cos mo po li ta, ou des fi lar num Fus ca, Re nault Dauphi ne e Gor- 
di ni, Ae ro Willys, Sim ca Cham bord, Ford F-100, Che vro let Ama zo- 
nas, DKV-Ve mag ou Es pla na da, ti nha que ter mui ta “gai ta” no bol- 
so.

Os “re cla mes” da épo ca não ex plo ra vam os be ne fí ci os ou a tec- 
no lo gia dos veí cu los, que era qua se ne nhu ma. O fo co era no sta tus
de ser pro pri e tá rio de um car ro. As lo jas anun ci a vam nas rá di os
Di fu so ra, Tim bi ra, Ri ba mar e Gu ru pi, nos jor nais O Im par ci al,
Cor reio do Po vo, Jor nal do Dia (mu dou pa ra O Es ta do do Ma ra- 
nhão) e Diá rio da Ma nhã e, na TV Di fu so ra, a pi o nei ra da te le vi são
ma ra nhen se.

Ca so de sis tis se de fa zer com pras, al ter na ti vas de cer ve ja ge la- 
da cons ta ria des sa re la ção de an ti gos pon tos de ven das.

Vol te no tem po, si ga o ro tei ro e fa ça bo as com pras.

Au to Im por ta do ra- con ces si o ná ria da DWV-Ve mag (Bel car,
Fis so ri, Ve ma guet), na Ma ga lhães de Al mei da.

B Mu rad – Te le vi so res, rá di os, ge la dei ra Fri gi dai re e ou tros ele- 
tro do més ti cos, na rua São João.

Bar do Nar ci so – Cer ve ja ge la da Pé ro la na sal mou ra, is ca de fí- 
ga do e ti ra-gos to de azei to na com pi cles. Am bi en te de in te lec tu- 
ais. Rua Gran de

Bar do Cas tro – Pon to de en con tro de in te lec tu ais e boê mi os.
Cer ve ja Pil sen Ex tra da An tarc ti ca no pon to. Rua do Sol.

Ca sa Bran ca- Cha pe la ria e rou pas fi nas pa ra uso diá rio ou soi- 
rée, na Pra ça João Lis boa.

Ca sa das Ca ne tas – Ven da e con ser to de ca ne tas tin tei ro Es ter- 
bro ok, Par ker, She af fer e ou tras mar cas fa mo sas. Rua Go do fre do
Vi a na.

Ca sa In gle sa – Veí cu los da Willys Over land do Bra sil, na rua 14
de ju lho e de pois no Mon te Cas te lo.

Ca sa Mark Ja cob – veí cu los Sim ca Cham bord e Pre si den te, na
rua São João.

Ca sa Mo ra es – Au to mó veis Ae ro Willys, Itamaraty, Dauphi ne e
Gor di ni, Je ep, Ru ral Willys e Pick-up F-75. Rua Gran de.

Ci nor te- con ces si o ná ria Che vro let e re ven de do ra de pe ças au- 
to mo ti vas pa ra car ros na ci o nais e im por ta dos, na rua da Pal ma e
de pois na Ma ga lhães de Al mei da.

Com pa nhia Mo ra es – Ca mi o ne te Ford F-100, Galaxy, tra to res e
ma te ri al de cons tru ção, na Ma ga lhães de Al mei da.

Far má cia Sa ni tá ria – Avi a men to de re mé di os, pro du tos da flo ra
me di ci nal, sa bo ne tes Cash me re Buquê e Phe bo. Na Pra ça João
Lis boa.

Fu ne rá ria Mar tins – Trans por tou pa ra o Ce mi té rio do Ga vião
na sua car re ta pre ta Su de ba ker boa par te da po pu la ção da ci da de.
Rua Ge né sio Re go.

Gui ma rães Sou sa – Mó veis pa ra es cri tó rio e má qui nas de es- 
cre ver elé tri cas IBM. Rua de Na za ré.

Ha rol do Ca val can ti- Mó veis pa ra es cri tó rio, má qui nas de da ti- 
lo gra fia Oli vet ti, Fa cit e Re ming ton. Rua de San ta na.

Im por ta do ra Ma ci el – Lo ja de ven das de ele tro e le trô ni cos, ge- 
la dei ras, te le vi so res e mó veis, na rua Gran de.

João Lé lis dos San tos- pe que na me ta lúr gi ca e fá bri ca de vi dros
na rua das Cri ou las.

Li ma Fa ria & Cia. Lt da. – Te ci dos de or gan di, li nho, ta fe tá, es- 
tam pa dos das Fá bri ca Ban gu e Bras pé ro la. A re ta lho ou pe ças in- 
tei ras. Na Praia Gran de.

Lo ja das Noi vas- Mó veis Ci mo e de ou tras mar cas fa mo sas, na
rua Gran de.

Lo ja Gás Bu ta no – Fo gões Bu ta no, ge la dei ra Ge lo ma tic a que- 
ro se ne Ja ca ré, ra di o las e uti li da des pa ra o lar. Na pra ça João Lis- 
boa.

Lo jas Ri a nil – Ven da de te ci dos com ma triz na rua Gran de e fi li- 
ais no in te ri or do es ta do, no Ama zo nas e Rio de Ja nei ro.

Ma rau to- con ces si o ná ria da Volkswa gem (Fus ca, Kom bi e Kar- 
mann-Guia), ao la do do an ti go DER, no Mon te Cas te lo.

Mar di sa – Con ces si o ná ria Mer ce des-Benz e Toyota (ji pe Ban- 
dei ran tes). Na ave ni da dos Fran ce ses.

Mer ce a ria Lu si ta na- Pri mei ro au tos ser vi ço de ven da de ali- 
men tos do Ma ra nhão. Ori gem dos su per mer ca dos Lu si ta na. Na
rua Gran de.

Mer ce a ria Ne ves- Se cos & Mo lha dos e gran de sor ti men to de
pro du tos na ci o nais e im por ta dos co mo ma çã, man tei ga Re al e
ba ca lhau do Por to. Rua Gran de.

Mo ra es Cen ter- Te le vi so res, som, dis cos e mó veis de es cri tó rio,
na Pra ça João Lis boa.

Óti ca Lux – Lo ja de ven da de ócu los e len tes. Na rua Gran de.
Pa da ria Por tu gue sa- Pães mas sa gros sa e mas sa-fi na, bo la chas

e bo los, na rua Gran de;
Pa da ria San ta Ma ria-Fa bri can te da de li ci o sa bo la chi nha que

le va da a mar ca da pa ni fi ca do ra e, de pães es pe ci ais. Rua dos Afo- 
ga dos.

R. San tos & Cia. Lt da. – Mó veis re si den ci ais Pro bel e col chões
de cri na. Rua Go do fre do Vi a na.

Sa pa ta ria Pin to- Sa pa tos de cou ro de cro co di lo, cro mo ale mão
e das mar cas Vul ca brás, Pas so Dou ble, bas que tei ras e ga lo chas,
na rua Gran de.

Si li sa Veí cu los e Pe ças Lt da- Per ten cen te ao Gru po Sil va Li nha- 
res. Con ces si o ná ria da Crysler(au to mó veis Es pla na da e Dod ge
Dart) no Mon te Cas te lo.

Sil va Li nha res S/A- Dis tri bui dor da Erics son (te le fo ne e me sas
te lefô ni cas), pro du tos Ad mi ral (ar-con di ci o na do, ge la dei ra, te le- 
vi são e rá di os). Na Praia Gran de e rua da Paz.

Tá xis – Pos tos Hill man e Vi tó ria. Car ros de Pra ça Per fect, Hill- 
man, Kai ser, Stu de ba ker, Che vro let 51 e Ford in glês. No Lar go do
Car mo e Igre ja da Sé.

São Luís, terça-feira, 4 de maio de 2021

CHARGE



oimparcial.com.br CORONAVÍRUS George Raposo
E-mail: gdinamite@gmail.com 5

A fa mí lia do co ro na ví rus

“Re la ti va men te fá cil”

Um con tra to dos

Em bus ca da va ci na

O mo men to cer to

Covid-19

Corrida por vacina
contra todas as cepas

A
s va ci nas con tra o SARS-CoV-2, o ví rus que cau- 
sa a co vid-19, fo ram de sen vol vi das em tem po
re cor de. Es sa foi uma con quis ta ma ra vi lho sa da
ci ên cia, mas que tem pe lo me nos três li mi ta- 

ções.
A pri mei ra é que mu ta ções que ge ram no vas va ri an- 

tes do ví rus po dem di mi nuir a efi cá cia das va ci nas ou
até mes mo ‘dri blar’ a res pos ta imu ne que elas pro du- 
zem.

A se gun da é que o SARS-CoV-2 é ape nas um de pe lo
me nos se te ti pos de co ro na ví rus co nhe ci dos por afe tar
hu ma nos.

E a ter cei ra é que si tu a ções co mo a des trui ção de ha- 
bi tats na tu rais e o avan ço do ho mem em di re ção a ter ri- 
tó ri os sel va gens au men tam as chan ces de que um co ro- 
na ví rus de ori gem ani mal pas se pa ra as pes so as.

Por ra zões co mo es sas, os ci en tis tas con cor dam que é
al ta men te pro vá vel que o mun do en fren te no va men te
uma no va epi de mia de co ro na ví rus no fu tu ro.

Es se ris co tem le va do vá ri os pes qui sa do res, mes mo
an tes des sa pan de mia, a bus car uma va ci na uni ver sal
que pos sa com ba ter di fe ren tes ti pos de co ro na ví rus, in- 
cluin do to dos os que afe tam o ho mem, e as va ri an tes
que exis tem ou po dem vir a exis tir.

Em ou tras pa la vras: se ria uma va ci na po de ro sa de
“pan co ro na ví rus”. Mas is so é pos sí vel?

Os co ro na ví rus são uma fa mí lia de ví rus que com par- 
ti lham uma ca rac te rís ti ca: a co ro na, uma pro teí na em
for ma de es pí cu la que usam pa ra in fec tar as cé lu las do
cor po on de vi vem.

Exis tem qua tro ti pos de

co ro na ví rus: al fa, be ta, ga ma e

del ta.

En tre eles, há se te que po dem in fec tar hu ma nos, de
acor do com os Cen tros de Con tro le de Do en ças dos Es- 
ta dos Uni dos (CDC).

E en tre es ses se te, há três do gru po be ta que cau sa ram
epi de mi as nos úl ti mos anos, se gun do da dos da Or ga ni- 
za ção de Saú de (OMS):

MERS-CoV, que cau sa a Sín dro me Res pi ra tó ria do
Ori en te Mé dio (MERS). Foi iden ti fi ca do pe la pri mei ra
vez na Ará bia Sau di ta em 2012. Em mar ço de 2021, 2.574
ca sos de MERS fo ram con fir ma dos, in cluin do 885 mor- 
tes.

SARS-CoV, que cau sa a Sín dro me Res pi ra tó ria Agu da
Gra ve (SARS). Foi iden ti fi ca do pe la pri mei ra vez na Chi- 
na em 2003. Du ran te es se sur to, 8.098 ca sos fo ram re gis- 
tra dos, in cluin do 774 mor tes.

SARS-CoV-2, que cau sa co vid-19. Iden ti fi ca do na Chi- 
na em 2019, até 28 de abril ha via in fec ta do cer ca de 150
mi lhões de pes so as, com mais de 3,1 mi lhões de mor tes
em to do o mun do.

Ho je, vá ri os la bo ra tó ri os es tão de sen vol ven do ini ci a- 
ti vas pa ra fa bri car va ci nas uni ver sais con tra o co ro na ví- 
rus.

O rá pi do de sen vol vi men to de va ci nas con tra a SARS-
CoV-2 mos tra que po de não ser tão di fí cil de con se guir,
de acor do com es pe ci a lis tas.

Um dos mo ti vos é a pro teí na S.
Quan do es sa pro teí na ata ca uma cé lu la, ela es ti mu la

a pro du ção de an ti cor pos neu tra li zan tes que ade rem ao
ví rus e evi tam que ele in fec te a cé lu la.

Até ago ra, era re la ti va men te fá cil pa ra as va ci nas con- 

tra SARS-CoV-2 es ti mu la rem o de sen vol vi men to des ses
an ti cor pos neu tra li zan tes.

Es ses an ti cor pos têm a ca pa ci da de de agir em di fe- 
ren tes va ri an tes do mes mo ví rus e po dem ser usa dos pa- 
ra de sen vol ver va ci nas que atu am con tra vá ri os mem- 
bros da mes ma fa mí lia de ví rus, co mo os be ta co ro na ví- 
rus.

Além dis so, o SARS-CoV-2 até ago ra não mos trou uma
for te ca pa ci da de de eva dir a res pos ta imu ne e a ação dos
an ti cor pos neu tra li zan tes, ex pli cam Den nis Bur ton e
Eric To pol, pes qui sa do res em imu no lo gia e me di ci na
mo le cu lar do Ins ti tu te Scripps, na Ca li fór nia (Es ta dos
Uni dos), em ar ti go na re vis ta ci en tí fi ca Na tu re.

Is so re pre sen ta uma van ta gem so bre ou tros ví rus, co- 
mo in flu en za ou HIV, que apre sen tam gran de ca pa ci da- 
de de pro du zir va ri an tes que per mi tem ‘dri blar’ a res- 
pos ta imu ne.

Es sa é uma das ra zões pe las quais uma va ci na con tra
o HIV ain da não foi apro va da; e pa ra o qual to dos os
anos é ne ces sá rio atu a li zar a va ci na con tra in flu en za.

Ou tro si nal en co ra ja dor vem dos so bre vi ven tes da
SARS, de acor do com um ar ti go re cen te na re vis ta Sci en- 
ce.

Em tes tes de la bo ra tó rio, foi

de mons tra do que os an ti cor pos que

es sas pes so as de sen vol ve ram

tam bém po dem im pe dir a in fec ção

por SARS-CoV-2, ao me nos por um

tem po.

Com es se pa no de fun do, em com pa ra ção com a gri pe
e o HIV, de sen vol ver uma va ci na con tra o pan co ro na ví- 
rus “se rá re la ti va men te fá cil”, diz Barney Graham, vi ce-
di re tor de pes qui sa de va ci nas do Ins ti tu to Na ci o nal de
Aler gia e Do en ças In fec ci o sas dos Es ta dos Uni dos (NI- 
AID na si gla em in glês), ci ta do pe la Sci en ce.

Graham tam bém es te ve en vol vi do no de sen vol vi- 
men to da va ci na con tra a co vid-19 da em pre sa far ma- 
cêu ti ca Mo der na.

Até ago ra, ne nhu ma va ci na em tes tes con tra o pan co- 
ro na ví rus foi tes ta da em hu ma nos.

No en tan to, “em um ou dois anos te re mos mui tos re- 
sul ta dos”, diz Ma ría Ele na Bot taz zi, co di re to ra do Cen- 
tro pa ra o De sen vol vi men to de Va ci nas do Hos pi tal In- 
fan til do Te xas.

Em 2016, Bot taz zi tra ba lhou em uma pos sí vel va ci na
con tra o pan co ro na ví rus, mas a es sa al tu ra o SARS e o
MERS ha vi am dei xa do de ser uma emer gên cia e ou tras
pri o ri da des, co mo o ebo la e o zi ka, sur gi ram. Por is so,
não te ve re cur sos pa ra pros se guir com su as in ves ti ga- 
ções.

Se gun do Bot taz zi, de sen vol ver uma va ci na con tra o
pan co ro na ví rus é um tra ba lho em eta pas. Ela des ta ca
ser im por tan te não só cri ar uma va ci na que cu bra di fe- 
ren tes ti pos de co ro na ví rus, mas que fun ci o ne con tra li- 
nha gens que ain da pos sam sur gir.

“O ide al se ria uma va ci na que co bris se to dos os co ro- 
na ví rus que es tão pre sen tes em hu ma nos”, diz Bot taz zi,
“mas tam bém que ‘pre vê’ o pró xi mo co ro na ví rus que
po de ria cau sar um sur to”.

De acor do com Bot taz zi, exis tem du as ma nei ras de se

fa zer uma va ci na con tra o pan co ro na ví rus.
Uma op ção é de sen vol ver vá ri as va ci nas in di vi du ais,

cha ma das mo no vo lan tes, que atu am so bre um co ro na- 
ví rus es pe cí fi co e, a se guir, com bi nar vá ri as va ci nas mo- 
no va len tes pa ra ob ter uma úni ca va ci na po li va len te,
que atua so bre vá ri os ti pos de co ro na ví rus.

Es sa é a tec no lo gia usa da, por exem plo, na va ci na
pen ta va len te que pro te ge cri an ças con tra in fec ções por
dif te ria, co que lu che, té ta no, po li o mi e li te e Ha e mophi- 
lus In flu en zae ti po B.

A ou tra op ção é en con trar um có di go ge né ti co que se- 
ja su fi ci en te men te re pre sen ta ti vo dos co ro na ví rus, a
par tir do qual uma va ci na uni ver sal pos sa ser cri a da.

Uma vez que qual quer uma des sas va ci nas se ja al can- 
ça da, os la bo ra tó ri os e em pre sas far ma cêu ti cas de vem
ava li ar se elas as pro du zem e têm em es to que pa ra
quan do fo rem ne ces sá ri as.

Ou tra pos si bi li da de não é fa bri cá-las to tal men te, mas
avan çar nos es tu dos de se gu ran ça e efi cá cia e, ca so
ocor ra a ame a ça de uma pan de mia, co me çar a fa bri cá-
las a par tir do que já foi fei to.

Da do o im pac to da co vid-19, o de sen vol vi men to de
uma va ci na con tra pan co ro na ví rus se tor nou mui to re- 
le van te.

Em no vem bro de 2020, o NI AID abriu uma con vo ca- 
ção de emer gên cia pa ra fi nan ci a men to de pro je tos de
fa bri ca ção de va ci nas con tra pan co ro na ví rus.

Em mar ço, a Co a li zão pa ra Ino va ções de Pre pa ra ção
pa ra Epi de mi as (CE PI, na si gla em in glês), uma or ga ni- 
za ção sem fins lu cra ti vos que tra ba lha em par ce ria com
a OMS, anun ci ou um fun do de US$ 200 mi lhões (R$ 1,1
bi lhão) pa ra ace le rar a pes qui sa no de sen vol vi men to de
va ci nas con tra be ta co ro na ví rus.

De acor do com a re vis ta Sci en ce, exis tem atu al men te
mais de 20 equi pes de pes qui sa no mun do tra ba lhan do
em uma can di da ta pa ra uma va ci na con tra o pan co ro- 
na ví rus.

Se gun do o CE PI, vá ri as des sas ini ci a ti vas pa re cem
pro mis so ras em prin cí pio.

Uma de las une as bri tâ ni cas Uni ver si da de de Not- 
tingham, a Uni ver si da de Not tingham Trent e a far ma- 
cêu ti ca Scan cell.

A apos ta des sa co a li zão é por uma va ci na que atue na
pro teí na S e em ou tra es tru tu ra do ví rus, a pro teí na N.

Es sa pro teí na N é mui to me nos pro pen sa a so frer mu- 
ta ção, por tan to, se a va ci na con se guir agir so bre ela, po- 
de rá ge rar uma res pos ta imu no ló gi ca, in de pen den te- 
men te de a S ter so fri do mu ta ção.

Des sa for ma, po de ofe re cer pro te ção con tra vá ri os ti- 
pos de co ro na ví rus.

O CE PI tam bém des ta ca o pro je to do Ins ti tu to de Tec- 
no lo gia da Ca li fór nia, que es tá tra ba lhan do em uma va- 
ci na “tu do-em-um”.

Es se pro tó ti po con sis te no uso de uma na no par tí cu la
que sus ten ta frag men tos da es pí cu la de vá ri os co ro na ví- 
rus.

Em tes tes de la bo ra tó rio em fe ve rei ro, es se mé to do
mos trou que po de ge rar an ti cor pos con tra vá ri os ti pos
de co ro na ví rus.

Chi na e Cu ba tam bém es tão tra ba lhan do em um pro- 
je to con jun to pa ra de sen vol ver uma va ci na uni ver sal
que cha ma ram de “Pan-Co ro na”, de acor do com a agên- 
cia de no tí ci as EFE.

A téc ni ca con sis te em com bi nar frag men tos de di fe- 
ren tes co ro na ví rus, a fim de ge rar uma res pos ta imu no- 
ló gi ca que atue so bre to dos eles.

Por en quan to, “a ur gên cia é ter mi nar de ata car co vid-
19”, diz Bot taz zi, mas “não de ve mos pen sar que re sol- 
ven do a cri se do co vid-19 já es ta re mos fo ra do pro ble- 
ma”, acres cen ta.

“Te mos que con ti nu ar pro cu ran do al ter na ti vas pa ra
qual quer emer gên cia”, con clui.

São Luís, terça-feira, 4 de maio de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMA informa, abaixo, as condições 
de Balneabilidade das praias de parte da Região Metropolitana de São Luís, resultante dos laudos 
laboratoriais emitidos pelo Laboratório de Análises Ambientais – LAA, desta Secretaria. O presente 
laudo refere-se à ação de monitoramento realizada no período de 29/03/2021 a 26/04/2021, integrando 
a série de acompanhamento semanal das condições de balneabilidade das praias da Ilha do Maranhão. 
Para o presente laudo, foram coletadas e analisadas amostras de água de 22 (vinte e dois) pontos 
distribuídos nas praias de São Luís e trechos de São José de Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa. O 
monitoramento obedece aos padrões estabelecidos na Resolução CONAMA nº 274/2000. Importante 
destacar que a ocorrência de chuvas influencia negativamente na qualidade das águas das praias, 
considerando que ocorre maior carreamento de matéria orgânica oriunda da lavagem das vias públicas 
para os rios e, consequentemente, para os mares. Portanto, na ocorrência de chuvas, recomenda-se 
evitar a recreação nas 24h que as sucederem.
Os resultados qualitativos resultantes dessa etapa do monitoramento são os seguintes:

SÃO LUÍS (MA), 29 DE ABRIL DE 2021.
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS – SEMA

AV. DOS HOLANDESES, N° 04, QUADRA 06, ED. MANHATTAN, CALHAU.
SÃO LUÍS – MA CEP 65.071-38

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
NOTA TÉCNICA SOBRE MONITORAMENTO DAS CONDIÇÕES

DE BALNEABILIDADE DAS PRAIAS

PONTOS COORDENADAS LOCALIZAÇÃO REFERÊNCIA CONDIÇÃO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

PRÓPRIO

P01

P02

P03

P04

P05

P06

P07

P08

P09

P10

P11

P12

P13
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Praia Ponta do
Farol - São Luís

Praia de
São Marcos

São Luís

Praia da
Ponta D’ Areia

São Luís

Praia do
Calhau

São Luís

Praia do
Olho d’Água

São Luís

Praia do Meio
São José de

Ribamar

Praia do Araçagy
São José de

Ribamar

Praia do Araçagy
Paço do Lumiar

Praia Olho de Porco
Paço do Lumiar

Praia Olho de Porco
Raposa

Praia do Mangue
Seco - Raposa

Em frente à Bibliot. do Caranguejo próx.
às barracas da Val e do Sr. Pedro

Ao lado do
Espigão Ponta d’ Areia

Em frente à rampa de acesso a
praia, lado direito do Praia Mar Hotel

Em frente ao Centro de Atendimento
ao Banhista na Praça do Sol

Em frente ao Farol e
Forte de São Marcos

Em frente à Praça do Pescador,
próximo à Barraca do Chef

Em frente ao Posto Guarda
Vidas - Bombeiros

Em frente ao prédio
verde com o heliporto

Em frente à banca de jornal da
pç. de alimentação da Litorânea

Em frente à Estação Elevatória
de Esgoto 2.2 (E.E.E 2.2) da

CAEMA e Círculo Militar

Em frente à descida da Rua Altamira,
proximidades da Pousada Vela Mar

Em frente à descida da Avenida
Copacabana e Pousada Suíça

Em frente à descida da rua
São Geraldo

À direita da Elevatória Iemanjá II

Em frente à casa com pirâmides
no teto, antes da falésia

Próximo ao Kacthus Bar e
Restaurante

Lado esquerdo da Av. Ponta Grossa
que dá acesso a praia, próx. ao Bar

e Restaurante Capiau 2

Em frente à rampa principal
de acesso a praia

Em frente ao Bar da Atalaia 

Lado direito do Rio Urucutiua, em
frente ao Bar e Restaurante Rainha

Em frente ao Las Vegas Bar
e Restaurante 

Última barraca antes da foz do igarapé
do Mangue Seco/Olho de Porco

A Comissão Setorial Permanente de Licitação da Universidade Estadual do Maranhão – UEMA, através 
de sua Secretária, torna público, para conhecimento dos interessados, o cancelamento do Aviso de 
publicação do RDC Eletrônico nº 001/2021, que trata contratação de empresa de engenharia para 
execução da obra de construção do ginásio poliesportivo do Núcleo de Esporte e Lazer (NEL) da 
Universidade Estadual do Maranhão – UEMA, marcada para o dia 24/05/2021, tendo em vista que o 
Sistema do Diário Oficial da União (DOU) está temporariamente indisponível, impossibilitando a correta 
divulgação do certame. Registra-se que apesar disso, o aviso foi publicado indevidamente em jornal de 
grande circulação, tendo sido realizado o cancelamento em tempo hábil apenas no Diário Oficial do 
Estado (SIOGE/MA).

São Luís, 30 de abril de 2021
Inês Muniz Araújo

Secretária da Comissão Setorial Permanente de Licitação.

ESTADO DO MARANHÃO
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO – UEMA
COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CANCELAMENTO AVISO DO RDC ELETRÔNICO

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
TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2021

A Prefeitura Municipal de Anajatuba, Estado do Maranhão, através da Comissão Permanente de Licitação, instituída 
pela Portaria nº 001/2021, torna público que realizará às 15h00min (Quinze Horas) do dia 21 de maio de 2021, na 
Sala da Comissão Permanente de Licitação, localizada na Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba 
– MA, Licitação na modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço global, tendo por objeto a Contratação de 
Empresa Especializada em Auditoria Externa Independente Analítica com escopo fiscal, contábil, recursos humanos, 
licitações públicas, contratos e execução de despesas dos exercícios 2015 (setembro a dezembro), 2016, 2019 e 2020 
do Município de Anajatuba/MA, conforme Edital e seus Anexos, na forma da Lei Federal n° 8.666/1993 e suas 
alterações, Lei Complementar n°. 123/2006 e alterações dadas pela Lei Complementar nº 147/2014 e demais 
legislações pertinentes.  O Edital e seus Anexos estão à disposição dos interessados na 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 ou através do e-mail: cpl@anajatuba.ma.gov.br. Anajatuba - MA, em 
30 de abril de 2021. Naiara Barbosa Pereira – Presidente da CPL.

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
TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2021

A Prefeitura Municipal de Anajatuba, Estado do Maranhão, através da Comissão Permanente de Licitação, instituída 
pela Portaria nº 001/2021, torna público que realizará às 09h00min (Nove Horas) do dia 21 de maio de 2021, na 
Sala da Comissão Permanente de Licitação, localizada na Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, 
Anajatuba – MA, Licitação na modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço global, tendo por objeto a 
Contratação de serviços técnicos jurídicos, sem exclusividade, para o contencioso judicial ao Município de 
Anajatuba/MA, conforme Edital e seus Anexos, na forma da Lei Federal n° 8.666/1993 e suas alterações, Lei 
Complementar n°. 123/2006 e alterações dadas pela Lei Complementar nº 147/2014 e demais legislações 
pertinentes.  O Edital e seus Anexos estão à disposição dos interessados na 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 ou através do e-mail: cpl@anajatuba.ma.gov.br. Anajatuba - MA, 
em 30 de abril de 2021. Naiara Barbosa Pereira – Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO LEITE
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ Nº 06.096.218/0001-78

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021. O Município de Benedito Leite, Estado da 
Maranhão, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar, Chamada 
Pública n° 001/2020, tendo como objeto aquisição de gêneros alimentícios, diretamente 
da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural ou suas organizações, 
destinado ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, atendendo a Lei nº 
11.947/2009, Resolução/FNDE/CD n° 026/2013 e Resolução/CD/FNDE nº4, de 02 de abril de 
2015. O Edital estabelecendo as condições e demais informações necessárias à participação 
poderá ser retirado na Comissão Permanente de Licitação, sito à Rua 07 de Setembro, 03, 
Centro, Benedito Leite/MA. A documentação de habilitação e o Projeto de Venda deverão ser 
entregues até às 09h00 horas do dia 28/05/2020, no endereço acima. A sessão pública de 
julgamento dos documentos e propostas será no dia 28 de maio de 2021, às 09h00 (nove) 
horas, no endereço acima. Benedito Leite, 30 de abril de 2021.  Frank James Rodrigues Lustosa 
- Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO LEITE
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ Nº 06.096.218/0001-78

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO nº 004/2021 – SRP
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO nº 004/2021 – SRP. O Município de Benedito Leite(MA), por 
meio da Comissão Permanente de Licitação – CPL, torna público aos interessados que, com base na Lei nº 
10.520/02, Decreto Municipal nº 009/2017, Decreto federal 10.024/2019 aplicando-se também os 
procedimentos determinados pela Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar 
147/2014 e subsidiariamente a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar às 08h30 (oito horas 
e trinta minutos) do dia 19 de maio de 2021, licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO nº 004/2021 
- SRP, tendo por OBJETO: Registro de Preços para futura contratação de empresa para o fornecimento 
parcelado de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar do Município de Benedito 
Leite/MA, conforme Termo de Referencia.  LOCAL : O presente Pregão Eletrônico será realizado em sessão 
pública, por meio de sistema eletrônico. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos estão à disposição 
dos interessados nos dias de expediente das 08h00min às 12h00min, na Comissão Permanente de Licitação - 
CPL, situada na sede da Prefeitura Municipal, à Rua 07 de Setembro, 03, Centro, Benedito Leite/MA, bem como 
no site da Prefeitura Municipal: www.beneditoleite.ma.gov.br e no www.portaldecompraspublicas.com.br , 
onde poderão ser consultados e obtidos gratuitamente. Informações adicionais no endereço acima ou 
através do fone: (89) 3544-7075 ou e-mail: cplb.leite@gmail.com.  Benedito Leite/MA, 30 de abril de 2021.

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

Aviso de CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021. O Município de Presidente Juscelino/MA, torna 
público aos interessados a Chamada Pública nº 001/2021, para aquisição de Gêneros Alimentí-
cios da Agricultura Familiar e Empreendedor Familiar Rural para a Merenda Escolar da Rede de 
Ensino Municipal, em atendimento a Lei Nº 11.947 de 16 de Junho de 2009 e Resolução/CD/-
FNDE nº 26, de 17 de Junho de 2013. O recebimento de documentação de habilitação e do 
projeto de venda ocorrerá no dia 25 de Maio de 2021, às 8:00 horas, na sala de reunião da 
Comissão Permanente de  Licitação, situada na Av Constatino Georgiano Rabelo, s/nº, no 
Centro de Presidente Juscelino/ MA. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis para 
consulta e download gratuito no site: www.presidentejuscelino.ma.gov.br/portal/portal-edi-
tais-licitacao ou no prédio onde funciona a Comissão Central de Licitação, no horário de 08:00 
às 12:00. Presidente Juscelino, 03/05/2021, Thamiris Cristina Silva Rabelo, Secretária Municipal 
de Educação.

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

ERRATA DE AVISO DE LICITAÇÃO

Errata da publicação de Aviso do Pregão Eletrônico n° 007/2021 - SRP, do tipo Menor Preço Por 
Item, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Maranhão, e no Jornal O Imparcial, 
respectivamente na Edição de 30 abril de 2021

INTERESSADO: Município de SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA.

OBJETO: Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais e medicamentos 
hospitalares 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.

ONDE SE LÊ:
“ABERTURA DAS PROPOSTAS/SESSÃO PÚBLICA: Dia 17/05/2020 às 09h00min.  Horário de 
Brasília/DF”.

LEIA-SE: 
ABERTURA DAS PROPOSTAS/SESSÃO PÚBLICA: Dia 17/05/2021 às 09h00min.  Horário de 
Brasília/DF”.

São Raimundo das Mangabeiras - MA, 30 de abril de 2021.

Francisco da Guia Mendes de Sousa Alves
Pregoeiro Municipal

A empresa CIDADE JARDIM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, inscrita no CNPJ sob o 
n° 20.907.486/0001-53, vem, por meio do presente e na melhor forma de direito, NOTIFICAR:

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da publicação do presente, efetuem a purgação da 
mora referente ao contrato de compromisso de compra e venda firmado junto à notificante, relativo 
ao imóvel acima citados situados no Cidade Jardim, Imperatriz – MA, devendo, os notificados, 
efetuar, no prazo acima, o pagamento das parcelas contratuais em aberto devidamente acrescidas 
dos encargos moratórios acertados em contrato. Notifica-se, ainda, que em não havendo a purgação 
da mora, no supracitado prazo, o contrato em questão estará resilido, nos termos do artigo 474 do 
Código Civil, situação esta que ocasionará o imediato regresso dos direitos do retro mencionado 
imóvel (inclusive de posse e de nova comercialização), para a notificante. Notifica-se, finalmente, que 
uma vez operando o desfazimento do contrato, nos termos acima, os valores eventualmente de 
direito dos notificados (após realizadas as deduções e abatimentos rescisórios) estarão à disposição 
dos mesmos no escritório da notificante.

Os clientes Cpf Venda Identificador Parcela/ vencimento  

LILYANE VAZ DE SOUZA 807.550.203-59 370 QUADRA 38 LT 06 10/11/2020 a 10/04/2021 

MARIA LUCIA MORAES DE SENA 365.327.543-15 728 QUADRA 19 LT 12 10/10/2020 a 10/04/2021 

Candido Evangelista de Sena 080.820.655-91 728 QUADRA 19 LT 12 10/10/2020 a 10/04/2021 

WESLLEY SOARES GONZAGA 005.895.813-41 731 QUADRA 31 LT 10 14/11/2020 a 14/04/2021 

Marcia Mendes Soares 047.102.543-70 731 QUADRA 31 LT 10 14/11/2020 a 14/04/2021 

ALEF RICARDO PIRES DE SOUSA 607.119.873-94 766 QUADRA 24 LT 06 10/11/2020 a 10/04/2021 

ADAILTON CARDOSO DA SILVA 782.805.163-87 1314 QUADRA 14 LT 16 10/08/2019 a 10/04/2021 

ADEILTON LUCENA PINHEIRO 029.011.253-28 1439 QUADRA 23 LT 24 10/07/2020 a 10/04/2021 

Francilene da Silva Cavalcante Lucena 750.852.591-49 1439 QUADRA 23 LT 24 10/07/2020 a 10/04/2021 

JANDIRA MACIEL MARTINS 146.892.513-04 1521 QUADRA 37 LT 31 10/11/2020 a 10/04/2021 

Antonio Carreiro Martins 157.534.843-87 1521 QUADRA 37 LT 31 10/11/2020 a 10/04/2021 

EDMILSON GASPAR DE OLIVEIRA 365.677.873-68 1663 QUADRA 12 LT 31 15/11/2020 a 15/11/2021 

GERSON DE MACEDO BRITO 393.167.930-68 1789 QUADRA 36 LT 31 10/06/2020 a 10/04/2021 

Ecy de Oliveira Brito 466.941.963-34 1789 QUADRA 36 LT 31 10/06/2020 a 10/04/2021 

EDMILSON GASPAR DE OLIVEIRA 365.677.873-68 1812 QUADRA 12 LT 25 10/11/2020 a 10/04/2021 

GENECILDA SANTOS SILVA 823.773.243-04 1849 QUADRA 34 LT 05 10/12/2020 a 10/04/2021 

GILVAN  ALVES  DA  SILVA 297.812.268-46 2311 QUADRA 30 LT 27 10/09/2019 a 10/04/2021 

LEONARDO OLIVEIRA DE ALMEIDA 611.403.953-00 656 QUADRA 11 LT 32 10/12/2020 a 10/04/2021 

EDIELTON SOUSA DE ARAUJO 615.169.693-08 2036 QUADRA 10 LT 11 10/11/2020 a 10/04/2021 

VANDO DE OLIVEIRA SENA 005.366.773-52 2464 QUADRA 15 LT 21 10/07/2020 a 10/04/2021 

DAYANE KALYNE FARIAS SANTOS 038.393.733-79 2470 QUADRA 08 LT 13 10/11/2020 a 10/04/2021 

FRANCISCO JEFERSON ROCHA DE OLIVEIRA 702.398.331-71 2470 QUADRA 08 LT 13 10/11/2020 a 10/04/2021 

SAMUEL DOS SANTOS RIBEIRO 051.327.123-63 2551 QUADRA 07 LT 14 10/12/2020 a 10/04/2021 

DELZUITA DOS SANTOS  SILVA 624.233.123-34 2552 QUADRA 41 LT 14 10/10/2020 a 10/04/2021 

FRANCILENE DA SILVA LIMA 020.442.151-95 2507 QUADRA 38 LT 20 10/12/2020 a 10/04/2021 

EDMILSON GASPAR DE OLIVEIRA 365.677.873-68 1148 QUADRA 12 LT 31 10/11/2020 a 10/04/2021 

EDMILSON GASPAR DE OLIVEIRA 365.677.873-68 1660 QUADRA 12 LT 25 15/11/2020 a 15/11/2021 

 

A empresa PARK IMPERIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, inscrita no 
CNPJ sob o n° 13.059.848/0001-38, vem, por meio do presente e na melhor forma 
de direito, NOTIFICAR os clientes DIANNA RAYLA CARNEIRO DE SOUSA GOMES, 
ALIZANDRA DOS REIS MACHADO, DENIS HALAN DO NASCIMENTO SILVA, 
NATALIA SANTOS LIMA, ELIEZER GOMES DE MACÊDA JUNIOR, SANDRA HELENA 
DA CUNHA SANTOS E SIDINEI BRANDAO DA COSTA , inscritos no CPF sob os 
números 026.688.753-82, 607.499.193-61, 009.923.403-30, 040.430.003-08, 
009.009.453-03, 129.905.128-61 e 365.160.403-97 , para que, no prazo de 15 
(quinze) dias, contados da publicação do presente, efetuem a purgação da mora 
referente ao contrato de compromisso de compra e venda firmado junto à notifican-
te, relativo ao imóvel constituído por QUADRA 03 LOTE 55, QUADRA 03 LOTE 27, 
QUADRA 11 LOTE 18, QUADRA 12 LOTE 61, QUADRA 12 LOTE 40, QUADRA 09 
LOTE 08 E QUADRA 09 LOTE 07,  situado no PARK IMPERIAL, IMPERATRIZ – MA, 
devendo, os notificados, efetuar, no prazo acima, o pagamento das parcelas contratu-
ais em aberto, com vencimentos em 28/10/2019 a 28/04/2021, 15/10/2018 a 
15/04/2021, 15/01/2020 a 15/04/2021, 15/09/2020 a 15/04/2021, 07/08/2020 a 
07/04/2021, 27/09/2020 a 27/04/2021, 26/05/2020 a 26/04/2021, devidamente 
acrescidas dos encargos moratórios acertados em contrato. Notifica-se, ainda, que 
em não havendo a purgação da mora, no supracitado prazo, o contrato em questão 
estará resilido, nos termos do artigo 474 do Código Civil, situação esta que ocasiona-
rá o imediato regresso dos direitos do retro mencionado imóvel (inclusive de posse e 
de nova comercialização), para a notificante. Notifica-se, finalmente, que uma vez 
operando o desfazimento do contrato, nos termos acima, os valores eventualmente 
de direito dos notificados (após realizadas as deduções e abatimentos rescisórios) 
estarão à disposição dos mesmos no escritório da notificante.

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
CNPJ: 01.612.671/0001-76

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DO MARANHÃO – MA
AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS: Nº 004/2021. Processo Administrativo nº 0129032021. A 
Prefeitura Municipal de Santo Amaro do Maranhão – MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
E CULTURA torna público para conhecimento dos interessados que estará realizando licitação na modalidade 
Tomada de Preços, do tipo Menor Preço Global, objetivando a contratação de empresa para especializada em 
serviços de obras e engenharia para conclusão dos serviços de construção de escola de 06 salas localizada no 
Povoado Travosa, o qual será processado e julgado em conformidade com as disposições da Lei Federal n.º 
8.666/93 e alterações posteriores e as condições do Edital à realizar-se às 09:00 horas do dia 19 de Maio de 
2021. A sessão pública de julgamento será realizada na sala da Comissão Permanente de Licitação – CPL, 
situada à Praça Nossa Senhora da Conceição, S/N, Centro, Santo Amaro do Maranhão – MA, no dia, hora e local 
citados, em que serão recebidos os envelopes de proposta e habilitação. O Edital e seus anexos estão à 
disposição de interessados no mesmo endereço para consulta gratuita, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 12:00 horas. 
Esclarecimento adicional no mesmo endereço e através do E-mail: cplsantoamaro.ma@gmail.com. Santo 
Amaro do Maranhão (MA), 20 de abril de 2021. Valdirene Santos Morais da Silva – Secretário Municipal de 
Educação e Cultura.

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
CNPJ: 01.612.671/0001-76

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DO MARANHÃO – MA
AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS: Nº 005/2021. Processo Administrativo nº 0229032021. A 
Prefeitura Municipal de Santo Amaro do Maranhão – MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
E CULTURA torna público para conhecimento dos interessados que estará realizando licitação na modalidade 
Tomada de Preços, do tipo Menor Preço Global, objetivando a contratação de empresa para especializada em 
serviços de obras e engenharia para conclusão da Conclusão da Construção da Creche Tipo 2 localizada na 
sede do Município, o qual será processado e julgado em conformidade com as disposições da Lei Federal n.º 
8.666/93 e alterações posteriores e as condições do Edital à realizar-se às 14:00 horas do dia 19 de Maio de 
2021. A sessão pública de julgamento será realizada na sala da Comissão Permanente de Licitação – CPL, 
situada à Praça Nossa Senhora da Conceição, S/N, Centro, Santo Amaro do Maranhão – MA, no dia, hora e local 
citados, em que serão recebidos os envelopes de proposta e habilitação. O Edital e seus anexos estão à 
disposição de interessados no mesmo endereço para consulta gratuita, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 12:00 horas. 
Esclarecimento adicional no mesmo endereço e através do E-mail: cplsantoamaro.ma@gmail.com. Santo 
Amaro do Maranhão (MA), 20 de abril de 2021. Valdirene Santos Morais da Silva – Secretário Municipal de 
Educação e Cultura.

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
CNPJ: 01.612.671/0001-76

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DO MARANHÃO – MA
AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS: Nº 006/2021. Processo Administrativo nº 0329032021. A 
Prefeitura Municipal de Santo Amaro do Maranhão – MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO E CULTURA torna público para conhecimento dos interessados que estará realizando licitação na 
modalidade Tomada de Preços, do tipo Menor Preço Global, objetivando a contratação de empresa para 
especializada em serviços de obras e engenharia para conclusão de cobertura de quadra escolar localizada na 
sede do Município, o qual será processado e julgado em conformidade com as disposições da Lei Federal n.º 
8.666/93 e alterações posteriores e as condições do Edital à realizar-se às 09:00 horas do dia 20 de Maio de 
2021. A sessão pública de julgamento será realizada na sala da Comissão Permanente de Licitação – CPL, 
situada à Praça Nossa Senhora da Conceição, S/N, Centro, Santo Amaro do Maranhão – MA, no dia, hora e local 
citados, em que serão recebidos os envelopes de proposta e habilitação. O Edital e seus anexos estão à 
disposição de interessados no mesmo endereço para consulta gratuita, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 12:00 horas. 
Esclarecimento adicional no mesmo endereço e através do E-mail: cplsantoamaro.ma@gmail.com. Santo 
Amaro do Maranhão (MA), 20 de abril de 2021. Valdirene Santos Morais da Silva – Secretário Municipal de 
Educação e Cultura.

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
CNPJ: 01.612.671/0001-76

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DO MARANHÃO – MA
AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS: Nº 007/2021. Processo Administrativo nº 0429032021. A 
Prefeitura Municipal de Santo Amaro do Maranhão – MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO E CULTURA torna público para conhecimento dos interessados que estará realizando licitação na 
modalidade Tomada de Preços, do tipo Menor Preço Global, objetivando a contratação de empresa para 
especializada em serviços de obras e engenharia para conclusão dos serviços de construção de escola de 02 
salas localizada no povoado Bebedouro, o qual será processado e julgado em conformidade com as 
disposições da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores e as condições do Edital à realizar-se às 14:00 
horas do dia 20 de Maio de 2021. A sessão pública de julgamento será realizada na sala da Comissão 
Permanente de Licitação – CPL, situada à Praça Nossa Senhora da Conceição, S/N, Centro, Santo Amaro do 
Maranhão – MA, no dia, hora e local citados, em que serão recebidos os envelopes de proposta e habilitação. 
O Edital e seus anexos estão à disposição de interessados no mesmo endereço para consulta gratuita, de 2ª a 
6ª, das 08:00 ás 12:00 horas. Esclarecimento adicional no mesmo endereço e através do E-mail: cplsantoama-
ro.ma@gmail.com. Santo Amaro do Maranhão (MA), 20 de abril de 2021. Valdirene Santos Morais da Silva – 
Secretário Municipal de Educação e Cultura.

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
CNPJ: 01.612.671/0001-76

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DO MARANHÃO – MA
AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS: Nº 008/2021. Processo Administrativo nº 0529032021. A 
Prefeitura Municipal de Santo Amaro do Maranhão – MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO E CULTURA torna público para conhecimento dos interessados que estará realizando licitação na 
modalidade Tomada de Preços, do tipo Menor Preço Global, objetivando a contratação de empresa para 
especializada em serviços de obras e engenharia para conclusão dos serviços de construção de escola de 02 
salas localizada no povoado Lagoa da Esperança, o qual será processado e julgado em conformidade com as 
disposições da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores e as condições do Edital à realizar-se às 09:00 
horas do dia 21 de Maio de 2021. A sessão pública de julgamento será realizada na sala da Comissão 
Permanente de Licitação – CPL, situada à Praça Nossa Senhora da Conceição, S/N, Centro, Santo Amaro do 
Maranhão – MA, no dia, hora e local citados, em que serão recebidos os envelopes de proposta e habilitação. 
O Edital e seus anexos estão à disposição de interessados no mesmo endereço para consulta gratuita, de 2ª a 
6ª, das 08:00 ás 12:00 horas. Esclarecimento adicional no mesmo endereço e através do E-mail: cplsantoama-
ro.ma@gmail.com. Santo Amaro do Maranhão (MA), 20 de abril de 2021. Valdirene Santos Morais da Silva – 
Secretário Municipal de Educação e Cultura.

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
CNPJ: 01.612.671/0001-76

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DO MARANHÃO – MA
AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS: Nº 009/2021. Processo Administrativo nº 0629032021. A 
Prefeitura Municipal de Santo Amaro do Maranhão – MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO E CULTURA torna público para conhecimento dos interessados que estará realizando licitação na 
modalidade Tomada de Preços, do tipo Menor Preço Global, objetivando a contratação de empresa para 
especializada em serviços de obras e engenharia para conclusão da quadra coberta com vestiário localizada 
no Povoado Bela Vista, o qual será processado e julgado em conformidade com as disposições da Lei Federal 
n.º 8.666/93 e alterações posteriores e as condições do Edital à realizar-se às 14:00 horas do dia 21 de Maio de 
2021. A sessão pública de julgamento será realizada na sala da Comissão Permanente de Licitação – CPL, 
situada à Praça Nossa Senhora da Conceição, S/N, Centro, Santo Amaro do Maranhão – MA, no dia, hora e local 
citados, em que serão recebidos os envelopes de proposta e habilitação. O Edital e seus anexos estão à 
disposição de interessados no mesmo endereço para consulta gratuita, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 12:00 horas. 
Esclarecimento adicional no mesmo endereço e através do E-mail: cplsantoamaro.ma@gmail.com. Santo 
Amaro do Maranhão (MA), 20 de abril de 2021. Valdirene Santos Morais da Silva – Secretário Municipal de 
Educação e Cultura.

REQUERIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL
A Suzano SA., CNPJ 16.404.287/0222-05, torna 
público que requereu da Secretaria de Estado de 
Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMA, a 
Licença de Operação (LO) para a atividade de Arma-
zém Provisório de Celulose na área do Porto do 
Itaqui, município de São Luís, Estado do Maranhão, 
conforme dados constantes no e-processo SEMA, 
nº 65915/2021.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
Av. Deputado Carlos Melo, Nº 1670 - Aeroporto
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22

PREFEITURA DE TRIZIDELA DO VALE
AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/20

A Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale, Estado do Maranhão, através da Secretaria Municipal de 
Educação, torna público que realizará Chamada Pública, tendo por objeto a Aquisição de gêneros 
alimentícios da agricultura familiar e empreendedor familiar para a merenda escolar da Rede de 
Ensino Municipal de Trizidela do Vale – MA, de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, 
Resolução CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013 alterada pela Resolução nº 6, de 8 de maio de 2020 e 
Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações e demais disposições legais. O recebimento da 
documentação de habilitação e do projeto de venda ocorrerá no dia 17 de maio de 2021, às 09h00min 
(nove horas), na sala de reunião da Comissão Permanente de Licitação, situada na Av. Deputado Carlos 
Melo, Nº 1670 – Aeroporto, Trizidela do Vale-MA. O Edital e seus Anexos estão à disposição dos interessa-
dos no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08h00min às 12h00min, onde poderão ser 
consultados e retirados gratuitamente. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço ou pelo e-mail 
cplpntv@outlook.com site www.trizideladovale.ma.gov.br. Trizidela do Vale - MA, 30 de abril de 2021. 
Maria Sonia Silva Abreu. Secretária Municipal de Educação. Portaria nº 01/2021.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
Av. Deputado Carlos Melo, Nº 1670 - Aeroporto
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 015/2021

REGISTRO DE PREÇOS
O MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE, Estado do Maranhão, através da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo 
Municipal de Saúde, torna público que fará licitação na modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços. 
BASE LEGAL: Lei nº 10.520, de 17.07.2002, à Lei Complementar n° 123, de 14.12.2006, e alterações, ao Decreto 
10.024/2019, de 10.09.2019, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21.06.1993. OBJETO: seleção de 
proposta mais vantajosa visando o registro de preços para aquisição kit de Teste imunocromatográfico rápido para 
determinação qualitativa de anticorpos IgM/IgG, para o vírus COVID-19, em amostras de sangue total, soro ou 
plasma. Teste Rápido para doença provocada pelo novo coronavírus (COVID-19) que permita a detecção de 
anticorpos IgG e IgM contra o vírus SARS-CoV-2 separadamente, em até 30 minutos, através de amostra de sangue 
total obtida por punção digital. Devem ser fornecidos kits contendo, no mínimo: cassetes para detecção dos 
anticorpos separadamente, tampão diluente, pipetas capilares para a amostra de sangue e bula/manual de 
instruções. O produto deverá apresentar minimamente (em bula): - Sensibilidade: igual ou superior a 85% para 
IgM, igual ou superior a 95% para IgG; - Especificidade: igual ou superior a 94% para IgM, igual ou superior a 98% 
para IgG.ABERTURA: 20 de maio de 2021 às 09:20 horas. INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos encontram-se à 
disposição dos interessados na sala da Comissão Permanente de Licitação, na Av. Dep. Carlos Melo, nº 1670 – 
Aeroporto – Trizidela do Vale (MA), horário de 08:00 às 12:00 horas, no endereço eletrônico  www.portaldecom-
praspublicas.com.br . por e-mail cplpmtv@outlook.com  na página www.rizideladovale.ma.gov.br. Trizidela do 
Vale (MA), 30 de abril de 2021. Fabiana Meireles do Nascimento Medeiros. Secretária Municipal de Saúde. Portaria 
nº 08/2021 GP

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
Av. Deputado Carlos Melo, Nº 1670 - Aeroporto
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 016/2021

REGISTRO DE PREÇOS
O MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE, Estado do Maranhão, através da Secretaria Municipal de 
Saúde/Fundo Municipal de Saúde, torna público que fará licitação na modalidade Pregão Eletrônico 
para Registro de Preços. BASE LEGAL: Lei nº 10.520, de 17.07.2002, à Lei Complementar n° 123, de 
14.12.2006, e alterações, ao Decreto 10.024/2019, de 10.09.2019, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei 
nº 8.666, de 21.06.1993. OBJETO: seleção de proposta mais vantajosa visando o registro de preços para 
aquisição equipamentos de informática para a implantação do programa Informatiza APS (componente 
Implantação). ABERTURA: 20 de maio de 2021 às 14:20 horas. INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos 
encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão Permanente de Licitação, na Av. Dep. 
Carlos Melo, nº 1670 – Aeroporto – Trizidela do Vale (MA), horário de 08:00 às 12:00 horas, no endereço 
eletrônico  www.portaldecompraspublicas.com.br . por e-mail cplpmtv@outlook.com  na página 
www.rizideladovale.ma.gov.br. Trizidela do Vale (MA), 30 de abril de 2021. Fabiana Meireles do 
Nascimento Medeiros. Secretária Municipal de Saúde. Portaria nº 08/2021 GP.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
Av. Deputado Carlos Melo, Nº 1670 - Aeroporto
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 006/2021

REGISTRO DE PREÇOS
O MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE, Estado do Maranhão, através do Fundo Municipal de Saúde, torna 
público que fará licitação na modalidade Pregão Presencial para Registro de Preços. BASE LEGAL: Lei nº 
10.520/2002, Decreto nº 10.024/2019 e pela Lei nº 8.666/93 e alterações. OBJETO: seleção de proposta 
visando o REGISTRO DE PREÇOS para eventual e futura contratação de empresa e pessoa física para 
prestação de serviços de locação de equipamentos médico-hospitalar (ultrassom) de interesse do 
Fundo Municipal de Saúde, do município de Trizidela do Vale (MA). ABERTURA: 20 de maio de 2021 às 
08:30 horas. INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala 
da Comissão Permanente de Licitação, na Av. Dep. Carlos Melo, nº 1670 – Aeroporto – Trizidela do Vale 
(MA), horário de 08:00 às 12:00 horas, no endereço eletrônico  www.portaldecompraspublicas.com.br . 
por e-mail cplpmtv@outlook.com  na página www.rizideladovale.ma.gov.br. Trizidela do Vale (MA), 30 
de abril de 2021. Fabiana Meireles do Nascimento Medeiros. Secretária Municipal de Saúde. Portaria nº 
08/2021 GP.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIAÇU/MA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2021
AVISO DE SUSPENSÃO DE SESSÃO

O Município de Turiaçu - MA, através de sua Pregoeira, torna público para conhecimen-
to dos interessados que a Licitação na modalidade Pregão Presencial nº. 006/2021, 
Processo Administrativo nº. 026/2021-SEMAF, do tipo menor preço global, que tem 
como objeto a contratação de empresa especializada para implantação de sistema de 
gestão pública integrado, acompanhado de assistência e suporte técnico, no município 
de Turiaçu/MA, com data de abertura marcada para o dia 07/05/2021, às 15h00. FICA 
ADIADA “SINE DIE”, tendo em vista a necessidade de revisão do Termo de Referência. A 
nova data de abertura da sessão será publicada nos meios oficiais. Maiores esclareci-
mentos poderão ser obtidos na CPL, localizado na Rua Dr. Paulo Ramos, n° 143, Centro, 
Turiaçu, de segunda à sexta feira, no horário das 08:00 às 12:00h ou pelo e-mail: 
cplturiacu.ma@gmail.com. Camila Holanda Carneiro, Pregoeira. Turiaçu/MA, 30 de abril 
de 2021.

TEM QUE FICAR 2X2

A Vale S.A. torna público que requereu da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais - SEMA, em 
30/04/2021, a Renovação da Outorga de Direito de Uso nº 0286009/2018, referente à captação subterrânea nos poços 
tubulares profundos, sob coordenadas 4º18'42.72"S / 46º31'46.82"W e 4º19'24.89"S / 46º36'33.32"W, localizados no 
Pátio Ferroviário e Núcleo Residencial, no município de Bom Jesus das Selvas, no estado do Maranhão, com vazão 
autorizada de 11.8 m³/h, por um período de bombeamento de 20h/dia, para fins de consumo humano e uso industrial, 
conforme dados constantes no processo SEMA nº 21040057106/2021, e-processo nº 76776/2021.

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Vila Nova dos Martírios
CNPJ Nº 01.608.475/0001-28
PREFEITURA DE MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTIRIOS-MA

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021.  A Prefeitura Municipal de Vila Nova dos Martírios através da Comissão 
Permanente de Licitação, torna público aos interessados que realizará na Sala da Comissão Permanente de 
Licitação, situado a Avenida Rio Branco – s/n – Centro- Vila Nova dos Martírios/MA, sob égide da Lei Federal n.º 
8.666/1993 e suas alterações e demais legislações pertinentes, Licitação Pública na modalidade TOMADA DE 
PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO, objetivando Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 
engenharia para reforma e ampliação do prédio da sede da Prefeitura Municipal de Vila Nova dos Martírios - MA. 
A abertura da sessão pública será no dia 19 de maio de 2021, às 10h00min (dez horas). O edital encontra-se 
disponível no site https://vilanovadosmartirios.ma.gov.br/publicacoes.php, podendo ser solicitado pelo e-mail 
editais.vnm2021@gmail.com e poderá ser consultado gratuitamente de 2ª a 6ª no horário de 08h00min ás 
12h00min, ou adquirido impresso a partir da data de sua publicação mediante o recolhimento da taxa de R$ 
25,00 (vinte cinco reais) na rede bancária credenciada, através do DAM e posteriormente obtido na Prefeitura 
Municipal de Vila Nova dos Martírios, Sala da Comissão de Licitação, no endereço supracitado. Informações 
adicionais podem ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação ou pelo telefone (99) 3539-1502.

Vila Nova Martírios - MA., 28 de abril de 2021.
Jorge Vieira dos Santos Filho 

Prefeito Municipal
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GOVERNO DO MARANHÃO

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA

Apesar do cenário macroeconômico ainda desfavorável em 2020, por conta da crise sanitária provocada pela COVID-19, a CAEMA obteve 

um aumento de 10,6% na arrecadação, correspondendo a um aumento de valor estimado de R$ 39 milhões, alçando R$ 405.446 milhões, 

assim como houve também aumento de 4,2% no faturamento bruto dos serviços de água e esgotamento sanitário, atingindo o patamar de 

R$564.203. Com relação ao prejuízo, houve uma redução significativa de 64,81%, passando de aproximadamente R$ 150 milhões, em 2019, 
para, R$ 52,843 milhões em 2020, demonstrando os resultados significativos dos esforços da Companhia para seu equilíbrio.

Por fim, como prestadora de serviço essencial a Companhia não paralisou sua atuação um dia sequer em 2020, e logo no início da 
pandemia do COVID-19, definiu uma Resolução de Diretoria e um Plano de Contingência para manter e melhorar os serviços prestados aos 
clientes neste momento de crise sanitária, onde o saneamento é fundamental, assim como se reorganizou de forma a proteger os funcionários 

do grupo de risco, e aqueles acometidos dos sintomas da doença. Os serviços foram mantidos e melhorados, e obras ampliaram o acesso à 
água, garantindo a qualidade de vida da população.

Assim, os colaboradores da CAEMA demonstraram que é possível, apesar de todos os desafios, enfrentar crises e superá-las com foco 
na Missão e Visão da Companhia, alinhada às Diretrizes do Governo do Estado.

Para o ano de 2021, sem demonstrações de melhorias no cenário da pandemia e com mais desafios e prazos desafiadores para cumprir 
com o Novo Marco Regulatório, a CAEMA segue empenhada a superar todos os obstáculos e se fortalecer, de forma a garantir cada vez mais, 

a satisfação dos clientes e o equilíbrio econômico financeiro.

BALANÇOS PATRIMONIAIS em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Valores em milhares de reais)

ATIVO Notas Explicativas 31.12.2020 31.12.2019

CIRCULANTE

Caixa e equivalentes de caixa 4 88.891 74.852

Contas a receber de clientes 5 1.302.207 1.144.711

Estoques 6 6.484 7.000

Impostos a recuperar 7 3.230 5.071

Outros créditos a receber 8 322 1.288

Total do ativo circulante 1.401.134 1.232.922

NÃO CIRCULANTE

Realizável a longo prazo

Contas a receber de clientes 5 16.870 22.580

Bloqueios judiciais 9 2.735 4.923

Outros créditos a receber 8 466 466

Investimentos 1 3

Imobilizado 10 1.400.960 1.400.438

Intangível 1.189 1.189

Total do ativo não circulante 1.422.221 1.429.599

TOTAL DO ATIVO 2.823.355 2.662.521

PASSIVO E
PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Notas Explicativas 31.12.2020 31.12.2019

CIRCULANTE

Fornecedores e empreiteiros 11 90.317 122.948

Impostos e contribuições 12 1.327.681 1.204.309

Provisões 21.518 18.576

Contrato de repasse de recursos - PAC 13 464.884 456.467

Convênios 14 13.386 13.386

Empréstimos e Financiamentos 15 3.333 -

Outras contas a pagar 16 17.840 47.652

Total do passivo circulante 1.938.959 1.863.338

NÃO CIRCULANTE

Impostos e contribuições 12 11.325 16.496

Empréstimos e Financiamentos 15 4.635 -

Provisão para contingências 17 57.968 19.692

Total do passivo não circulante 73.928 36.188

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Capital social 18.1 1.992.975 1.992.975

Adiantamento para aumento de capital 18.2 146.500 46.184

Reserva de capital 18.3 6.614 6.614

Ajustes de avaliação patrimonial 67.125 67.125

Ajustes de exercícios anteriores - 2.157

Prejuízos acumulados (1.402.746) (1.352.060)

Total do patrimônio líquido 810.468 762.995

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO 
LÍQUIDO

2.823.355 2.662.521

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS

Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Valores em milhares de reais)

2020 2019

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 19 502.460 490.069

CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS 20 (354.181) (411.142)

LUCRO BRUTO 148.279 78.927

(DESPESAS) RECEITAS OPERACIONAIS

Administrativas e gerais 21 (116.817) (96.237)

Comerciais 22 (41.867) (48.145)

Tributárias 23 (121) (600)

Outras receitas (despesas) operacionais líquidas 24 (1.256) 13.588

(160.061) (131.394)

Lucro (Prejuízo) Operacional antes do Resultado Financeiro (11.782) (52.467)

RESULTADO FINANCEIRO

Receitas financeiras 25 10.912 15.645

Despesas financeiras 26 (51.973) (113.367)

(41.061) (97.722)

RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CSLL (52.843) (150.189)

Provisão para Imposto de Renda 30 - -

Provisão para CSLL 30 - -

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO (52.843) (150.189)

PREJUÍZO POR AÇÃO NO FINAL DO EXERCÍCIO – R$ (0,027) (0,075)

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO (52.843) (150.189)

Ajustes de avaliação patrimonial - 67.125

RESULTADO ABRANGENTE (52.843) (83.064)

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Valores em milhares de reais)

Capital social

Nota Explicativa Autorizado Subscrito e Integralizado

Saldos em 31 de dezembro de 2018 2.500.000 1.992.975

Adiantamentos para aumento de capital 18.2 - -

Transferências governamentais - auxílios para obra - -

Ajustes de avaliação patrimonial - -

Ajustes de exercícios anteriores - -

Prejuízo do exercício - -

Saldos em 31 de dezembro de 2019 2.500.000 1.992.975

Adiantamentos para aumento de capital 18.2 - -

Transferências governamentais - auxílios para obra - -

Ajustes de exercícios anteriores - -

Prejuízo do exercício - -

Saldos em 31 de dezembro de 2020 2.500.000 1.992.975

Adiantamentos
para Aumento de

Capital

Ajustes de
avaliação

patrimonial

Ajustes de
exercícios
anteriores

Saldos em 31 de dezembro de 2018 32.891 - -

Adiantamentos para aumento de capital 8.705 - -

Transferências governamentais - auxílios para obra 4.588 - -

Ajustes de avaliação patrimonial - 67.125 -

Ajustes de exercícios anteriores - - 2.157

Prejuízo do exercício - - -

Saldos em 31 de dezembro de 2019 46.184 67.125 2.157

Adiantamentos para aumento de capital 100.335 - -

Transferências governamentais - auxílios para obra (19) - -

Ajustes de exercícios anteriores - - (2.157)

Prejuízo do exercício - - -

Saldos em 31 de dezembro de 2020 146.500 67.125 -

Reserva de
capital

Prejuízos
acumulados

Total

Saldos em 31 de dezembro de 2018 6.614 (1.201.871) 830.609

Adiantamentos para aumento de capital - - 8.705

Transferências governamentais - auxílios para obra - - 4.588

Ajustes de avaliação patrimonial - - 67.125

Ajustes de exercícios anteriores - - 2.157

Prejuízo do exercício - (150.189) (150.189)

Saldos em 31 de dezembro de 2019 6.614 (1.352.060) 762.995

Adiantamentos para aumento de capital - - 100.335

Transferências governamentais - auxílios para obra - - (19)

Ajustes de exercícios anteriores - 2.157 -

Prejuízo do exercício - (52.843) (52.843)

Saldos em 31 de dezembro de 2020 6.614 (1.402.746) 810.468

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA

Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Valores em milhares de reais)

2020 2019

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS - -

Prejuízo do exercício (52.843) (150.189)

Ajustes para reconciliar o prejuízo do exercício com recursos - -

Provenientes das atividades operacionais: - -

Encargos financeiros da dívida tributária 35.528 93.210

Constituição / (reversão) da provisão para créditos de liquidação duvidosa (1.246) (3.385)

Provisão para contingências 38.275 -

Ganho ou Perda de investimentos 2 -

Encargos financeiros de Empréstimos e Financiamentos 52 -

Depreciação 24.850 25.318

44.618 (35.046)

Aumento (redução) de ativos - -

Contas a receber de clientes (150.540) (191.049)

Estoques 516 2.171

Impostos a recuperar 2.079 (679)

Outros créditos a receber 967 148.723

Bloqueios judiciais 2.188 3.337

(144.790) (37.498)

Aumentos (redução) de passivos - -

Fornecedores e empreiteiros (32.631) (20.670)

Impostos e contribuições sociais 82.673 77.401

Provisões 2.942 (2.789)

Outras contas a pagar (29.812) 27.009

23.172 80.951

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais (77.000) 8.407

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO - -

Aquisição de bens do ativo imobilizado (25.611) (37.187)

Contratos de repasse de recursos - recebimentos 8.417 9.375

Caixa líquido utilizado pelas atividades de investimento (17.194) (27.812)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO - -

Transferências governamentais - auxílios para obras (19) 4.588

Ingresso de adiantamento para aumento de capital 100.335 8.705

Empréstimos e Financiamentos - Recebimentos 10.000 -

Empréstimos e Financiamentos - Pagamento principal (2.083) -

Caixa líquido utilizado pelas atividades de financiamento 108.233 13.293

AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES 14.039 (6.112)

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 74.852 81.057

Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício (1) 88.891 74.945

AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES 14.039 (6.112)

(1) Os valores no Caixa e Equivalentes de Caixa sofreram ao final do exercício de 2019 um ajuste de R$ 93 mil (tendo como contra partida 
a conta Ajuste de Avaliação Patrimonial) referentes a valores nas contas bancárias a vista, depósitos vinculados e aplicações financeiras, cujos 
saldos estavam sem movimentação há mais de 10 anos e sem o reconhecimento dos respectivos valores por parte das instituições bancárias.

Desta forma, o saldo final ajustado do caixa e equivalente de caixa em 31/12/2019 encontra-se demonstrado a seguir:

Saldo Final de Caixa em 31/12/2019 74.945

(-) Ajuste relativos a baixa de depósitos e aplicações financeiras inativas (93)

Saldo Final de Caixa Ajustado em 31/12/2019 74.852

Diante do exposto, o saldo de abertura da conta caixa e equivalente de caixa em 01/01/2020 corresponde ao saldo final de caixa ajustado 
em 31/12/2019, que corresponde ao montante de R$ 74.852 mil.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Exercício findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Valores em milhares de reais)

1. CONTEXTO OPERACIONAL

1.1. Constituição e Objeto Social

A Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão – CAEMA (“Companhia”) é uma sociedade por ações de capital fechado, em 

regime de economia mista, constituída por meio da Lei Estadual nº 2.653, de 06 de junho de 1966, alterada pelas Leis nº 2.978, de 07 de julho 
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de 1969, 3.886, de 03 de outubro de 1977, e 9.045, de 23 de outubro de 2009, com sede na cidade de São Luís (MA), na Rua Silva Jardim, 
n o 307, Centro. A Companhia tem como seu acionista controlador o Governo do Estado do Maranhão, que detêm 99,99% do capital social.

A Companhia tem por objetivo social a promoção de saneamento no Estado do Maranhão, em especial, a exploração dos serviços públi-
cos de abastecimento de água e esgotamento sanitários, em quaisquer comunidades do Estado, por intermédio de convênios e contratos com 
as correspondentes Administrações Municipais.

1.2. Concessão do Serviço Público de Saneamento Básico

A Companhia atua em 138 Municípios do Estado do Maranhão, em operações de abastecimento de água e/ou operações de esgota-

mentos sanitários, que apresentam a seguinte situação com relação aos Contratos de Concessão: 37 Sistemas Operados em Municípios 
cujos Contratos de Concessão se encontram vigentes em 31 de dezembro de 2020; 95 Sistemas Operados em Municípios com os Contratos 

de Concessão vencidos; 6 Sistemas Operados em Municípios sem os Contratos de Concessão, e dentro da totalidade 21 se encontram com 

faturamento suspenso. A Companhia não atua em 75 Municípios do Estado do Maranhão. Os Contratos de Concessão em vigência, firmados 
com os Municípios com atuação operacional da Companhia, possuem os seguintes vencimentos:

Contratos de Concessão ou Re-ratificações a vencer: Quantidade de Contratos
em 31/12/2020

Quantidade de Contratos
em 31/12/2019

Em 2021 3 4

Em 2022 2 2

Em 2023 - 2

Em 2024 7 9

Em 2025 2 4

Em 2026 4 2

Em 2027 8 7

Em 2028 4 5

Em 2033 1 -

Em 2039 1 -

Em 2044 1 -

Em 2047 3 3

Em 2051 1 1

Total 37 39

Os contratos de concessão estabelecem que, ao final do prazo de concessão ou de prorrogação, todos os investimentos realizados pela 
Companhia serão indenizados pelos respectivos Municípios, quando então os bens que compõem os sistemas de abastecimento de água 
potável e/ou esgotamento sanitário serão revertidos em favor dos respectivos municípios.

Município Vencimento Faturamento 2020 %

São Luís 14/02/2026 321.773 57,0313%

Imperatriz 20/01/2051 69.306 12,2839%

Coroatá 06/03/2024 8.313 1,4734%

Itapecuru Mirim 10/03/2047 7.404 1,3123%

Açailândia Sem contrato 7.399 1,3114%

Pedreiras Contrato vencido 7.381 1,3082%

Santa Inês Contrato vencido 7.072 1,2535%

Outros Municípios:

A vencer 26.853 4,7594%

Contrato vencido 102.438 18,1563%

Sem contrato 6.264 1,1103%

Total 564.203 100%

A Companhia designou a sua Assessoria de Regulação, Concessões e Métodos - PRR para elaborar estudos para consolidação de 

concessões com os municípios e proceder ações para adequação da Companhia à Lei nº 14.026/2020 (Lei Nacional de Saneamento Básico).
O Governo do Estado do Maranhão, por intermédio da Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), Universidade Federal Fluminense (UFF) 

e da Secretaria do Estado das Cidades (SECID), formalizou convênios com os municípios de até 50 mil habitantes tendo o objetivo de elab-

oração dos Planos Municipais de Saneamento Básico, instrumento essencial para celebração de contrato nos moldes da lei em vigor. Simul-

taneamente, a Companhia tem realizado ações e feito intensas diligências para acelerar o processo de regularização dos contratos. Para isto, 
os planos de investimentos e os estudos de viabilidade econômico-financeira estão sendo elaborados, assim como as audiências dos planos 
municipais de saneamento básico dos municípios vem sendo acompanhadas de perto pela gestão da Companhia.

1.3. Informações sobre aspectos relacionados ao pressuposto da continuidade operacional
A Companhia vem apresentando prejuízos contínuos, contudo, no exercício de 2020, verificou-se uma forte recuperação desta perda, haja 

vista que o prejuízo líquido apurado neste ano foi de R$ 52.843 mil, ante R$ 150.189 mil observado em 2019. No intuito de manter as condições 
de operação da empresa, o Conselho de Administração da companhia aprovou no orçamento, para o exercício de 2021, recursos financeiros 
na ordem de R$ 730.752 mil sendo 630.914 mil para custeio e 87.659 mil para investimento.

Ademais, a Administração da CAEMA está implementando ações visando a melhoria da situação financeira, buscando o aumento da 
arrecadação, recomposição da tarifa e recuperação de créditos vencidos através de contrato de êxito já contratado, redução de perdas na 
distribuição e maior controle e otimização nos custos e despesas da Companhia, conforme ações descritas abaixo:

- Recadastramento dos bancos para reduzir custo com tarifas;

- Recuperação de contas devidas;

- Atualização do cadastro comercial para tornar eficiente a cobrança e o faturamento;
- Implantação de Call Center, de forma a garantir melhor atendimento ao cliente e resolução de problemas, e consequentemente me- 

lhorando a arrecadação;

- Desenvolvimento de ações de melhoria da imagem da Companhia para garantir maior satisfação do cliente e aumento da arrecadação;

- Consolidação e ampliação do faturamento com emissão imediata de conta, para eliminar retrabalho na digitação e aumentar a confia- 
bilidade do faturamento, desde jan/2021;

- Retomada do faturamento de forma parcial ou total nos municípios em que o faturamento está suspenso, por meio de decisão judicial 
e ou administrativas;

- Reestruturação do Centro de Comando Operacional (CCO), buscando eficiência nos contratos de manutenção e melhor atendimento 
aos clientes.

- Desenvolvimento de projeto estratégico de combate às perdas de distribuição e de faturamento, através de diversas ações simultâneas;
- Instalação de hidrômetros em São Luís com o objetivo de reduzir perdas e aumentar a qualidade do faturamento;
- Revisão dos contratos de energia por meio de empresa especializada, para melhor controle e adequação dos contratos de energia 

elétrica obtendo uma redução no consumo;

- Contratação de solução para otimizar o Sistema de Informações Geográficas (SIG) da Companhia, agilizando ações comerciais e ope- 
racionais e em consonância com o CCO;

- Metas prioritárias de adequar-se às legislações vigentes;
- Estruturação do levantamento patrimonial da Companhia, garantindo a precisão dos dados dos ativos;

- Implantação de Projeto Piloto de Sistema de Gestão Ambiental, de forma a garantir a mitigação de impactos e perdas a nível social, 
ambiental e econômico para a Companhia, e consequentemente, para a sociedade;

- Otimização e melhor eficiência da gestão dos recursos por meio do acompanhamento de Orçamento Programa;
- Gestão dos contratos de maneira mais eficaz, pelo novo setor criado com esta finalidade, garantindo execução mais eficiente e proces-

sos regularizados conforme a legislação;

A administração da Companhia considera que os recursos financeiros orçados pelo Estado do Maranhão, para o exercício de 2021, além 
da arrecadação das receitas operacionais decorrentes do fornecimento de água e esgotamento sanitário, serão suficientes para a manutenção 
e continuidade normais das atividades operacionais da Companhia.

1.4. Programa Viva Água

Por intermédio do Artigo 14-G da Lei nº 8.205, de 22 de dezembro de 2004, com redação alterada pela Lei nº 9.085, de 16 dezembro de 
2009, foi instituído o Programa Viva Água, que consiste na isenção do pagamento, por parte dos consumidores considerados de baixa renda,
da fatura de água e esgoto sanitário das suas unidades residenciais, que apresentam consumo mensal de até 25 m3 , conforme estabelecido 
no artigo 84 do Decreto Estadual nº 11.060/89. O Estado do Maranhão, por intermédio da Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e As-

sistência Social – SEDIHC celebrou Convênio, cujo prazo de vigência foi até 31 de dezembro de 2020, no valor de R$ 15 milhões. Em 2021, a 
Companhia, está celebrando um novo convênio com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social – SEDS, com prazo de vigência até 31 
de dezembro de 2021, e estimativa de valor de 15 milhões ou superior.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

2.1. Base de preparação das demonstrações financeiras
As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com 

observância as disposições da Lei das Sociedades por Ações, Lei nº 6.404/76, de 15 de dezembro de 1976, a qual foi modificada pelas Leis 
nº 11.638, de 28 de dezembro de 2007, e pela Medida Provisória nº 449, de 03 de dezembro de 2008, transformada na Lei nº 11.941, de 27 
de maio de 2009, e consoante as práticas contábeis descritas na Nota Explicativa nº 3, sem considerar, entretanto, todas as modificações 
introduzidas pelos Pronunciamentos, Interpretações, Orientações e Resoluções vigentes a partir de 2010 em diante, conforme descrito no 

item 2.2 a seguir.

2.2. Não adoção pela Companhia das novas práticas contábeis brasileiras

A Contabilidade da Companhia não procedeu ainda à adequação integral das suas práticas contábeis aos novos critérios introduzidos 
pelos Pronunciamentos, Interpretações e Orientações, emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, aprovados pelo Conselho 
Federal de Contabilidade – CFC, com vigência obrigatória a partir do exercício de 2010 em diante, que modificaram critérios de avaliação, 
classificação contábil e divulgação de ativos, passivos e resultados.

Dessa forma, as demonstrações contábeis relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 não refletem integralmente 
as políticas contábeis dispostas nas Normas Brasileiras de Contabilidade, por meio dos seus Pronunciamentos, Interpretações e Orientações.

Também não foram ainda determinados os efeitos contábeis, nos saldos das contas patrimoniais e de resultado, das apresentadas nas 

demonstrações contábeis dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019, da Companhia, caso fossem procedidas às modificações 
das práticas contábeis, conforme requerido pelas novas disposições da legislação societária brasileira.

Contudo, de acordo com uma avaliação preliminar, a Administração da Companhia entende que os efeitos relevantes da adoção das 
novas práticas contábeis estão relacionados, principalmente, com a adoção da Interpretação Técnica ICPC 01 - Contratos de Concessão e do 

Pronunciamento Técnico CPC 27 - Ativo Imobilizado do Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC.
Atualmente a Companhia contratou consultoria especializada para orientar os procedimentos e avaliar os controles requeridos para a 

plena convergência aos padrões internacionais. A citada convergência é importante para a Companhia melhorar a qualidade das informações 
divulgadas; tornar as demonstrações contábeis mais transparentes, compreensíveis e uniformes com as demais empresas do setor, possibi- 

litando a comparabilidade das informações; e viabilizar a captação de investimentos diretos, nacionais e/ou estrangeiros.

2.3. Base de Mensuração

As demonstrações contábeis foram preparadas com base no custo histórico, exceto se indicado de outra forma.

2.4. Uso de Estimativas Contábeis

A preparação das demonstrações contábeis requer que a administração da Companhia efetue estimativas e premissas, baseadas em 
fatores objetivos e subjetivos, que afetam os montantes apresentados nas demonstrações contábeis. Os principais valores estimados corres- 
pondem os seguintes: avaliação de instrumentos financeiros, provisão para devedores duvidosos, depreciação do imobilizado, provisão para 
contingências. A liquidação das transações que envolvem essas estimativas poderá resultar em valores significativamente divergentes dos 
registrados nas demonstrações contábeis devido às imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A administração da Companhia 
revisa as estimativas e premissas de forma anual.

2.5. Moeda Funcional e Moeda de Apresentação

Estas demonstrações contábeis são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Companhia. Todas as informações financeiras 
apresentadas em Reais foram arredondadas para a milhar mais próxima, exceto quando indicado de outra forma.

2.6. Aprovação das Demonstrações Contábeis
A diretoria executiva da Companhia autorizou a conclusão da elaboração das demonstrações contábeis relativas ao exercício findo em 31 

de dezembro de 2020 em 14 de abril de 2021.

3. SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas contábeis adotadas na elaboração das demonstrações contábeis estão, a seguir, relacionadas:

3.1. Ativo circulante e não circulante

- Caixa e Equivalentes de Caixa

Estão representadas pelos depósitos bancários e pelas aplicações financeiras em fundos de curto prazo. As aplicações financeiras estão 
demonstradas ao custo, acrescidos dos rendimentos auferidos de acordo com as taxas pactuadas com as instituições financeiras, calculadas 
pro rata die até a data do balanço patrimonial.

- Contas a Receber de Clientes

Refere-se às contas a receber de usuários pelo fornecimento de água e pelos serviços de coleta e tratamento de esgotos sanitários e de-

mais serviços correlatos. O saldo da rubrica Contas a Receber de Clientes incluem os serviços efetivamente prestados (medidos) e faturados, 

ainda não recebidos até 31 de dezembro de 2020 e 2019.

A provisão para crédito de liquidação duvidosa foi constituída de acordo com a metodologia adotada pelo Decreto Lei 9.580/18, que re- 
gulamenta a tributação, a fiscalização, a arrecadação e a administração do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza. De acordo 
com os normativos contábeis vigentes, a metodologia correta para a mensuração e apresentação societária destas perdas é a contida no CPC

48 – Instrumentos Financeiros. A CAEMA irá realizar a adoção deste Pronunciamento no exercício de 2021. Ressalta-se, porém, que os cál-
culos relativos à mudança desta política já foram efetuados pela Companhia e os valores estimados para as perdas, caso a aplicação fosse 
realizada no exercício de 2020 são os seguintes:

Provisão para créditos de liquidação duvidosa

Vencimento Residencial Comercial Industrial Público Total

A VENCER 42.445.197 5.417.187 71.249 10.221.654 58.155.287

02 - ATE 5 DIAS DE ATRASO 6.772.963 519.336 15.349 57.883 7.365.531

03 - ATE 15 DIAS DE ATRASO 2.263.875 719.013 5.028 114.917 3.102.834

04 - ATE 30 DIAS DE ATRASO 7.838.744 1.161.586 6.787 2.480.817 11.487.934

05 - ATE 60 DIAS DE ATRASO 11.649.327 1.944.474 24.288 2.611.562 16.229.650

06 - ATE 90 DIAS DE ATRASO 8.597.815 1.718.593 18.931 1.369.539 11.704.878

07 - ATE 180 DIAS DE ATRASO 27.309.033 5.555.949 59.163 2.782.728 35.706.873

08 - ATE 365 DIAS DE ATRASO 43.224.283 9.143.230 88.565 2.756.523 55.212.600

09 - ATE 5 ANOS DE ATRASO 214.395.418 51.127.706 449.281 15.204.682 281.177.087

10 - ATE 10 ANOS DE ATRASO 105.993.597 29.677.450 - 6.869 135.677.917

Total 470.490.252 106.984.523 738.641 37.607.175 615.820.591

- Estoques

Refere-se aos estoques de materiais destinados ao consumo e a manutenção do sistema de água e esgotos e de projetos. Os estoques 
são avaliados ao custo médio de aquisição, que não excedem seus custos de reposição ou de realização.
- Demais ativos circulantes e não circulantes

Os ativos circulantes e não circulantes, quando aplicável, estão atualizados e reduzidos, mediante provisão, aos seus valores prováveis 
de realização.

- Investimento

Está demonstrado ao valor de custo.

- Imobilizado

Está demonstrado ao custo corrigido monetariamente até 31 de dezembro de 1995, acrescido das adições ocorridas a partir de 1º de 

janeiro de 1996, que estão registradas pelo valor original, e deduzido da depreciação acumulada, calculada pelo método linear às taxas evi-
denciadas na Nota Explicativa nº 10.

A Companhia não procedeu ao teste de recuperabilidade (Impairment Test) do seu ativo imobilizado, previsto nas práticas contábeis 

emanadas da Lei das Sociedades por Ações, conforme Art. 183, Inciso VIII, § 3 da Lei n o 6.404, de 15 de dezembro de 1976, modificado pelo 
Art. 1º da Lei n o 11.638, de 28 de dezembro de 2007, tendo por objetivo avaliar a necessidade de constituição de provisão para cobrir perdas 
de valor do capital aplicado na aquisição de bens. Vide Nota Explicativa n o 10.
- Intangível

O ativo intangível, representado pelos custos com direitos de uso de softwares, está demonstrado ao valor de custo e não vem sendo 

amortizado devido a não possuir vida útil definida.

3.3. Passivos circulante e não circulante

- Imposto de Renda e Contribuição Social

A provisão para o Imposto de Renda (IRPJ) é calculada considerando à alíquota de 15% sobre o Lucro Real, acrescido do adicional de 
10% sobre o lucro tributável excedente a R$ 240 mil por ano. A Contribuição Social Lucro Líquido (CSLL) é calculada à alíquota de 9% sobre 
o lucro antes do imposto de renda, ajustado na forma da legislação vigente. A compensação de prejuízos fiscais e de base negativa de con-

tribuição social, quando aplicável, está limitada a 30% do lucro tributável. Vide Nota Explicativa nº 30.
- Provisão para contingências

A Companhia é parte integrante em diversos processos judiciais no âmbito trabalhista, tributário e cível, que surgem no curso normal 
de suas atividades. São constituídas provisões para as contingências conhecidas e calculáveis na data dos balanços patrimoniais quando há 
riscos prováveis de perda nos desfechos dos citados processos judiciais, segundo avaliação da Administração e dos Assessores Jurídicos 
Internos e Externos da Companhia. Vide Nota Explicativa n o 17.
- Demais passivos circulantes e não circulante

Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações mone-

tárias incorridos.

3.4. Apuração do resultado

- O resultado é apurado pelo regime de competência do exercício.
- As receitas provenientes do fornecimento de água e serviços de coleta e tratamento de esgotos sanitários são contabilizadas quando 

efetivamente faturadas, não incluindo, portanto, as receitas não faturadas de serviços prestados até a data do encerramento do exercício.

3.5. Créditos fiscais
A Companhia possuía em 31 de dezembro de 2020 créditos fiscais decorrentes de prejuízos fiscais acumulados do Imposto de Renda 

(IRPJ) e de base de cálculo negativa da contribuição social (CSLL).
A utilização destes créditos fiscais está limitada ao valor correspondente a 30% dos valores tributáveis em cada período base de apu-

ração, sem prazo de prescrição, os quais não se encontram reconhecidos contabilmente, no ativo não circulante (Créditos fiscais diferidos), no
montante correspondente ao percentual de 15%, acrescido do adicional de 10%, para o Imposto de Renda, e de 9% para a Contribuição Social 

sobre o Lucro Líquido, aplicados sobre os saldos dos prejuízos fiscais e da base de cálculo negativa da CSLL.
Conforme mencionado na Nota Explicativa nº 12, letra b, a Companhia aderiu ao Programa

Especial de Regularização Tributária (PERT) em 26 de setembro de 2017, possibilitando a utilização de créditos fiscais correspondente a 25% 
do montante do prejuízo fiscal e 9% sobre a base de cálculo negativa da CSLL até 31 de dezembro de 2015. Por ocasião da consolidação deste 
parcelamento pela Receita Federal do Brasil – RFB, será registrado contabilmente a compensação de 80% dos débitos tributários incluídos no 
PERT, no valor estimado de R$ 32.864, com a utilização dos créditos de prejuízos fiscais e base de cálculo negativa da CSLL.

4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Prática Contábil: Incluem o caixa, os depósitos bancários e as aplicações financeiras que são demonstradas ao custo, acrescidos dos 
rendimentos auferidos de acordo com as taxas pactuadas com as Instituições Financeiras, calculadas pro rata die e apropriadas mensalmente.

Apresenta a seguinte composição:

31/12/2020 31/12/2019

Bancos

Contas movimentos 2.589 2.599

Contas de arrecadação 4.928 1.084

Contrapartida Estadual - PAC 1.554 5.850

9.070 9.533

Aplicações financeiras (a)

Contas vinculadas ao Contrato de Repasse - PAC

Orçamento Geral da União - OGU 14.378 14.645

Contrapartida Estadual 3 3

14.381 14.648

Recursos vinculados a convênios 65.440 50.671

79.821 65.319

Total 88.891 74.852

(a) Aplicações financeiras em Caderneta de Poupança.

5. CONTAS A RECEBER DE CLIENTES

Prática Contábil: Incluem os serviços medidos e faturados, ainda não recebidos, e as receitas decorrentes do abastecimento de água 

e da coleta de esgoto.

Apresenta a seguinte composição:

31/12/2020 31/12/2019

Particulares 1.276.750 1.100.405

Órgãos públicos 167.402 165.826

Parcelamentos de particulares 31.594 54.420

Parcelamentos de órgãos públicos 6.884 7.587

Subtotal 1.482.630 1.328.238

Arrecadação a discriminar - 3.125

Valores a devolver (38) (363)

Dedução ao crédito a receber (7.337) (6.284)

(a) 1.475.255 1.324.716

Provisão para devedores duvidosos (156.178) (157.425)

Total 1.319.077 1.167.291

Ativo circulante 1.302.207 1.144.711

Ativo não circulante (b) 16.870 22.580

Total 1.319.077 1.167.291

(a) A composição por idade de vencimento das contas a receber de clientes, de acordo com a posição do Setor Comercial da Companhia, 

é a seguinte:

31/12/2020 31/12/2019
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A vencer 72.020 99.602

Vencidos

até 30 dias 32.716 35.091

de 31 até 60 dias 28.825 28.782

de 61 até 90 dias 22.111 25.690

de 91 até 180 dias 71.203 67.526

acima de 180 dias 1.241.565 1.052.710

Total das contas vencidas 1.396.420 1.209.799

Subtotal 1.468.440 1.309.401

Diferença em análise 6.815 15.315

Total 1.475.255 1.324.716

(b) Os débitos parcelados a vencer acima de 360 dias, no montante de R$ 16.870 mil, encontram-se apresentados no ativo não circulante;
(a) Deste montante, o valor de R$ 194.418 mil, corresponde a créditos a receber de consumidores vencidos há mais de 10 (dez) anos, cujo 
direito de cobrança se encontra prescrito no entendimento da Assessoria Jurídica Interna (PRJ) da Companhia, conforme Parecer Jurídico, da-

tado de 2 de dezembro de 2016, constante no Processo Administrativo Nº 51182018. Todavia, ainda não foi autorizada a baixa desses valores 
que ainda continuam compondo o saldo de contas a receber.

6. ESTOQUE

Apresenta a seguinte composição:

31/12/2020 31/12/2019

Almoxarifado 264 192

Material para obra 6.220 6.808

Total 6.484 7.000

7. IMPOSTOS A RECUPERAR

O saldo de impostos a recuperar é composto das retenções realizadas pelos órgãos públicos federais referentes ao consumo de água e 
esgoto de acordo com a lei 9.430/1996. Apresentando a seguinte composição:

31/12/2020 31/12/2019

CSLL Recuperar 341 507

IRRF 1.640 2.710

COFINS 1.026 1.523

PIS 223 331

Total 3.230 5.071

8. OUTROS CRÉDITOS A RECEBER

O saldo de outros créditos a receber é composto, principalmente, por adiantamento a empregados da Companhia, conforme demonstrado 

abaixo:

31/12/2020 31/12/2019

Adiantamentos a fornecedores 288 18

Adiantamentos diversos 34 1.270

Empréstimos compulsórios 466 466

Total 788 1.754

Valores classificadas no ativo circulante 322 1.288

Valores classificadas no ativo não circulante 466 466

Total 788 1.754

9. BLOQUEIOS JUDICIAIS

A Companhia em março de 2018 obteve decisão no Supremo Tribunal Federal através da ADPF 513: (i) suspender, até o julgamento do 
mérito desta ação, os efeitos de quaisquer medidas de execução judicial contra a CAEMA em que desconsiderada a sua sujeição ao regime 
previsto no art. 100 da Constituição da República, com a imediata liberação dos valores; (ii) determinar que se proceda à imediata devolução 
dos recursos que não tenham sido, até a data de hoje, repassados ao beneficiários das referidas decisões judiciais.

No ano de 2020 a Companhia com o intuito de recuperar a maior quantidade de recursos que estava bloqueado, efetuou consulta as 
instituições financeiras para conseguir as informações necessárias para recuperação dos valores obtendo a seguinte composição:

31/12/2020 31/12/2019

Vinculados a litígios diversos 2.735 4.923

Total 2.735 4.923

Instituição Financeira Valores

Caixa Econômica Federal 302

Banco do Brasil 1.497

Banco Santander 416

Banco Bradesco 520

Total 2.735

10. IMOBILIZADO

Apresenta a seguinte composição:

31.12.2020

Taxa Anual de
Depreciação %

Custo
Depreciação
Acumulada

Líquido

Imobilizado Técnico

Sistemas de água

Sistema de captação 10 124.126 (110.718) 13.408

Sistema de adução de água bruta (Tubulação) 2 110.696 (73.116) 37.580

Sistema de tratamento 10 22.730 (22.729) 1

Sistema de adução de água tratada (Tubulação) 2 6.728 (3.003) 3.725

Sistema de reservação (Reservatórios) 4 70.377 (64.573) 5.804

Rede de distribuição (Tubulação) 2 598.978 (330.008) 268.970

Terrenos - 353 - 353

933.988 (604.147) 329.841

Sistemas de esgoto

Sistema de esgoto (Coleta) 2 275.384 (143.089) 132.295

Sistema de esgoto (Tratamento) 4 25.364 (23.859) 1.505

Terrenos - 101 - 101

300.850 (166.948) 133.901

Bens de uso geral

Construções civis 4 11.397 (11.231) 166

Móveis e utensílios 10 9.590 (9.208) 382

Veículos 20 12.023 (9.876) 2.147

Equipamento médico hospitalar 10 1 (1) -

Equipamento oficina segurança e proteção 10 2.202 (2.047) 155

Equipamento eletro mecânico 10 2.131 (1.669) 462

Equipamento laboratório 10 709 (637) 72

Equipamento de informática 20 5.646 (5.565) 81

Outros Terrenos - 3.134 - 3.134

46.833 (40.234) 6.599

1.281.670 (811.329) 470.341

Projetos e obras em andamento

Sistema de abastecimento de água - 546.253 - 546.253

Sistemas de esgotamento sanitário - 62.968 - 62.968

Custos Capitalizáveis - 33.518 - 33.518

Bens de uso geral - 225.026 - 225.026

Materiais de Investimento - 20.801 - 20.801

Programas Próprios - 6 - 6

Sistema a classificar - 8.340 - 8.340

Convênio Prefeituras - 33.707 - 33.707

Convênio Secretaria de Estado - - - -

- 930.619 - 930.619

Total - 2.212.289 (811.329) 1.400.960

31.12.2019

Taxa Anual de
Depreciação %

Custo
Depreciação
Acumulada

Líquido

Imobilizado Técnico

Sistemas de água

Sistema de captação 10 122.087 (108.664) 13.423

Sistema de adução de água bruta (Tubulação) 2 110.696 (71.024) 39.672

Sistema de tratamento 10 22.730 (22.729) 1

Sistema de adução de água tratada (Tubulação) 2 6.725 (2.871) 3.854

Sistema de reservação (Reservatórios) 4 70.377 (62.346) 8.032

Rede de distribuição (Tubulação) 2 598.976 (318.333) 280.643

Terrenos - 353 - 353

931.944 (585.967) 345.977

Sistemas de esgoto

Sistema de esgoto (Coleta) 2 275.384 (137.617) 137.767

Sistema de esgoto (Tratamento) 4 25.365 (22.861) 2.504

Terrenos - 101 - 101

300.850 (160.478) 140.372

Bens de uso geral

Construções civis 4 11.397 (11.208) 189

Móveis e utensílios 10 9.552 (9.113) 439

Veículos 20 12.024 (9.746) 2.278

Equipamento médico hospitalar 10 1 (1) -

Equipamento oficina segurança e proteção 10 2.202 (2.014) 188

Equipamento eletro mecânico 10 1.956 (1.590) 366

Equipamento laboratório 10 681 (619) 62

Equipamento de informática 20 5.640 (5.506) 135

Outros Terrenos - 3.134 - 3.134

46.586 (39.796) 6.791

1.279.380 (786.241) 493.140

Projetos e obras em andamento

Sistema de abastecimento de água - 533.411 - 533.411

Sistemas de esgotamento sanitário - 58.860 - 58.860

Custos Capitalizáveis - 33.518 - 33.518

Bens de uso geral - 218.655 - 218.655

Materiais de Investimento - 20.801 - 20.801

Programas Próprios - 6 - 6

Sistema a classificar - 8.340 - 8.340

Convênio Prefeituras - 33.707 - 33.707

Convênio Secretaria de Estado - - - -

- 907.298 - 907.298

Total - 2.186.680 (786.242) 1.400.438

Atualmente a Companhia está com licitação marcada para o dia 27/04/2021, através do pregão 016/2021 – PRE para contratação de 

empresa de consultoria e de engenharia de avaliação especializada, para (i) inventariar e avaliar as condições físicas dos bens de uso geral 

e operacional; (ii) identificar o valor de custo e da depreciação acumulada dos bens inventariados; (iii) determinar o valor justo dos bens in-

ventariados para proceder ao Teste de Recuperabilidade (Impairment Test); (iv) estimar a expectativa de vida útil econômica e o valor residual 
dos bens, para fins de cálculo de depreciação/amortização; (v) conciliar o inventário físico com a posição do patrimônio e da contabilidade da 
Companhia; (vi) atualizar os controles individuais sobre os ativos de uso geral e operacional no sistema informatizado do patrimônio; objeti-

vando a adequação da contabilidade da Companhia aos Pronunciamentos Técnicos CPC 01 (R1) – Redução ao Valor Recuperável; CPC 27 
– Imobilizado e Interpretação Técnica ICPC 01 (R1) – Contratos de Concessão.

A movimentação anual do ativo imobilizado está demonstrada conforme segue:

2020 2019

Saldo em 01 de janeiro (líquido) 1.400.438 1.386.411

- Adições – Imobilizações em Operação

Em sistemas de abastecimento de água 2.044 4.279

Em sistemas de esgotamento - -

Em imobilizações administrativas 247 122

- Adições – Obras em andamento

Em sistemas de abastecimento de água (a) 12.841 17.022

Em sistemas de esgotamento sanitário (a) 4.108 -

Edificações em andamento 4.599 4.286

Bens administrativos 1.772 9.915

Adiantamentos a terceiro - 1.563

Total das adições 25.611 37.187

- Quotas de depreciação (25.089) (25.318)

Ajuste de exercícios anteriores - 2.157

Saldo em 31 de dezembro (líquido) 1.400.960 1.400.438

(a) Referem-se, basicamente, aos investimentos realizados pela Companhia com recursos recebidos do Programa de Aceleração do Cresci-

mento – PAC para ampliação e melhoria da rede de distribuição de água tratada e coleta de esgoto sanitário.

(b) As quotas de depreciação foram contabilizadas em contrapartida (débito) do resultado do exercício, sendo R$ 24.651 mil em 2020 (24.815 
mi em 2019) na conta Custos dos Serviços Prestados e R$ 438 mil em 2020 (R$ 503 mil em 2019) na conta Despesas Administrativa.

11. FORNECEDORES E EMPREITEIROS

Apresenta a seguinte composição:

31/12/2020 31/12/2019

Benefícios (a) 1.157 14.601

Materiais (b) 7.288 3.850

Serviços (c) 34.863 45.322

Alugueis 971 1.412

Energia Elétrica 180 14.319

Outros Gastos (d) 16.137 2.468

Investimentos em Projetos e Obras (e) 29.721 40.976

Total 90.317 122.948

(a) Corresponde, principalmente a plano de saúde e vale alimentação;
(b) Corresponde, principalmente a material de tratamento e de manutenção;

(c) Corresponde, principalmente a prestação de serviços operacionais e administrativos;

(d) Corresponde, principalmente a gastos com alimentação, serviço de fornecimento de combustível por cartão de convênio e fornecedores 
diversos;

e) Corresponde, principalmente a aquisição e à prestação de serviço de construção através de empreiteiras para viabilização dos projetos de 
investimento da Companhia.

12. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES

Apresenta a seguinte composição:

31/12/2020 31/12/2019

INSS 144.463 89.436

FGTS 1.454 1.692

COFINS 100.292 62.102

Imposto de Renda (IR) 17.257 13.856

CSLL 1.392 1.359

Contribuição ao SESI e ao SENAI 1.472 1.171
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PIS 21.771 13.483

Dívida Ativa (a) 994.274 980.469

Programa Especial de Regularização Tributaria - PERT (b) 32.864 32.864

Outros tributos 3.614 3.488

Total 1.318.853 1.199.920

Parcelamentos

- Programa de Parcelamento - Lei nº 11.941/09 (c) 20.153 20.885

Total 20.153 20.885

Total 1.339.006 1.220.805

Parcelas classificadas no passivo circulante 1.327.681 1.204.309

Parcelas classificadas no passivo não circulante 11.325 16.496

Total 1.339.006 1.220.805

(a) Como resultado do levantamento que vem sendo efetuada pela Contabilidade da Companhia, desde o exercício de 2014, com base nos 
extratos da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN foi procedida a transferência de parte do saldo apresentado em outras contas do 
passivo tributário para um grupo de contas especifico denominado “Dívida Ativa”. Também, foram provisionados, neste grupo de contas, débitos 
tributários inscritos em dívida ativa, apresentados nos extratos da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN, cujos valores não se en-

contravam reconhecidos na escrita contábil da Companhia. As contrapartidas dos referidos lançamentos contábeis efetuados são as seguintes:

2020 2019

Saldos iniciais em 01 de janeiro de 2020 e 2019 980.469 632.325

Valores transferidos de outras contas do passivo tributário - 285.078

Valores provisionados no exercício 13.805 69.154

Valores baixados no exercício - (6.088)

Saldos finais em 31 de dezembro de 2020 e 2019 994.274 980.469

O saldo reconhecido contabilmente da Dívida Ativa em 31 de dezembro de 2020 está composto pelos seguintes valores:

31/12/2020 31/12/2019

PIS 22.442 22.066

COFINS 113.471 111.694

INSS 840.146 828.746

IR 18.215 17.963

Total Dívida Ativa 994.274 980.469

O referido levantamento dos débitos tributários inscritos em Dívida Ativa foi concluído para 31 de dezembro de 2020.

(b) Programas de Regularização Tributária

A Companhia aderiu ao Programa Especial de Regularização Tributária (PERT), instituído pela Medida Provisória no 783/17 e regulam-

entado pela Instrução Normativa nº 1.711/17, o qual permite que os tributos federais vencidos até 30 de abril de 2017 possam ser parcelados.
De acordo com a referida Medida Provisória, não havia previsão legal expressa para compensar algumas modalidades de tributos federais 

incluídos no PERT com saldos de prejuízos fiscais e da base de cálculo negativa da CSLL. Por este motivo, a Companhia ingressou com uma 
Liminar em Mandado de Segurança para que fosse permitida a referida compensação tributária.

A liminar foi deferida, e a Companhia aderiu ao PERT em 26 de setembro de 2017, razão pela qual, incluiu neste Parcelamento Espe-

cial, os débitos tributários do Imposto de Renda (R$ 25.386) e do INSS (R$ 15.694), relativo ao período de abril de 2016 a março de 2017, 
totalizando o valor de R$ 41.080. Dessa forma, a Companhia efetuou o pagamento à vista no valor de R$ 8.216, e o montante de R$ 32.864 
será liquidado com a utilização dos prejuízos fiscais e base de cálculo negativa da CSLL no exercício de 2018, no momento em que a Receita 
Federal do Brasil - RFB proceder a consolidação deste parcelamento.

Adicionalmente, com a advento da Lei n° 13.496/17 (Conversão da Medida Provisória no 783/17) e da Instrução Normativa no 1.752/2017, 
a partir do mês de outubro de 2017, foi incluído uma nova modalidade de parcelamento, possibilitando a utilização de prejuízos fiscais e base 
de cálculo negativa de CSLL para abater (compensar) a dívida consolidada no âmbito da Receita Federal do Brasil - RFB.

No entanto, a Receita Federal do Brasil - RFB ainda não concluiu a análise para consolidação do total da dívida tributária do PERT. Por 

esse motivo, a Companhia aguarda a referida consolidação para proceder o reconhecimento contábil da compensação dos débitos tributários 

do PERT com a utilização de créditos de prejuízos fiscais e base de cálculo negativa da CSLL.

(c) Este saldo corresponde aos débitos tributários incluídos no programa de parcelamento instituído pela Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009, 

formado por parte dos débitos referentes a tributos vencidos até 30 de novembro de 2008, inclusive alguns débitos provenientes de parcela-

mentos anteriores, tais como: Programa de Recuperação Fiscal – REFIS, aprovado pela Lei Federal nº 9.964, de 10 de abril de 2000, Programa 

de Parcelamento Especial - PAES, aprovado pela Lei Federal nº 10.684, de 30 de maio de 2003, e Programa de Parcelamento Excepcional – 
PAEX, aprovado pela Medida Provisória no 303, de 29 de junho de 2006. Este parcelamento será pago até o mês de outubro de 2024 e incide 
sobre o valor do débito consolidado a variação da Taxa SELIC acrescido de 1%.

O saldo do parcelamento está assim distribuído:

31/12/2020 31/12/2019

SENAI 1.459 1.509

SESI 1.435 1.483

Débitos tributários migrados do Programa REFIS – Lei Federal no 9.964/2000 17.259 17.893

Total 20.153 20.885

13.CONTRATOS DE REPASSES DE RECURSOS - PAC

Apresenta a seguinte composição:

31/12/2020 31/12/2019

Orçamento Geral da União - OGU 381.875 373.458

Contrapartida do Estado do Maranhão 83.009 83.009

Total 464.884 456.467

Foram assinados contratos de repasse entre a União Federal, por intermédio do Ministério das Cidades e Turismo, representada pela 
Caixa Econômica Federal – CEF, e o Governo do Estado do Maranhão, participando a Companhia como interveniente executora.

Os referidos Contratos de Repasse de Recursos do PAC 1 e 2 tem por finalidade a transferência de recursos financeiros da União Fe- 
deral, originários do Orçamento Geral da União – OGU, no valor total de R$ 545.419 mil, para serem aplicados na ampliação do sistema de 
esgotamento sanitário nos Municípios de São Luís, Santa Inês – Água, Barra do Corda, Barreirinhas, Imperatriz, Buriticupu, Pinheiro, Tutóia 
e Chapadinha, considerando o Cronograma de Execução Financeira e o Plano de Execução do Trabalho, que estabelecem um período de 
vigência destas obras em andamento até o dia 31.12.2021 para a sua execução.

A Companhia, na qualidade de interveniente executora, receberá os recursos financeiros para execução das obras e garantirá, por inter-
médio do Governo do Estado do Maranhão, relativos à contrapartida de cada contrato.

Está previsto, também, a alocação do montante de R$ 72.148 mil do Governo do Estado do Maranhão a título de contrapartida estadual. 
Até 31 de dezembro de 2020, foram disponibilizados recursos financeiros, no montante de R$ 464.884 mil, sendo R$ 381.875 mil de repasse da 
União Federal e R$ 83.009 mil da contrapartida estadual. Atualmente as contrapartidas do Estado estão sendo feitas através de adiantamento 
para futuro aumento de capital (Afac).

14.CONVÊNIOS

Apresenta a seguinte composição:

31/12/2020 31/12/2019

Convênios a Comprovar - Governo Federal 12.926 12.926

Convênios a Comprovar - Contrapartida do Governo do Estado do Maranhão 460 460

Total 13.386 13.386

Os saldos deste grupo de contas estão representados pelos valores de diversos contratos de repasse de recursos, firmados entre a União 
Federal, por intermédio da Caixa Econômica Federal – CEF, e o Estado do Maranhão, participando a Companhia como interveniente executora, 
destinados à construção de sistemas de abastecimento de água em diversos municípios do Estado do Maranhão. Os recursos dos convênios 
foram recebidos nos anos de 1998 a 2002, do Governo Federal, relativos ao Orçamento Geral da União – OGU, e do Governo do Estado 
do Maranhão, a título de contrapartida. Incluem também, neste saldo, os rendimentos auferidos das aplicações financeiras desses recursos.

A maior parte dos recursos foram aplicados em sistemas que não são operados pela Companhia, motivo pelo qual foram registrados 
contabilmente, à época, nesta conta do passivo circulante, tendo como contrapartida devedora, pelo recebimento dos recursos, as contas 
bancárias vinculadas aos contratos de repasse.

Tais contratos de repasse estabelecem que os bens remanescentes adquiridos ou produzidos em decorrência dos Contratos de Repasse, 
previstos nos Planos de Trabalho, serão de propriedades da União Federal. Adicionalmente, a Companhia firmou convênios com cada um dos 
municípios beneficiários do Estado do Maranhão para a execução das obras previstas nos Planos de Trabalho e viabilização dos sistemas 
públicos de abastecimento de água. Tais convênios indicam, por sua vez, que o conjunto de obras e serviços implantados integram o patrimônio 
da Companhia. As obras executadas e os bens adquiridos encontram-se registrados contabilmente no Ativo Imobilizado – Projetos e Obras 
em Andamento e devem ser desreconhecidos assim que houver autorização dos órgãos que fiscalizam os presentes convênios levando em 
consideração que as obras não foram concluídas.

15. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Prática Contábil: Os empréstimos e financiamentos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, no momento do recebimento dos 
recursos, líquidos dos custos de transação. Em seguida, são apresentados pelo custo amortizado.

Os empréstimos, financiamentos e debêntures são classificados como passivo circulante, a menos que a Companhia tenha um direito 
incondicional de diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 meses após a data do balanço.

31/12/2020

Circulante Não Circulante Total

Banco Daycoval 3.333 4.635 7.968

Contrato de financiamento nr. 86080-0, no valor de R$ 10.000 destinado à capital de giro; carência: 6 (seis) meses; término da carência: 
17/07/2020; amortização: o prazo é de 36 (trinta e seis) meses, juros: CDI + 1,2500% a.m.

16.OUTRAS CONTAS A PAGAR

Apresenta a seguinte composição:

31/12/2020 31/12/2019

Parcelamentos de Débitos e Acordos Extrajudiciais

Morada Nova Ltda. (a) 2.139 2.139

Conselho Regional de Química - CRQ (b) 371 371

Outros 227 227

2.737 2.737

Ações Judiciais - Execução

- Lotil - Construções e Incorporações Ltda. (c) 1.170 1.170

Heleno & Fonseca Construtécnica S.A. (d) 974 974

- Outros 433 433

Total 2.577 2.577

Depósitos para Obras, Licitações e Garantias 24 24

Consignações 1.424 1.636

Ordenados e Salários a Pagar (e) 10.870 40.397

Outros 208 281

12.526 42.338

Total 17.840 47.652

(a) Refere-se ao Acordo Extrajudicial, datado de 30 de outubro de 2007, para pagamento da dívida junto a este credor em 36 parcelas, cujo 
vencimento final ocorreu em 05 de janeiro de 2011. O pagamento deste parcelamento encontra-se suspenso e em discussão na esfera judicial.
(b) Refere-se ao saldo a pagar relativo ao Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças, de 30 de abril de 2004, sem acrésci-
mo de encargos financeiros. Os débitos deste parcelamento não vêm sendo pagos pela Companhia.
(c) Corresponde ao montante requerido na Ação de Execução Provisória, de 31 de março de 2004, relativas ao Processo nº 011040/1999, com 
acréscimos da atualização monetária, em trâmite no Tribunal de Justiça do Maranhão-TJ/MA.
(d) Corresponde ao montante requerido na Ação de Execução, relativa ao Processo nº 1285/1998, em tramite no Tribunal de Justiça do Ma-

ranhão TJ-MA.
(e) O Programa de Demissão a Pedido foi construído durante a negociação do ACT 2019-2021 para proporcionar melhores condições aos fun-

cionários aposentados que desejam se desligar da Companhia. É uma garantia criada pelo Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) ao funcionário 
aposentado que deseja se desligar da empresa. Neste caso, o encerramento do contrato de trabalho ocorrerá a pedido do funcionário e, ao 
aderir ao Programa, será garantido o pagamento de um prêmio em dinheiro, além das verbas rescisórias. O pagamento é composto da entrada 
(verbas rescisórias + 1º parcela do prêmio), as demais parcelas do prêmio que varia entre 10,12 e 14 parcelas serão pagas nos meses seguin-

tes, conforme calendário de pagamento e faixas de salário definidos.

17. PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS

Prática Contábil: A Companhia registra provisões quando a Administração, suportada por opinião de seus assessores jurídicos, entende 
que existem probabilidades de perdas prováveis em certos processos judiciais que surgem no curso normal de seus negócios.

O saldo da provisão para contingências, no montante de R$ 57.968 mil em 31 de dezembro de 2020 e R$ 19.692 mi 2019, está repre-

sentado pelo montante estimado como perdas provável no julgamento de diversos processos judiciais, envolvendo a Companhia, nas áreas 

tributária, trabalhista, ambiental e cível e apresentam a seguinte composição:

31/12/2020 31/12/2019

Trabalhista 7.951 2.613

Cível 33.633 14.900

Tributária 16.384 2.179

Total 57.968 19.692

A Companhia, suportada na opinião de seus assessores jurídicos, entende que os montantes de provisões registradas são suficientes 
para cobrir as perdas prováveis.

Ademais, o montante dos processos classificados como possíveis é de R$ 16.477.

18. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

18.1 Capital Social

O capital social subscrito e integralizado em 31 de dezembro de 2020 está representado por 1.992.975 ações ordinárias nominativas, sem 

valor nominal, assim distribuídas:

31/12/2020 31/12/2019

Acionistas Quantidade de Ações % Quantidade de Ações %

Governo do Estado do Maranhão 1.991.953 99,9487% 1.991.953 99,9487%

Governo Federal 1.013 0,0618% 1.013 0,0618%

Prefeituras Municipais 7 0,0004% 7 0,0004%

Outros 2 0,0001% 2 0,0001%

Total 1.992.975 100 1.992.975 100

18. 2 Adiantamentos para Aumento de Capital (AFAC)

A Companhia recebe recursos oriundos do Governo do Estado do Maranhão, destinados a investimentos em obras e para cobrir despesas 
correntes, os quais são registrados diretamente em Adiantamentos para Aumento de Capital (AFAC). Não existe previsão de devolução desses 
recursos para o Governo do Estado do Maranhão, sendo eles periodicamente incorporados ao Capital Social.

O saldo remanescente dos aportes de recursos recebidos em 2020 do Governo do Estado do Maranhão, no montante R$ 146.500, serão 
integralizados ao Capital Social da Companhia na próxima Reunião do Conselho de Administração, a ser realizada entre maio e junho de 2021.

18.3 Reserva de Capital

O saldo da Reserva de Capital corresponde aos aportes de recursos do Estado do Maranhão feitos até o exercício findo em 31 de dezem-

bro de 2007 e destinados a investimentos em obras e/ou serviços.

19. RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA

Apresenta a seguinte composição:

2020 2019

Serviços de abastecimento de água 390.126 378.080

Serviços de esgotamento sanitários 157.576 153.798

Serviços acessórios 6.947 9.366

554.649 541.244

Contribuições sobre serviços – COFINS e PASEP (52.189) (51.175)

Total 502.460 490.069

20. CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

A composição dos custos, por natureza, é a seguinte

2020 2019

Energia elétrica (91.237) (93.687)

Custos com pessoal

- Ordenados e salários (106.755) (126.204)

- Encargos sociais e trabalhistas (74.429) (108.682)

- Total das despesas com pessoal (181.184) (234.886)

Depreciação e amortização (24.450) (22.520)

Serviços de terceiros

- Manutenção (37.412) (38.461)

- Total das despesas com serviços de terceiros (37.412) (38.461)

Materiais

- De tratamento (15.531) (16.630)

- De construção e manutenção (491) (804)

- Outros materiais (2.436) (2.928)

- Total das despesas com materiais (18.458) (20.362)

Aluguéis (131) (46)

Custos gerais (1.309) (1.180)

Total (354.181) (411.142)

21. DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS

A composição destas despesas, por natureza, é a seguinte:

2020 2019

Despesas com pessoal

- Ordenados e salários (34.512) (43.133)

- Encargos sociais e trabalhistas (20.711) (24.194)

- Honorários da diretoria e conselhos (847) (824)

- Total das despesas com pessoal (56.070) (68.151)

Serviços de terceiros

- Comunicação (811) (811)

- Outros serviços (15.724) (18.730)

- Total das despesas com serviços de terceiros (16.535) (19.611)

Despesas gerais (41.466) (5.142)

Depreciação e amortização (400) (456)

Materiais
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- Combustíveis e lubrificantes (11) (146)

- de construção e manutenção (42) (39)

- Outros materiais (271) (418)

- Total das despesas com materiais (324) (603)

Aluguéis (2.022) (2.274)

Total (116.817) (96.237)

22. DESPESAS COMERCIAIS

A composição destas despesas, por natureza, é a seguinte:

2020 2019

Despesas com pessoal

- Ordenados e salários (20.132) (22.410)

- Encargos sociais e trabalhistas (14.027) (20.834)

- Remuneração da Diretoria e Conselhos (192) (201)

- Total das despesas com pessoal (34351) (43.445)

Serviços de terceiros (7.449) (4.544)

Materiais diversos (5) (15)

Despesas gerais (62) (141)

Total (41.867) (48.145)

23. DESPESAS TRIBUTÁRIAS

A composição destas despesas, por natureza, é a seguinte:

2020 2019

Tributos Estaduais (29) (125)

Tributos Federais (85) (466)

Tributos Municipais (7) (9)

Total (121) (600)

24.OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS LIQUIDAS

A composição destas receitas e despesas, por natureza, é a seguinte:

2020 2019

Receitas de locações (43) 102

Receitas com recuperação de despesas (1.323) 7.676

Receita diversas (316) 6.143

Despesas atribuídas (2.938) (333)

Total (1.256) 13.588

25.RECEITAS FINANCEIRAS

A composição destas receitas, por natureza, é a seguinte:

2020 2019

Receitas financeiras comerciais 10.801 15.377

Rendimentos de aplicação financeira 111 268

Total 10.912 15.645

26.DESPESAS FINANCEIRAS

A composição destas despesas, por natureza, é a seguinte:

2020 2019

Encargos de financiamento e de saldo devedor (1.730) -

Encargos de dívidas diversos (a) (50.243) (113.197)

Total (51.973) (113.197)

(a) Correspondente basicamente aos encargos financeiros/moratórios sobre o não pagamento de obrigações com fornecedores e tributos em 
atraso, prinipalmente da dívida ativa.

27. TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS

Prática Contábil: A Companhia realiza transações comerciais com diversas partes relacionadas, destacando-se o Estado do Maranhão 

e seus orgãos, conforme demonstrado nesta Nota Explicativa.
A Caema manteve as seguintes operações com partes relacionadas:

-  Adiantamento para Futuro Aumento de Capital, no qual o governo aportou recursos para capital de giro e imobilização;
- Serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário cobrado nas mesmas condições e tarifas normais de mercado para o setor 

público;
- Remuneração dos administradores;

31/12/2020 31/12/2019

Ativo Circulante

Contas a receber 8.500 33.980

Passivo Circulante

Outras contas a pagar 104 96

Patrimônio Liquido

Adiantamento para futuro aumento de capital 146.500 46.184

28. INSTRUMENTOS FINANCEIROS

A Companhia apresenta operações caracterizadas como instrumentos financeiros, tais como: contas bancárias, aplicações financeiras, 
contas a receber de clientes, empréstimos e financiamentos, que se encontram atualizados na forma contratada até 31 de dezembro de 2020 
e 2019. Os valores contábeis dos instrumentos financeiros registrados nas contas patrimoniais em 31 de dezembro de 2020 e 2019 equivalem, 
aproximadamente, ao seu valor de mercado. A Companhia não possui instrumentos financeiros derivativos.

Limitações
Os valores de mercado foram estimados com base em informações de mercado relevantes e da própria Companhia, de sua carteira de clientes, 

no que se refere a Contas a Receber de Clientes. Na hipótese de mudanças nas premissas, poderão ser afetadas as estimativas apresentadas.

Fatores de Risco

Os fatores de risco que afetam os instrumentos financeiros são os seguintes:

Risco de Crédito (Operacional)

Inadimplência: Está relacionado à possibilidade da Companhia computar prejuízos decorrentes de dificuldades em cobrar e arrecadar os 
valores faturados vencidos, principalmente, junto aos clientes públicos (estadual e municipais). Esse tipo de risco é diminuído em razão de pro-

cedimentos de monitoramento e cobrança específicas voltadas às contas a receber do segmento público, destacando-se sobre a importância 
de manter-se o fornecimento dos produtos da Companhia a essas entidades, pelo seu caráter de essencialidade o que resulta em termos de 
acordo de pagamento firmado com esses clientes.

Concessões: A perda eventual de qualquer das concessões poderá afetar os resultados operacionais da Companhia. A Administração vem 
tomando medidas para a manutenção e renovação dos contratos da Companhia.

Risco de Crédito (Financeiro)

Os riscos relacionados à possibilidade da Companhia computar perdas decorrentes da dificuldade de realização das aplicações financeiras 
de curto prazo foram considerados pequenos. A Companhia minimiza o risco associado a esses instrumentos financeiros investindo em insti-
tuições financeiras bem-conceituadas.

29. COBERTURA DE SEGUROS

A Companhia não mantém contratos de seguros contra riscos operacionais, de responsabilidade civil ou para cobrir eventuais perdas e 

danos de bens do seu ativo imobilizado, em face de sua atividade não possuir riscos significativos. Não ocorreram durante os exercícios de 
2020 e 2019 perdas decorrentes dos riscos acima mencionados.

30. LUCRO REAL

A Companhia apurou prejuízo contábil nos exercícios de 2020 e 2019, que ajustado com as adições e exclusões previstas na legislação 
do Imposto de Renda, resultou no prejuízo tributável em 2020 e 2019, conforme apresentado abaixo:

2020 2019

Prejuízo do Exercício (54.453) (150.189)

(+) Multas não dedutíveis - -

(+) Outras despesas não dedutíveis - -

(+) Provisões não dedutíveis - -

(=) Total das Adições - -

(-) Provisões não dedutíveis - -

(-) Doações e Subvenções - -

(=) Total de Exclusões - -

Prejuízo antes da Compensação de Prejuízos Fiscais (54.453) (150.189)

(-) Compensações de prejuízos acumulados - -

Lucro (Prejuízo) Fiscal do Período (54.453) (150.189)

Imposto de Renda (IRPJ)

- Alíquota 15%

- Adicional de IRPJ – 10% Sobre o Excedente de R$ 240

-Total

Contribuição Social (CSLL) – Alíquota 9%

31. COVID-19

Em razão da pandemia mundial declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em detrimento do novo coronavírus (COVID-19) 
que vem afetando o mundo inteiro, trazendo riscos á saúde públicas e impactos na economia global, a Companhia vem tomando as medidas 
preventivas seguindo as diretrizes estabelecidas pelas autoridades de saúde visando minimizar eventuais impactos no que se refere á saúde 
e segurança, e a continuidade das operações e dos negócios.

No combate ao COVID-19, o setor de saneamento básico é considerado como “serviço essencial” para manutenção da qualidade de vida 
das pessoas e principalmente para higiene pessoal, pois o ato de lavar as mãos com frequência é uma das principais medidas de prevenção 
desta doença.

Uma pressão sobre o fluxo de caixa pode impactar na arrecadação, devido a um possível aumento da inadimplência, principalmente 
para consumidores de baixa renda. Neste sentido, a Companhia suspendeu o faturamento de contas de água e esgoto, conforme decreto 
35.679/2020, aproximadamente 160 mil ligações, pelo período de 60 dias. Tal medida teve início em 23 de março de 2020, com impacto, a 
partir do ciclo 04/2020.

Além disso, a edição de leis que restringem o corte do fornecimento de serviços para determinadas categorias de consumidores durante 
situações de emergência, como no caso da COVID-19, podem elevar o índice de inadimplência, pelo aumento de contas a receber de clientes, 
trazendo, nesta hipótese, um possível impacto à liquidez da Companhia.
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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 31 DE DEZEMBRO DE 2020.

Ilmos. Srs.

Diretores e Acionistas da CAEMA - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão São Luiz - MA

Abstenção de Opinião

Fomos contratados para examinar as demonstrações contábeis da Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão que compreen-

dem o balanço patrimonial de 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações 

do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o 
resumo das principais políticas contábeis.

Não expressamos uma opinião sobre as demonstrações contábeis da Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão. Devido à 
relevância dos assuntos descritos na seção a seguir intitulada “Base para abstenção de opinião”, não nos foi possível obter evidência de audi-
toria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião de auditoria sobre essas demonstrações contábeis.

Base para abstenção de opinião

1) Os saldos das Contas a Receber, na data de emissão de nosso relatório, a administração ainda estava no processo de sanar de-

ficiências do sistema para emissão de relatórios detalhados que apresentavam diferenças relevantes não identificadas entre eles. Não foi 
possível confirmar ou verificar por meios alternativos os saldos contábeis das contas a receber incluídas no balanço patrimonial no valor total 
de R$ 1.302.206 mil, em 31 de dezembro de 2020, líquido da provisão para perdas. Outrossim, a Companhia não vem adotando política para 
reconhecimento da provisão para perdas de créditos, sob o ponto de vista do conservadorismo, prudência e da boa técnica contábil, a qual 
prescreve que, no Balanço Patrimonial, os direitos e títulos de crédito devem ser avaliados pelo custo de aquisição ou valor de emissão, atu-

alizado conforme disposições legais ou contratuais, ajustado ao valor provável de realização, posto que o montante da provisão para perdas 
no recebimento de créditos totaliza R$ 163.554 mil em 31 de dezembro de 2020. No entanto, o relatório de títulos a receber por grupo de 

vencimento apresentava um total de R$ 1.241.564 mil em títulos vencidos há mais de 180 dias o que indica a dificuldade de realização destes 
créditos. Este valor representa 85% de inadimplência sobre o total a receber. Consideramos que este índice de inadimplência da Companhia e 
sua política para o reconhecimento das perdas de crédito, poderão resultar em ajustes significativos sobre os saldos das contas a receber, com 
reflexos sobre saldos do Ativo Circulante, Resultado do Exercício e Patrimônio Líquido.

2) Considerando que fomos contratados após o encerramento do exercício, não acompanhamos a contagem física no início e no final do 
exercício dos saldos em estoque. Portanto, não foi possível nos satisfazer, mesmo por meios alternativos, quanto às quantidades em estoque, 
em 31 de dezembro de 2020 e 2019, que estão registradas no balanço patrimonial por R$ 6.484 mil e R$ 7.000 mil, respectivamente.

3) Os saldos contábeis do grupo Ativo Não Circulante do Ativo Imobilizado (técnico em uso e obras em andamento) e Ativo Intangível, 

em 31/dez./20, são respectivamente nos valores de R$ 1.400.960 mil e R$ 1.189 mil. Todavia, os documentos disponibilizados pelos controles 
internos da Companhia, para validação dos referidos saldos, indicam a necessidade de ajustes no processo de informação que alimentam 
os sistemas. Como consequência, não foi possível a aplicação de determinados procedimentos de auditoria que permitisse uma apreciação 
integral e adequada sobre os valores consignados nas respectivas rubricas e seus efeitos nas correspondentes contrapartidas patrimoniais e 
resultado, razão pela qual, deixamos de emitir opinião sobre os saldos dessas contas e ainda conforme mencionado nas notas explicativa nº 
3.1 e 10, a Companhia não efetuou estudo para avaliação da vida útil restante e de valor residual dos bens integrantes do Ativo Imobilizado e 
Intangível, para definição das novas taxas e bases de cálculos das depreciações e amortizações, conforme estabelecido pela Resolução nº 
1.177/09 do Conselho Federal de Contabilidade, que aprovou a NBC TG 27 (R4) – Ativo Imobilizado. Como consequência, não nos foi possível 
mensurar os possíveis efeitos decorrentes da utilização de taxas de depreciação e amortização pelo prazo de vida útil restante e seus reflexos 
sobre o Ativo Imobilizado, Intangível, Patrimônio Líquido e Resultado nos exercícios de 2020 e 2019.

4) Conforme mencionado na nota explicativa nº 1.2 a Companhia presta serviços para 138 municípios do Estado do Maranhão, sendo que 
apenas 37 municípios estão com suas concessões regulares, 95 municípios funcionam com Contrato de concessão vencidos e 6 municípios 

não tem acordo de cooperação, desse total 21 municípios estão com faturamento suspenso. A companhia encontra-se em fase de elaboração 

de estudos para consolidação de concessões com os municípios, bem como, adequação dos respectivos contratos à Lei 14.026/2020 (Lei 
Nacional de Saneamento Básico). De acordo com as Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade nº 1.261/09 alterada pela 1.376/11, 

que aprovou a ITG 01 (R1) – Contratos de Concessão, em consonância a ICPC 01 (R1) do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, os ativos 
de infraestrutura vinculados aos contratos de concessão devem ser classificados no Ativo Intangível.

A mesma nota explicativa informa que os contratos de concessão estabelecem que ao final do prazo de concessão os investimentos serão 
revertidos em favor dos respectivos municípios, após indenizados. No entanto, não há dados suficientes para mensurar o valor correspondente 
a esses ativos, pois estão classificados junto aos ativos de uso geral ou administrativos da Companhia. Desta forma, não nos foi possível 
determinar os impactos do processo de encerramento dos contratos de concessão e seus efeitos sobre os ativos intangíveis e imobilizados 

da Companhia.

5) O Patrimônio Líquido da Companhia apresenta saldo contábil em 31/dez./20 de R$ 810.468 mil. Na composição desse saldo consta 
a rubrica de “Ajuste de Avaliação Patrimonial” no montante de R$ 67.125 mil, para a qual não nos foi apresentado controles subsidiários e/ou 
documentais para fins de fundamentação do saldo contábil. Assim sendo ficamos impossibilitados de opinar sobre a adequação do referido 
saldo contábil e consequentes impactos no Ativo, Passivo Circulante e/ou Não Circulante e no Patrimônio Líquido.

6) Conforme mencionado na nota explicativa n° 2.2 a contabilidade da Companhia não procedeu ainda à adequação integral das suas 
práticas contábeis aos novos critérios introduzidos pelos Pronunciamentos, Interpretações e Orientações, emitidos pelo Comitê de Pronuncia-

mentos Contábeis – CPC, aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, com vigência obrigatória a partir do exercício de 2010, 
que modificaram critérios de avaliação, classificação contábil e divulgação de ativos, passivos e resultados. Dessa forma, as demonstrações 
contábeis relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 não refletem integralmente as políticas contábeis dispostas nas 
Normas Brasileiras de Contabilidade, por meio dos seus Pronunciamentos, Interpretações e Orientações. Também não foram ainda determi-

nados os efeitos contábeis, nos saldos das contas patrimoniais e de resultado, das apresentadas nas demonstrações contábeis dos exercícios 
findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019, da Companhia, caso fossem procedidas às modificações das práticas contábeis, conforme requeri-
do pelas novas disposições da legislação societária brasileira. Consequentemente, não pudemos avaliar possíveis ajustes requeridos sobre os 
saldos contábeis dos Ativos, Passivos, reflexos no Resultado e Patrimônio Líquido.

Ênfases

a) Continuidade Operacional da Companhia

De conformidade com a nota explicativa n° 1.3 a Companhia vem apresentando sucessivos prejuízos. Visando manter as condições 
sua operacionalidade, o Conselho de Administração da companhia aprovou no orçamento, para o exercício de 2021, recursos financeiros na 
ordem de R$ 730.752 mil sendo R$ 630.914 mil para custeio e 87.659 mil para investimento. Todavia sua continuidade operacional dependerá 
do êxito das ações previstas no plano da Administração da Companhia em processo de implementação. Nossa opinião não contém ressalva 
relacionada a esse assunto.

b) Contingências Passivas

Conforme descrito na nota explicativa nº 17, a Companhia reconhece uma provisão para contingência com base nos processos em 
tramitação com perspectiva de perda provável na avaliação dos consultores jurídicos. Na opinião dos consultores jurídicos e administradores 

o valor da provisão constituída foi considerado suficiente para acolher eventuais perdas decorrentes dos processos indicados com risco de 
perda provável. Dependendo das decisões finais nas demandas judiciais em tramitação, após sentenciadas, poderá ocorrer à necessidade de 
ajustes contábeis, com reflexo sobre os saldos do Passivo Não Circulante, Resultado do Exercício e Patrimônio Líquido. Nossa opinião não 
contém ressalva relacionada a esse assunto.

c) Seguro dos bens patrimoniais

Conforme mencionado na nota explicativa nº 29, a Companhia não possui cobertura de apólice de seguro em vigência que garanta 
indenização em caso de eventual sinistro sobre seus bens patrimoniais: prédios, equipamentos, móveis e utensílios e instalações. Portanto 
encontra-se descoberta para cobertura de eventuais sinistros.

d) Impactos da COVID 19 – Reflexos econômicos e Financeiros
De acordo com a nota explicativa n° 31 em decorrência da pandemia mundial declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em 

detrimento do novo coronavirus (COVID-19) que vem afetando o mundo inteiro, trazendo riscos á saúde públicas e impactos na economia 
global, a Companhia vem tomando as medidas preventivas seguindo as diretrizes estabelecidas pelas autoridades de saúde visando minimizar 
eventuais impactos no que se refere á saúde e segurança, e a continuidade das operações e dos negócios. No combate a COVID-19, o setor de 
saneamento básico é considerado como “serviço essencial” em decorrência de sua atividade operacional. Todavia o fluxo de caixa da Compan-

hia pode ser impactado, devido a um possível aumento da inadimplência, principalmente para consumidores de baixa renda e ainda por força 
de decreto governamental quando a suspensão de faturamento de contas de água e esgoto. Além disso, a edição de leis que restringem o corte 
do fornecimento de serviços para determinadas categorias de consumidores durante situações de emergência, como no caso da COVID-19, 
podem elevar o índice de inadimplência, pelo aumento de contas a receber de clientes, trazendo, nesta hipótese, um possível impacto à liquidez 
da Companhia. Nossa opinião não contém ressalva relacionada a esse assunto.

Demonstrações Contábeis do exercício anterior
As demonstrações contábeis referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019, apresentadas para fins comparativos, foram 

examinadas por outros auditores independentes, cujo relatório foi emitido em 24/jun./2020, com abstenção de opinião.

Responsabilidades da administração pelas demonstrações contábeis
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas 

contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações 
contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade da Companhia continuar 

operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na ela- 
boração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha 
alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela administração da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das 
demonstrações contábeis.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis
Nossa responsabilidade é a de conduzir uma auditoria das demonstrações contábeis da companhia de acordo com as práticas contábeis 

adotadas no Brasil e a de emitir um relatório de auditoria. Contudo, devido ao assunto descrito na seção intitulada “Base para abstenção de 

opinião”, não nos foi possível obter evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião de auditoria sobre essas 
demonstrações contábeis.

Somos independentes em relação à companhia de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do 
Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade e cumprimos com as demais responsabilidades éticas 
de acordo com essas normas.

Recife, 27 de abril de 2021.

AudiLink & Cia. Auditores / CRC/RS 003688/O-2 S-PA
Roberto Caldas Bianchessi / Contador CRC/RS 040078/O-7 S-P
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Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Vila Nova dos Martírios
CNPJ Nº 01.608.475/0001-28
PREFEITURA DE MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTIRIOS-MA

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021.  A Prefeitura Municipal de Vila Nova dos Martírios através da Comissão 

Permanente de Licitação, torna público aos interessados que realizará na Sala da Comissão Permanente de 

Licitação, situado a Avenida Rio Branco – s/n – Centro- Vila Nova dos Martírios/MA, sob égide da Lei Federal n.º 

8.666/1993 e suas alterações e demais legislações pertinentes, Licitação Pública na modalidade TOMADA DE 

PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando a Contratação de empresa para a prestação de serviços de 

varrição, coleta e transporte do lixo urbano do município de Vila Nova dos Martírios - MA. A abertura da sessão 

pública será no dia 19 de maio de 2021, às 15h00min (quinze horas). O edital encontra-se disponível no site 

https://vilanovadosmartirios.ma.gov.br/publicacoes.php, podendo ser solicitado pelo e-mail 

editais.vnm2021@gmail.com e poderá ser consultado gratuitamente de 2ª a 6ª no horário de 08h00min ás 

12h00min, ou adquirido impresso a partir da data de sua publicação mediante o recolhimento da taxa de R$ 

25,00 (vinte cinco reais) na rede bancária credenciada, através do DAM e posteriormente obtido na Prefeitura 

Municipal de Vila Nova dos Martírios, Sala da Comissão de Licitação, no endereço supracitado. Informações 

adicionais podem ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação ou pelo telefone (99) 3539-1502. 

Vila Nova Martírios - MA., 28 de abril de 2021.

Jorge Vieira dos Santos Filho 

Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 101/2021 através de SISTEMA DE REGISTRO DE 
PREÇOS. A Prefeitura Municipal de Tuntum – MA, por meio 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 Global. OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento de alimentação (tipo 

marmitex) para os setores e eventos realizados pela Secretaria de Assistência Social e da Criança e do 

Adolescente. BASE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/02 subsidiariamente pela Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações 

posteriores e as condições do Edital. Recebimento e abertura dos envelopes de Proposta e Habilitação: às 

11h00min do dia 18 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.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, 03 de maio de 2021. Sara Ferreira Costa Fleury – Pregoeira. 

AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 075/2021. A 

Prefeitura Municipal de Tuntum/MA, através de sua Pregoeira e equipe de apoio, no uso 

de suas atribuições legais, torna público para conhecimento dos interessados, o CANCE-
LAMENTO da licitação divulgada através do edital do PREGÃO PRESENCIAL N.º 
075/2021, tendo por objeto a Contratação de empresa para o fornecimento e instalação 

de vidros temperados, divisórias, películas e ferragens para as Secretarias Municipais de 

Saúde, Educação e Orçamento, Gestão e Despesas, por conveniência da Administração 

Pública, a fim de sanar possível erro técnico no Termo de Referência. Assim sendo, a 

presente licitação não terá prosseguimento. Tuntum – MA, 03 de maio de 2021. Sara 

Ferreira Costa Fleury – Pregoeira.

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

Ação anti-bullying

Acon te ce on li ne, nes ta ter ça-fei ra, 4, em
um dia de di ca do a ini ci a ti vas an ti-bullying e
de com ba te à dis cri mi na ção, pre con cei to e
in to le rân cia, o even to Pink Shirt Day. O
even to já es tá in cor po ra do ao ca len dá rio
aca dê mi co do Ins ti tu to de Edu ca ção, Ci ên- 
cia e Tec no lo gia do Ma ra nhão (IE MA). A
ideia foi apre sen ta da à Di re to ria de En si no e
Pes qui sa pe los in ter cam bis tas, que fi ze ram
High Scho ol no Ca na dá, em 2019.

Sertões em Pipa (RN)

O pon to de par ti da da edi ção 2021 do Ser-
tões es tá de fi ni do: a pa ra di sía ca Praia da Pi- 
pa, lo ca li za da a 85 km de Na tal, ca pi tal do
Rio Gran de do Nor te, cé le bre pe lo surf e pe- 
los gol fi nhos. A 29ª edi ção do Ser tões acon- 
te ce de 13 a 22 de agos to. A pre sen ça do mai-
or rally das Amé ri cas se rá mais um dos even- 
tos ofi ci ais pa ra co me mo rar os 520 anos do
Rio Gran de do Nor te, on de o ser tão en con tra
o mar.

O pre fei to de Co dó, Dr. Zé Fran cis -
co, reu niu com o Go ver na dor Flá vio
Di no no Pa lá cio dos Leões, em bus ca
de es ta be le cer par ce ri as pe lo de sen -
vol vi men to de Co dó. No en con tro,
es ta be le ce ram pro pos tas de in fra es -
tru tu ra, as fal to, am pli a ção do res -
tau ran te po pu lar e me lho ri as na
saú de. Na oca sião pro pu se ram
a cri a ção do Cen tro In te gra do da Mu -
lher, que ofe re ce rá ma mo gra fia pa ra
a ci da de e pa ra a re gião, além de dis -
po ni bi li zar aten di men to em gi ne co -
lo gia. Na fo to, o pre fei to e o go ver na -
dor são vis tos na com pa nhia de Sim -
plí cio Araú jo, Se cre tá rio de In dús tria
e Co mér cio do Es ta do.

Na pro gra ma ção do
Cen tro Cul tu ral Va le
Ma ra nhão (CVM Di gi -
tal) acon te ce nes ta
ter ça-fei ra, 4, às 19h, a
Ofi ci na Dub co man da -
da por Mart ché (de SP,
na fo to). O Dub é o es -
ti lo de pro du ção mu si -
cal de sen vol vi do na
Ja mai ca nos anos 60,
com re mi xes de mú si -
cas ma ni pu la das com
cor tes de ins tru men -
tos, efei tos e no vas vo -
zes im pro vi sa das por
ri ma do res.

No re gis tro, o vi ce pre -
fei to de Ca xi as, Pau lo
Ma ri nho Ju ni or e a
Che fe de Ga bi ne te da
Pre fei tu ra, Lycia Wa -
quim, com o sau do so
Tal mir Fran klin Ro sa
Ne to, fa le ci do no mês
de abril, ví ti ma da co -
vid-19, e cu ja mor te
se gue se me an do dor
pe lo Ma ra nhão. Tal mir
era o se cre tá rio de Fi -
nan ças de Ca xi as, ir -
mão do pre fei to Fá bio
Gen til, e fi lho do  tam -
bém sau do so de pu ta do
es ta du al Zé Gen til.

Comida na Mesa

Mais 10 ci da des ma ra nhen ses fo ram con tem- 
pla das com as ações do pro gra ma Co mi da na
Me sa. 

Nes ta se gun da-fei ra, 3, 12.329 ces tas, con ten- 
do ali men tos de pri mei ra ne ces si da de, fo ram
en tre gues às pre fei tu ras pa ra be ne fi ci ar mi lha-
res de fa mí li as ca ren tes no Ma ra nhão. Pro gra ma
do Go ver no do Es ta do, co or de na do pe la Se cre-
ta ria de Agri cul tu ra Fa mi li ar (SAF), o Co mi da na
Me sa es ti mu la a pro du ção agrí co la fa mi li ar e ga-
ran te ali men to a quem pre ci sa. Es te é o se gun do
ci clo de en tre gas. 

Câmara SLZ e Imprensa

No ano do bi cen te ná rio da im pren sa ma ra- 
nhen se, a Câ ma ra Mu ni ci pal de São Luís, uma
das mais an ti gas do país, di vul ga rá ma té ri as pa- 
ra ce le brar a da ta. 

A ini ci a ti va vi sa tam bém, pro por ci o nar uma
re fle xão so bre a im por tân cia da im pren sa pa ra a
his tó ria do Le gis la ti vo, além de des ta car jor na- 
lis tas que atu a ram co mo ve re a do res e pro fis si o- 
nais a ser vi ço do par la men to. Nes ta edi ção, o
ple ná rio abor da rá so bre o pri mei ro jor nal im- 
pres so no Es ta do – O Con ci li a dor do Ma ra nhão,
en tre ou tros gran des te mas.

DPE em Grajaú

Con vi ven do tam bém com in di ca do res so ci- 
ais des fa vo rá veis, o mu ni cí pio de Gra jaú, gran- 
de po lo de de sen vol vi men to da re gião cen tro-
sul do Ma ra nhão, ga nhou um im por tan te ins- 
tru men to de efe ti va ção de di rei tos e de ci da da- 
nia. 

Tra ta-se do nú cleo re gi o nal da De fen so ria Pú- 
bli ca es ta du al, o oi ta vo ins ta la do em con têi ne- 
res e do ta do de pla cas so la res no es ta do. A uni- 
da de aten de rá, ain da, a po pu la ção dos ter mos
ju di ciá ri os For mo sa da Ser ra Ne gra e Itai pa va do
Gra jaú. 

Pra curtir

A cul tu ra, o tu ris mo,
a gas tro no mia e to da
so ci e da de ma ra -
nhen se de lu to com o
fa le ci men to nes te
do min go, 2, da cu li -
na ris ta Ana Lu la, da
Ca sa de Ju ja, um dos
mais tra di ci o nais res -
tau ran tes da co mi da
tí pi ca ma ra nhen se.

Mui tas au to ri da des
se ma ni fes ta ram em
su as re des so ci ais
nes te do min go pa ra
des ta car a im por tân -
cia da cu li na ris ta pa -
ra a gas tro no mia e o
tu ris mo ma ra nhen se.
Um exem plo, foi o se -
cre tá rio mu ni ci pal de
tu ris mo, Sau lo San -
tos:

“Ana Lu la, uma mu -
lher de vá ri os pre di -
ca dos for tes. Cu li na -
ris ta, em pre en de do -
ra, vi si o ná ria, guer -
rei ra, ino va do ra…
Sem pre bus cou di -
vul gar o Ma ra nhão
atra vés dos sa bo res
da gas tro no mia ma -
ra nhen se…”

A Es co la de Go ver no
do Ma ra nhão (EG MA)
ofe re ce, du ran te o
mês de maio, o cur so
“A No va Lei de Li ci ta -
ções (Lei nº 14.133, de
2021).

A for ma ção con ta rá
com 30 ho ras e se rá
di vi di da em três mó -
du los: Mó du lo I- Pla -
ne ja men to de Con -
tra ta ção, Mó du lo II –
Mo da li da des de Li ci -
ta ção e o Mó du lo III-
Con tra ta ção Di re ta.

As ins cri ções es tão
aber tas e po dem ser
re a li za das atra vés do
si te: eg ma.ma.gov.br.

São Luís, terça-feira, 4 de maio de 2021

NEDILSON MACHADONedilson Machado E-mail: nedilsonmachado@gmail.com
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nais a ser vi ço do par la men to. Nes ta edi ção, o
ple ná rio abor da rá so bre o pri mei ro jor nal im- 
pres so no Es ta do – O Con ci li a dor do Ma ra nhão,
en tre ou tros gran des te mas.

DPE em Grajaú

Con vi ven do tam bém com in di ca do res so ci- 
ais des fa vo rá veis, o mu ni cí pio de Gra jaú, gran- 
de po lo de de sen vol vi men to da re gião cen tro-
sul do Ma ra nhão, ga nhou um im por tan te ins- 
tru men to de efe ti va ção de di rei tos e de ci da da- 
nia. 

Tra ta-se do nú cleo re gi o nal da De fen so ria Pú- 
bli ca es ta du al, o oi ta vo ins ta la do em con têi ne- 
res e do ta do de pla cas so la res no es ta do. A uni- 
da de aten de rá, ain da, a po pu la ção dos ter mos
ju di ciá ri os For mo sa da Ser ra Ne gra e Itai pa va do
Gra jaú. 

Pra curtir

A cul tu ra, o tu ris mo,
a gas tro no mia e to da
so ci e da de ma ra -
nhen se de lu to com o
fa le ci men to nes te
do min go, 2, da cu li -
na ris ta Ana Lu la, da
Ca sa de Ju ja, um dos
mais tra di ci o nais res -
tau ran tes da co mi da
tí pi ca ma ra nhen se.

Mui tas au to ri da des
se ma ni fes ta ram em
su as re des so ci ais
nes te do min go pa ra
des ta car a im por tân -
cia da cu li na ris ta pa -
ra a gas tro no mia e o
tu ris mo ma ra nhen se.
Um exem plo, foi o se -
cre tá rio mu ni ci pal de
tu ris mo, Sau lo San -
tos:

“Ana Lu la, uma mu -
lher de vá ri os pre di -
ca dos for tes. Cu li na -
ris ta, em pre en de do -
ra, vi si o ná ria, guer -
rei ra, ino va do ra…
Sem pre bus cou di -
vul gar o Ma ra nhão
atra vés dos sa bo res
da gas tro no mia ma -
ra nhen se…”

A Es co la de Go ver no
do Ma ra nhão (EG MA)
ofe re ce, du ran te o
mês de maio, o cur so
“A No va Lei de Li ci ta -
ções (Lei nº 14.133, de
2021).

A for ma ção con ta rá
com 30 ho ras e se rá
di vi di da em três mó -
du los: Mó du lo I- Pla -
ne ja men to de Con -
tra ta ção, Mó du lo II –
Mo da li da des de Li ci -
ta ção e o Mó du lo III-
Con tra ta ção Di re ta.

As ins cri ções es tão
aber tas e po dem ser
re a li za das atra vés do
si te: eg ma.ma.gov.br.

São Luís, terça-feira, 4 de maio de 2021
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Estado recebeu 11.400 novas doses da CoronaVac no último sábado e 10.530 doses da
Pfizer ontem (segunda-feira). Já foram aplicadas 1.280.930 doses de vacina

VACINA COVID-19

Maranhão já recebeu
1.907.370 doses
PATRÍCIA CUNHA

C
om o no vo lo te de va ci nas 
con tra a Co vid-19 re ce bi do 
on tem (dia 3), o Ma ra nhão 
to ta li za 1.907.370 do ses re ce- 

bi das, sen do 830.000 da As tra Ze ne ca, 
1.066.840 do ses da Co ro na Vac e 
10.530 do ses da Pfi zer.

Es se é o pri mei ro lo te da Pfi zer re- 
ce bi da pe lo go ver no do es ta do pa ra a 
apli ca ção da D1, ape nas na ca pi tal 
São Luís, no pú bli co de pes so as com 
co mor bi da des, ges tan tes, puér pe ras e 
pes so as com de fi ci ên cia per ma nen te. 
Além dis so, a Se cre ta ria de Es ta do da 
Saú de in for mou que che ga ram tam- 
bém 173.250 do ses da va ci na As tra Ze- 
ne ca pa ra dar con ti nui da de a cam pa- 
nha de imu ni za ção con tra a Co vid-19. 
Es sas do ses tam bém se rão des ti na das 
pa ra o pú bli co ci ta do an te ri or men te, 
além do pú bli co de 60 a 64 anos.

O MARANHÃO JÁ APLICOU 1.280.930 DOSES DE VACINA NOS 217 MUNICÍPIOS DO ESTADO

No úl ti mo sá ba do, o es ta do re ce- 
beu 11.400 no vas do ses da Co ro na- 
Vac, que se rão des ti na dos pes so as 
com co mor bi da des, ges tan tes e puér- 
pe ras e pes so as com de fi ci ên cia per- 
ma nen te. Nes ta re mes sa tam bém es- 
tão in se ri das do ses pa ra con ti nui da de 
da imu ni za ção de pes so as de 60 a 64 
anos e do gru po de for ças de se gu ran- 
ça, sal va men to e for ças ar ma das. Até 
o úl ti mo dia 2, o Ma ra nhão ha via apli- 
ca do 1.280.930 do ses de va ci na nos 
217 mu ni cí pi os ma ra nhen ses.

Na ca pi tal, se gun do a Pre fei tu ra de 
São Luís, fo ram apli ca das 249.335 do- 
ses, sen do 155.738 na pri mei ra do se e 

93.598 pa ra a se gun da. O to tal de do- 
ses re ce bi das até o dia 2, fo ram de 
272.447 do ses in cluin do as se gun das 
do ses que aguar dam o dia da apli ca- 
ção, com 91,51% de ta xa de apli ca ção.

On tem, dia 3, a ca pi tal va ci nou pes- 
so as que já ti nha a 2 ª do se já agen da-
da. Além dis so, apli cou a 1ª do se em 
pes so as com 65 anos ou mais ca das- 
tra das na pla ta for ma Va ci na São Luís e 
que ha vi am per di do a pri mei ra cha- 
ma da. Hou ve tam bém 2ª cha ma da 
pa ra pro fis si o nais da Saú de de 30 a 34 
anos, já ca das tra dos e que per de ram a 
da ta da 1ª do se da va ci na ção con tra a 
Co vid-19.

Locais de vacinação na capital maranhense

Em São Luís, as va ci nas con tra a
Co vid-19 es tão sen do apli ca das no
Cen tro Mu ni ci pal de Va ci na ção (Mul- 
ti cen ter Se brae,  Coha fu ma), Cen tro
de Con ven ções da Uni ver si da de Fe- 
de ral do Ma ra nhão (UF MA); Dri ve-
Th ru do Es pa ço Re ser va Shop ping da
Ilha; Dri ve-Th ru da UF MA, das 8h às
18h.

Por par te do go ver no do es ta do, es- 
tá ha ven do va ci na ção pa ra  pro fis si o- 
nais da edu ca ção das re des fe de ral e
es ta du al, a par tir dos 40 anos, das 8h
às 16h, no Anil (An ti go Cin tra) e no
Dri ve-th ru do São Luís Shop ping. Pro- 
fes so res, ges to res, su per vi so res, me- 
ren dei ras, ze la do res, por tei ros, téc ni- 
cos na ati va de uni da des ca das tra das
no Mi nis té rio da Edu ca ção com lis ta
en vi a da pa ra Se cre ta ria de Es ta do da
Edu ca ção, in clu em-se nes se pú bli co.
De vem le var RG, car tão do SUS, car- 
tei ra de va ci na ção, con tra che que ou
de cla ra ção da di re ção da es co la com
CNPJ.

Tam bém es tá aber ta a va ci na ção de
1ª do se pa ra pro fis si o nais da se gu ran- 
ça na fai xa de 50 a 59 anos, que ain da
não to ma ram a pri mei ra do se, das 8 às
16h, no dri ve-th ru do es ta ci o na men to
do São Luís Shop ping. In clu em-se aí
os pro fis si o nais das for ças ar ma das,
sal va men to e se gu ran ça que es tão na
ati va. Pa ra se va ci nar, de vem le var RG,
car tão do SUS, úl ti mo con tra che que,
com pro van te de re si dên cia.

Pro fes sor da re de pri va da, Mar cos
An dré Sil va dis se que es tá ali vi a do por
ter re ce bi do a pri mei ra do se da va ci- 
na, e que seu de se jo é que to dos te- 
nham a chan ce de se imu ni zar. “Só
com to dos imu ni za dos te re mos a sen- 
sa ção de que es sa do en ça vai es tar sob
con tro le. Sa be mos que mes mo com
as va ci nas te mos que nos cui dar e
con ti nu ar com as me di das de pro te- 
ção, mas vai di mi nuir mui to as chan- 
ces de mais vi das se rem per di das”,
dis se. Ou tro do cen te, João Di as, dis se
que es ta se ma na co me ça a fai xa etá ria

de le e que es sa é uma chan ce es pe ra- 
da por mui ta gen te. “Quem ti ver no
pú bli co al vo, pro cu re se va ci nar, só as-
sim a gen te po de ter uma chan ce de
di mi nuir ca sos e mor tes. Tem tan ta
gen te que quer se va ci nar, mas ain da
não che gou sua vez, en tão quem já ti- 
ver, fa ça a sua par te”, dis se.

Só com to dos

imu ni za dos te re mos a

sen sa ção de que es sa

do en ça vai es tar sob

con tro le. Sa be mos que

mes mo com as va ci nas

te mos que nos cui dar

IN FLU EN ZA

1ª eta pa de va ci na ção
con tra  H1N1 vai até o
dia 10 de maio

No úl ti mo fi nal de se ma na os pos tos de va ci na ção da 
Pre fei tu ra de São Luís fun ci o na ram pa ra aten di men to
do pú bli co al vo da pri mei ra eta pa de va ci na ção con tra a
In flu en za (H1N1), que te ve iní cio no dia 12 de abril.

Es tão sen do va ci na das as cri an ças en tre 6 me ses e
me no res de 6 anos, cu jos pais ou res pon sá veis per de- 
ram o pra zo an te ri or men te es ti pu la do pa ra va ci na ção,
além de ges tan tes, puér pe ras com até 45 di as de par to e
tra ba lha do res de saú de (ati vos e ins ti tui ções hos pi ta la- 
res).

A va ci na con tra a In flu en za faz par te da ro ti na de
imu ni za ção pre co ni za da pe lo Mi nis té rio da Saú de (MS).
Pa ra se va ci nar, bas ta es tar in se ri do no gru po pri o ri tá rio
e le var a car tei ra de va ci na ção.

Es sa pri mei ra eta pa da cam pa nha vai até o dia 10 de
maio, com a va ci na ção de cri an ças de 6 me ses a me no- 
res de 6 anos de ida de (5 anos, 11 me ses e 29 di as), pro- 
fis si o nais de saú de, ges tan tes e puér pe ras (mu lhe res
que de ram à luz).  A me ta, nes ta pri mei ra eta pa da cam- 
pa nha de va ci na ção, é imu ni zar 150 mil pes so as do pú- 
bli co-al vo.

Em uma eta pa pos te ri or, se rão va ci na dos, em ca len- 
dá rio a ser di vul ga do pe la Se cre ta ria Mu ni ci pal de Saú- 
de, os ido sos com 60 anos ou mais, os pro fes so res das es- 
co las pú bli cas e pri va das, as pes so as com do en ças crô- 
ni cas não trans mis sí veis e ou tras con di ções clí ni cas es- 
pe ci ais, as pes so as com de fi ci ên cia per ma nen te, os
mem bros dos po vos in dí ge nas, além das for ças de se gu- 
ran ça e sal va men to, e for ças ar ma das.

Tam bém cons tam no pú bli co-al vo da va ci na con tra a
in flu en za os  ca mi nho nei ros, os tra ba lha do res de trans- 
por te co le ti vo ro do viá rio de pas sa gei ros ur ba no de lon- 
go cur so, tra ba lha do res por tuá ri os, fun ci o ná ri os do sis- 
te ma pri si o nal, ado les cen tes e jo vens de 12 a 21 anos de
ida de sob me di das so ci o e du ca ti vas e a po pu la ção pri va- 
da de li ber da de.

Pa ra ga ran tir o aces so fá cil à va ci na e evi tar aglo me ra- 
ções, a Pre fei tu ra dis po ni bi li zou mais de 60 pon tos de
va ci na ção em uni da des de saú de da re de mu ni ci pal em
to da a ci da de.

O aten di men to é de se gun da-fei ra a sá ba do, das 7h às
12h e das 14h às 17h. “Va mos avan çan do no ca len dá rio à
me di da que for mos aten den do os pú bli cos pri o ri tá ri os.
Te mos mais de 60 pos tos de va ci na ção es pa lha dos pe la
ci da de. En tão, os pais e mães de vem fi car aten tos ao ca- 
len dá rio de va ci na ção, pro cu rar o lo cal mais pró xi mo de
sua re si dên cia e le va rem seus fi lhos pa ra va ci nar e ga- 
ran tir mais es sa pro te ção pa ra eles”, in for mou o se cre tá- 
rio mu ni ci pal de saú de, Jo el Nu nes.

Va mos avan çan do no ca len dá rio à

me di da que for mos aten den do os

pú bli cos pri o ri tá ri os. Te mos mais de

60 pos tos de va ci na ção es pa lha dos

pe la ci da de. En tão, os pais e mães

de vem fi car aten tos ao ca len dá rio de

va ci na ção, pro cu rar o lo cal mais

pró xi mo de sua re si dên cia e le va rem

seus fi lhos pa ra va ci nar e ga ran tir

mais es sa pro te ção pa ra eles

A imu ni za ção con tra a in flu en za pre vi ne o sur gi men- 
to de com pli ca ções de cor ren tes da do en ça, óbi tos, in- 
ter na ções e a so bre car ga nos ser vi ços de saú de, além de
re du zir os sin to mas que po dem ser con fun di dos com os
da co vid-19.

São Luís, terça-feira, 4 de maio de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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Custodiados do sistema prisional maranhense conquistam vagas em cursos de nível
superior por meio do ENEM das Pessoas Privadas de Liberdade (PPL)

No va re gra

Ma trí cu la

MARANHÃO

10 detentos são
aprovados no Enem

1.118 fi ze ram o ENEM PPL 
2020

A
s ações de res so ci a li za ção do 
Go ver no do Ma ra nhão, com 
fo co na edu ca ção das Pes so as 
Pri va das de Li ber da de (PPL), 

pro pi ci ou que 10 in ter nos do sis te ma 
pri si o nal ma ra nhen se con quis tas sem 
va gas em cur sos de ní vel su pe ri or em 
ins ti tui ções de en si no co mo a Uni ver- 
si da de Fe de ral do Ma ra nhão (UF MA), 
o Ins ti tu to Fe de ral de Edu ca ção, Ci ên- 
cia e Tec no lo gia do Ma ra nhão (IF MA) 
e a Uni ver si da de Es ta du al do Pi auí 
(UES PI), por meio das no tas de cor te 
ob ti das no Exa me Na ci o nal do En si no 
Mé dio pa ra Pes so as Pri va das de Li- 
ber da de (Enem PPL).

Do to tal de 1.146 re e du can dos dos 
45 es ta be le ci men tos pe nais (38 Uni- 
da des Pri si o nais e 7 As so ci a ções de 
Pro te ção e As sis tên cia aos Con de na- 
dos – APACs), 1.118 re a li za ram as pro- 
vas do ENEM PPL 2020. Sen do que 
592 in ter nos al can ça ram no ta de cor- 
te pa ra con cor re rem às va gas nos cur- 
sos de ní vel su pe ri or na 1ª cha ma da 
do SI SU.

Dos que fi ze ram o ENEM PPL, 
52,09% al can ça ram a no ta mí ni ma 
pa ra plei te ar uma va ga no En si no Su- 
pe ri or. Ou se ja, gran de par te dos in- 
ter nos que fi ze ram o ENEM PPL 2020 
ti ve ram bom êxi to ao con se guir bo as 
no tas. “Des de 2015 a SE AP in se riu, em 
to das as uni da des pri si o nais, as ati vi- 
da des edu ca ci o nais, a al fa be ti za ção e 
o in cen ti vo à lei tu ra. E por meio des- 
tas ações, a ca da ano, os in ter nos se 
so bres sa em na ava li a ção do ENEM 
PPL”, dis se o se cre tá rio de Es ta do de 
Ad mi nis tra ção Pe ni ten ciá ria (SE AP), 
Mu ri lo An dra de.

Além dis so, 31 re e du can dos que

INTERNOS DA UPSL 2 DURANTE A PREPARAÇÃO PARA O ENEM PPL NO MARANHÃO

par ti ci pa ram do ENEM PPL (edi ção 
2019) ob ti ve ram no tas e con cor re ram 
às va gas em cur sos de ní vel su pe ri or, 
sen do con tem pla dos com bol sas de 
es tu do na Fun da ção Pi tá go ras, na 
mo da li da de de Edu ca ção a Dis tân cia 
(EAD).

As ações são re a li za das em par ce ria 
da SE AP com o Con se lho Na ci o nal de 
Jus ti ça (CNJ), a Kro ton e a Fe de ra ção 
das APACs (FE BAC).

A SE AP in se riu, em to das 

as uni da des pri si o nais, 

as ati vi da des 

edu ca ci o nais

PROUNI

Último dia de inscrições para bolsas remanescentes
Co me ça ram as ins cri ções pa ra o

pro ces so se le ti vo de bol sas re ma nes- 
cen tes do Pro gra ma Uni ver si da de pa- 
ra To dos (Prou ni), pa ra o pri mei ro se- 
mes tre des te ano. As ins cri ções de vem
ser re a li za das, ex clu si va men te, na pá- 
gi na do Prou ni até as 23h59 de ho je
(4), e o re sul ta do se rá di vul ga do na
sex ta-fei ra (7).

As bol sas re ma nes cen tes são aque- 
las não pre en chi das no pro ces so se le- 
ti vo, nas du as cha ma das re gu la res e
tam bém na lis ta de es pe ra do pro gra- 
ma. A dis po ni bi li da de des sas bol sas
ocor re por de sis tên cia dos can di da tos
pré-se le ci o na dos ou fal ta de do cu- 
men ta ção, por exem plo. O Mi nis té rio
da Edu ca ção (MEC) ain da não di vul- 
gou a quan ti da de de va gas re ma nes- 
cen tes. Nes te se mes tre, o Prou ni ofe- 
re ceu, no to tal, mais de 162 mil bol sas.

O Prou ni é o pro gra ma do go ver no
fe de ral que ofe re ce bol sas de es tu do,
in te grais e par ci ais (50%), em ins ti tui- 
ções par ti cu la res de edu ca ção su pe ri- 

or. Pa ra ter aces so à bol sa in te gral, o
es tu dan te de ve com pro var ren da fa- 
mi li ar bru ta men sal de até 1,5 sa lá rio
mí ni mo por pes soa. Pa ra a bol sa par- 
ci al, a ren da fa mi li ar bru ta men sal de- 
ve ser de até 3 sa lá ri os mí ni mos por
pes soa.

É ne ces sá rio tam bém que o es tu- 
dan te te nha cur sa do o en si no mé dio
com ple to em es co la da re de pú bli ca
ou da re de pri va da, des de que na con- 
di ção de bol sis ta in te gral. Pro fes so res
da re de pú bli ca de en si no tam bém
po dem dis pu tar uma bol sa, e, nes se
ca so, não se apli ca o li mi te de ren da
exi gi do dos de mais can di da tos.

No úl ti mo dia 15, o MEC pu bli cou a
Por ta ria nº 212/2021, que tra ta da
ocu pa ção de bol sas re ma nes cen tes
do Prou ni e es ta be le ce a no va re gra
pa ra a clas si fi ca ção dos can di da tos.

A par tir de ago ra, a clas si fi ca ção
dos ins cri tos em ca da um dos pro ces- 
sos de ocu pa ção de va gas re ma nes- 
cen tes do Prou ni vai con si de rar a mé- 
dia arit mé ti ca sim ples das no tas ob ti- 
das nas cin co pro vas do Exa me Na ci o- 
nal do En si no Mé dio (Enem), que são
a de lin gua gens, có di gos e su as tec no- 
lo gi as; ma te má ti ca e su as tec no lo gi as;
ci ên ci as da na tu re za e su as tec no lo gi- 
as; ci ên ci as hu ma nas e su as tec no lo- 
gi as; e a pro va de re da ção.

O can di da to se rá clas si fi ca do na or- 
dem de cres cen te da pon tu a ção ob ti- 
da no Enem, na op ção de cur so, tur no,
lo cal de ofer ta e ins ti tui ção de en si no
pa ra o qual se ins cre veu, ob ser va do o
li mi te de bol sas do Prou ni dis po ní veis
em ca da pe río do de ins cri ção.

A se le ção que co me ça ho je se rá a
pri mei ra edi ção do pro ces so de ocu- 
pa ção de bol sas re ma nes cen tes em
que a clas si fi ca ção dos can di da tos se
da rá por or dem de me lhor de sem pe- 

nho ob ti do no Enem, con si de ran do
qual quer das edi ções do exa me ocor- 
ri das nos úl ti mos dez anos. Pa ra o
can di da to que fez mais de um Enem
se rá con si de ra da, pa ra efei to da clas- 
si fi ca ção, a edi ção em que ele te nha
ob ti do a mai or mé dia no con jun to de
pro vas. Até en tão, va lia a pro va mais
re cen te do exa me.

Pa ra is so, o can di da to de ve ter ob ti- 
do 450 pon tos no con jun to de pro vas
do Enem e não ter ti ra do ze ro na re da-
ção. “Com is so, a clas si fi ca ção se da rá
se gun do um cri té rio me ri to crá ti co, e
não mais por or dem do ho rá rio
de con clu são da ins cri ção, co mo
ocor ria an tes, quan do o cri té rio era,
me ra men te, tem po ral e, por tan to,
pas sí vel de pre ju di car os can di da tos
que ti ves sem al gu ma di fi cul da de de
aces so à in ter net”, in for mou o MEC.

Os es tu dan tes que fi ze ram o Enem
de 2020 po de rão se ins cre ver pa ra dis- 
pu tar uma das bol sas re ma nes cen tes
ofer ta das. De vi do ao adi a men to da
apli ca ção das pro vas do Enem do ano
pas sa do, em ra zão da pan de mia de
co vid-19, nas cha ma das re gu la res do
pro gra ma os es tu dan tes fo ram se le ci- 
o na dos de acor do com as no tas do
Enem de 2019.

Quem for clas si fi ca do pa ra uma va-
ga re ma nes cen te de ve en tre gar, na
ins ti tui ção de en si no pa ra a qual for
clas si fi ca do, a do cu men ta ção que
com pro ve as in for ma ções de cla ra das
no ato da ins cri ção. O pra zo é de 10
a 13 de maio.

A do cu men ta ção po de ser en ca mi- 
nha da por meio ele trô ni co, ca so se ja
dis po ni bi li za do pe la ins ti tui ção. Ca so
con trá rio, o can di da to clas si fi ca do
de ve com pa re cer de for ma pre sen ci al
à ins ti tui ção pa ra apre sen tar a do cu-
men ta ção exi gi da.

BARRA DO CORDA

Empresários presos
em operação policial

OPERAÇÃO INVESTIGA ROUBO DE CARGA NO DIA 22 DE ABRIL

Três em pre sá ri os de Bar ra do Cor da, que não ti ve ram
su as iden ti da des re ve la das, fo ram pre sos em fla gran te
pe lo cri me de re cep ta ção de car ga rou ba da. As pri sões
fo ram fei tas pe la Po lí cia Ci vil do Ma ra nhão por in ter mé- 
dio do De par ta men to de Com ba te ao Rou bo de Car gas
(DCRC/SEIC) e a De le ga cia Re gi o nal de Bar ra do Cor da.

De acor do com in for ma ção da po lí cia, fo ram apre en- 
di dos 976 cai xas de óleo co mes tí vel. Além dis so, du ran te
a ação, tam bém foi apre en di do um car ro de lu xo.

Ain da se gun do a po lí cia, a ope ra ção que pren deu os
sus pei tos e re cu pe rou a car ga rou ba da re sul tou da ope- 
ra ção iden ti fi ca da co mo “Vi la Ve lha’’. A car ga rou ba da
ocor reu no dia 22 de abril, na ci da de de Es trei to, BR-010,
re gião Sul do Ma ra nhão e es tá ava li a da em apro xi ma da- 
men te R$ 200 mil.

Os em pre sá ri os de Bar ra do Cor da, a 447 km de São
Luís, fo ram au tu a dos em fla gran te de li to, pe lo cri me de
“Re cep ta ção Qua li fi ca da”. Após a for ma li za ção dos pro- 
ce di men tos po li ci ais os au tu a dos fo ram en ca mi nha dos
pa ra Uni da de Pri si o nal de Bar ra do Cor da.

SANTO AMARO

Juiz federal é preso
por ameaçar pessoas

O CASO FOI REGISTRADO PELAS CÂMERAS DE UMA POUSADA

No úl ti mo fim de se ma na, mais pre ci sa men te no sá- 
ba do (1º), um juiz fe de ral foi pre so após dis cu tir com
fun ci o ná ri os e o do no da pou sa da em que es ta va hos pe- 
da do no mu ni cí pio de San to Ama ro, no in te ri or do Ma- 
ra nhão.

O juiz, na tu ral do Rio de Ja nei ro, apre sen ta va si nal de
em bri a guez al coó li ca e di re ci o nou ame a ças con tra o
pro pri e tá rio do lo cal (en tre elas, ati rar con tra o pei to e a
ca be ça do do no), co mo ci ta do no Bo le tim de Ocor rên- 
cia.

Ima gens do mo men to em que o juiz se en con tra va al- 
te ra do e dis cu tin do con tra os pre sen tes no lo cal fo ram
re gis tra das pe las câ me ras de se gu ran ça do es ta be le ci- 
men to. Foi re a li za do o re gis tro do Bo le tim de Ocor rên- 
cia e ele foi pre so, mas li be ra do lo go após pa gar a fi an ça.

São Luís, terça-feira, 4 de maio de 2021
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Presidente da Comissão Estadual de Arbitragem do Futebol, Marcelo Filho, disse que as
críticas vão ser analisadas pelo órgão, para saber se realmente há fundamento

PROTESTO

Moto Club representa
contra arbitragem
NERES PINTO

As re cla ma ções

S
e de pen der das crí ti cas fei tas 
pe la di re to ria do Mo to, o ár bi- 
tro Ra nil ton Oli vei ra, que atu- 
ou no jo go do úl ti mo do min go, 

no Es tá dio Mar cos Pi nhei ro Ne to, em 
São Ma teus, não api ta rá ne nhu ma 
das pró xi mas par ti das do clu be nes ta 
fa se de ci si va do Cam pe o na to Ma ra- 
nhen se. Por meio de ofí cio, o pre si- 
den te ru bro-ne gro Na ta na el Ju ni or 
en vi ou ofí cio à en ti da de, pe din do que 
o ár bi tro não se ja mais es ca la do pa ra 
ne nhum dos pró xi mos com pro mis sos 
do Ru bro-Ne gro no res tan te da com- 
pe ti ção. A ale ga ção é de que Ra nil ton 
te ria pre ju di ca do os mo ten ses em 
lan ces de ci si vos, que po de ri am ter 
mu da do o pla car do jo go que ter mi- 
nou em pa ta do por 1 a 1 com o Ju ven- 
tu de.

Pro cu ra do pe la re por ta gem de O 
Im par ci al, o pre si den te da Co mis são 
Es ta du al de Ar bi tra gem do Fu te bol 
(Ce af-MA),  Mar ce lo Fi lho, dis se que 
as crí ti cas vão ser ana li sa das pe lo ór- 
gão, nos mí ni mos de ta lhes, pa ra sa ber 
se re al men te há fun da men to.

“Vou reu nir a co mis são e con vi dar 
tam bém os ana lis tas de ar bi tra gem. O 
ví deo se rá ve ri fi ca do pa ra ver se o pre- 
si den te do Mo to tem ra zão na sua re- 
cla ma ção”, de cla rou Mar ce lo Fi lho. O 
pró xi mo jo go dos ru bro-ne gros nes ta 
fa se se mi fi nal do cam pe o na to se rá na 
pró xi ma sex ta-fei ra, às 15h30, em São 
Luís.

As crí ti cas fei tas pe los mo ten ses fo-

JUVENTUDE SAMAS E MOTO CLUB SE ENFRENTARAM NO ÚLTIMO DOMINGO, DA 2

ram pon tu a das no do cu men to e acu- 
sam co mo er ro gros sei ro a mar ca ção 
de uma pe na li da de má xi ma con tra o 
Mo to. “O pri mei ro gra ve equí vo co 
ocor reu lo go após o pri mei ro gol do 
Mo to, aos três mi nu tos do pri mei ro 
tem po,  quan do o za guei ro ru bro-ne- 
gro Ro dri go Bar re to ti ra a bo la da área 
sem to car no ata can te, na fren te do 
ár bi tro Ra nil ton Oli vei ra de Sou sa, 
sen do mar ca do pê nal ti e apli ca do 
car tão ama re lo, fa to es te que ge rou 
uma gran de re vol ta e in dig na ção. A 
sequên cia do lan ce e o po si ci o na- 
men to do re fe ri do ár bi tro se gue no 
DVD ane xo à pre sen te”, diz o pri mei ro 
pon to do ofí cio.

Uma ou tra de nún cia ca ta lo ga da 
diz res pei to à não mar ca ção de uma 
pe na li da de em fa vor dos  mo ten ses. 
“No se gun do tem po da par ti da, o ca- 
mi sa 11 do Mo to, Clei ti nho, so freu 
uma fal ta cla ra den tro da área e foi 
con si de ra do lan ce nor mal pe lo ár bi- 
tro, ca rac te ri zan do uma to tal fal ta de 

cri té rio na mar ca ção das fal tas”.
As de nún ci as pros se guem afir man- 

do que  o ár bi tro per mi tiu o aces so de 
di ver sas pes so as es tra nhas ao es pe tá- 
cu lo no es tá dio. “Em mo men to al gum 
o ár bi tro  to mou ati tu de pa ra coi bir a 
ma ni fes ta ção de vá ri as pes so as (mais 
de cin quen ta) tor ce do res in cluin do o 
pre si den te do Ju ven tu de, que fi ca ram 
gri tan do e hos ti li zan do o téc ni co atrás 
do ban co de re ser vas do Mo to, sen do 
co ni ven te com to da a si tu a ção de hos- 
ti li da de cri a da pe la equi pe do Ju ven- 
tu de”.

De pois de afir mar que as ir re gu la ri-
da des co me ti das du ran te a par ti da, 
pe lo ár bi tro “bei ram a in com pe tên cia 
e má fé” e que gra ves equí vo cos vêm 
pre ju di can do o clu be, rei te ra da men- 
te, es te re sol ve pe dir que se ja ins tau-
ra do pro ce di men to ad mi nis tra ti vo 
pró prio pa ra apu rar os fa tos,  e que o 
ár bi tro Ra nil ton Oli vei ra de Sou sa não 
atue nos pró xi mos jo gos  do Mo to 
nes sa fa se fi nal do Ma ra nhen se.

LIBERTADORES

Gerson e Rodrigo Caio
desfalcam o Fla 

GERSON SENTIU LESÃO MUSCULAR E FARÁ TRATAMENTO

Após a vi tó ria por 3 a 0 so bre o Vol ta Re don da, na pri- 
mei ra par ti da da se mi fi nal do Ca ri o ca, o Fla men go já es- 
tá em Qui to com dois im por tan tes des fal ques pa ra o jo- 
go con tra a LDU, ho je, às 21h15, pe la Li ber ta do res. Ger- 
son e Ro dri go Caio fi ca ram fo ra da lis ta de re la ci o na dos
e não vi a ja ram.

Ger son tem uma le são mus cu lar de grau 1 na co xa es- 
quer da. Ape sar de ser um ca so le ve, o tem po de re cu pe- 
ra ção até ter ça é mui to cur to. Foi a pri mei ra le são mus- 
cu lar na car rei ra do jo ga dor.

Ro dri go Caio, por sua vez, es tá em fa se fi nal de re cu- 
pe ra ção após sen tir um des con for to na co xa, não foi re- 
la ci o na do e vai des fal car o Fla men go em Qui to. O za- 
guei ro tam bém foi au sên cia no úl ti mo jo go da Li ber ta- 
do res, na úl ti ma ter ça, con tra a Unión La Ca le ra. Pre ser- 
va dos con tra o Vol ta Re don da, Ga bi gol e Fi li pe Luís tam- 
bém fo ram re la ci o na dos.

O elen co ru bro-ne gro che gou a Qui to por vol ta das
22h30 de do min go. Sem con tar com dois ti tu la res, o Fla- 
men go em bar ca con fi an te no elen co. A boa atu a ção do
trio ofen si vo – Vi ti nho, Mi cha el e Pe dro – ani mou a co- 
mis são téc ni ca. O pon ta bai xi nho brin cou com as du as
as sis tên ci as que deu pa ra o cen tro a van te e lem brou da
de di ca ção. “A vi a gem é lon ga, ago ra o Pe dro vai me pa- 
gar um ca fe zi nho”, dis se, aos ri sos, an tes de en trar no
ae ro por to. “Pre ci sa ter con fi an ça e pre ci sa acre di tar.
Tra ba lhei mui to e es tou me de di can do pa ra me lho rar.
Vou er rar? Vou, mas sem pre ten tan do acer tar pa ra aju- 
dar a equi pe”.

Der ro ta

VASCO

R$ 300 mil em doações via #VasPix
No ta bi li za da pe lo sem-nú me ro de mo- 

vi men tos es pon tâ ne os em sua his tó ria, a
tor ci da do Vas co cha mou aten ção mais
uma vez no úl ti mo sá ba do ao lan çar, via re- 
des so ci ais, o #Vas Pix. Tra ta-se de um ca nal
pa ra do a ções vi san do pa gar par te da dí vi da
do Vas co, que su pe ra os R$ 800 mi lhões. O
pre si den te Jor ge Sal ga do afir mou que, em
dois di as, já fo ram ar re ca da dos mais de R$
300 mil.

Ao ce le brar a quan tia e a mo bi li za ção
dos vas caí nos, Sal ga do afir mou que a ma- 
ni fes ta ção ape nas re a fir ma a gran de za do
Vas co e de sua tor ci da. O pre si den te ain da
des ta cou que o clu be fa rá uma pres ta ção
de con tas a fim de des trin char as do a ções.
“Já são mais de R$300 mil re ais em do a ções
em pra ti ca men te dois di as. É um mo vi- 
men to le gí ti mo e mui to im por tan te pa ra o
Vas co. Nos so fi nan cei ro vai fa zer uma pres- 
ta ção de con tas de ta lha da em bre ve de to- 
das as do a ções, mas é im por tan te fri sar
aqui que con ti nu a re mos tra ba lhan do in- 
can sa vel men te pa ra ge rar no vas re cei tas e
ti rar o Vas co des sa si tu a ção de li ca da. O
Vas co é gi gan te. A tor ci da do Vas co é gi gan- 
te. E mais uma vez mos trou is so”, afir mou.

Na úl ti ma sex ta-fei ra, du ran te co le ti va
de apre sen ta ção do ba lan ço pa tri mo ni al
do clu be, Jor ge Sal ga do já ha via afir ma do
que tor ce do res vi nham ace nan do com a
pos si bi li da de de par ti ci par de cam pa nhas
com o ob je ti vo de aju dar o Vas co. Pa ra ele, a
en tre vis ta com ex pli ca ções em ci ma do
pas si vo vas caí no te ve in fluên cia no sur gi- 
men to do #Vas Pix, mo vi men to que, se gun- 
do Sal ga do, in di ca um sen ti men to co le ti vo
na di re ção de re cons truir o Vas co. “Não
exis te ne nhu ma tor ci da co mo a do Vas co
no mun do to do. Eu acho que a trans pa rên- 
cia com que a gen te li dou com o ba lan ço na
úl ti ma sex ta-fei ra foi fun da men tal pa ra
que os vas caí nos mais uma vez se unis sem
em prol do Clu be. Es sa é uma de mons tra- 
ção de união que nos in cen ti va ca da vez
mais a mu dar o ce ná rio fi nan cei ro do Vas- 
co”.

Du ran te o sá ba do, dia do nas ci men to do

#Vas Pix, fi gu ras im por tan tes do clu be fi ze-
ram do a ções. O exe cu ti vo de fu te bol do
Vas co, Ale xan dre Pás sa ro, e o trei na dor
Mar ce lo Ca bo trans fe ri ram di nhei ro pa ra a
con ta do clu be ain da no ôni bus en quan to
se en ca mi nha vam pa ra Con se lhei ro Gal- 
vão, on de o ti me per deu por 1 a 0 pa ra o
Ma du rei ra, na pri mei ra par ti da en tre os ti- 
mes pe la se mi fi nal da Ta ça Rio.

Não exis te ne nhu ma

tor ci da co mo a do Vas co no

mun do to do. Eu acho que a

trans pa rên cia com que a

gen te li dou com o ba lan ço

na úl ti ma sex ta-fei ra foi

fun da men tal pa ra que os

vas caí nos mais uma vez se

unis sem em prol do Clu be

Ca te go ria +40

Re sul ta dos

• Grê mio Ri ba ma ren se 2 x 8 Pon te Pre ta
Lu do vi cen se
• Eu ro fo ot 6 x 4 Cra ques da Ve ne za
• Grê mio Ma ra nhen se 3 x 1 Me ni nos de
Ou ro/San ta Ri ta

• Ju ven tu de Ma ra nhen se 2 x 0 Fla men go
• Cru zei ro São Luís 3 (2) x (3) 3 Ju ven tus
Academy São Luís

Pró xi mos jo gos

• 19h30 – Grê mio e Cru zei ro (+40)
• 20h30 – Jei to Mo le que x Cru zei ro São
Luís B (+30)

• 14h45 – Pal mei ri nha x Ju ven tus
Academy São Luís (+40)
• 16h – Fla men go x S.F.B. Ale ma nha (+40)
• 17h – Cra ques da Ve ne za x Ju ven tu de
Ma ra nhen se (+40)

FUT7

Muitos gols na Copa Papai Bom de Bola

O fim de se ma na foi de bo la ro lan do
pe la se gun da edi ção da Co pa Pa pai Bom
de Bo la – ca te go ria +30, com pe ti ção pro- 
mo vi da pe la Fe de ra ção Ma ra nhen se de
Fu te bol 7 (FMF7). Ao to do, cin co par ti das
mo vi men ta ram a ro da da de aber tu ra com
des ta que pa ra a ele va da de gols: 32. Is so
re pre sen ta uma mé dia de 6,4 gols por par- 
ti da.

Lo go no pri mei ro jo go do tor neio, a re- 
de ba lan çou dez ve zes. No du e lo con tra o
Grê mio Ri ba ma ren se, a Pon te Pre ta Lu do- 
vi cen se foi im pe cá vel no ata que. Co man- 
da da por Luis Adri a no e Alex san dro Cam- 
pos, que mar ca ram três ve zes ca da um, a
Pon te go le ou por 8 a 2 e es tre ou mui to
bem no tor neio.

Em se gui da, ou tro jo go com dez gols. O
Eu ro fo ot pas sou pe lo Cra ques da Ve ne za
por 6 a 4, com qua tro ten tos de Vi tor Bru- 
no e li de ra o Gru po A com 3 pon tos.

Quem tam bém ven ceu na es treia foi o
ti me do Grê mio Ma ra nhen se: 3 a 1 so bre o
Me ni nos de Ou ro/San ta Ri ta. O Ju ven tu de
Ma ra nhen se fez 2 a 0 no Fla men go, en- 
quan to que o Ju ven tus Academy São Luís
der ro tou Cru zei ro São Luís no sho ot-out,
após em pa te por 3 a 3 no tem po nor mal.

Nes ta quar ta-fei ra (5), as dis pu tas da
Co pa Pa pai Bom de Bo la – ca te go ria +30
pros se guem. Às 20h30, na Are na Olynto,
no Olho d’Água, tem Jei to Mo le que x Cru- 
zei ro São Luís B. 

An tes, às 19h30, a FMF7 da rá iní cio ao
tor neio da ca te go ria +40 com o du e lo en- 
tre Grê mio Ma ra nhen se e Cru zei ro São
Luís.

No sá ba do (8), a Co pa Pa pai Bom de
Bo la – ca te go ria +40 pros se gui rá com
mais três par ti das a par tir das 14h45: Pal- 
mei ri nha x Ju ven tus Academy São Luís,
Fla men go x S.F.B. Ale ma nha e Cra ques da
Ve ne za x Ju ven tu de Ma ra nhen se. Os jo gos
ocor re rão na Are na Olynto 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: 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 em gel e
sem a pre sen ça de pú bli co.

Sá ba do (1º/5) / Are na Olynto

Do min go (2/5) / A&D Even tos

Quar ta-fei ra (5/5) / Are na Olynto

Sá ba do (8/5) / Are na Olynto

São Luís, terça-feira, 4 de maio de 2021
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'A vida depois do tombo' examina passagem da rapper Karol Conká pelo reality, do qual
foi eliminada com rejeição recorde e acusada de cometer abuso psicológico

Fan ta sia mo der na

GLOBOPLAY

Documentário busca
descancelar Karol Conká

“A
vi da de pois do tom bo”, 
pro du to au di o vi su al que 
o Globoplay lan çou na úl- 
ti ma quin ta-fei ra (29), é 

des cri to pe la pla ta for ma co mo um 
do cu men tá rio a res pei to da pas sa gem 
da rap per cu ri ti ba na Ka rol Con ká pe lo 
“Big brother Bra sil 21”. O reality es tre- 
ou em 25 de ja nei ro úl ti mo. Em 23 de 
fe ve rei ro, Ka rol, que ha via si do con vi- 
da da a in te grar o gru po Ca ma ro te (de 
par ti ci pan tes fa mo sos), foi eli mi na da 
da dis pu ta pe lo prê mio de R$ 1,5 mi- 
lhão com 99,17% dos vo tos (nu ma 
ber lin da com ou tros dois par ti ci pan- 
tes). A rap per co nhe ci da pe lo hit 
“Tom bei”, cra vou, des sa for ma, o 
mai or ín di ce de re jei ção da his tó ria do 
pro gra ma.

Ao lon go de qua tro epi só di os, “A vi- 
da de pois do tom bo” co lo ca a can to ra 
ca ra a ca ra com mo men tos dra má ti- 
cos de sua pas sa gem pe lo reality. A sé- 
rie tam bém exi be mo men tos da in- 
fân cia e ado les cên cia da ar tis ta, em 
Cu ri ti ba, com a fa mí lia, e o co me ço de 
sua car rei ra com a che ga da do fi lho 
Jor ge. Fo ram en tre vis ta das apro xi ma- 
da men te 20 pes so as do con ví vio de 
Ka rol.

“Fa zer o do cu men tá rio foi tão de- 
sa fi a dor quan to re com pen sa dor. O 
gran de de sa fio foi se guir sen do ‘vi gi a- 
da’ de pois de tan ta ex po si ção, num 
pe río do em que eu ain da es ta va no 
pro ces so de com pre en são das ra zões 
por trás do meu com por ta men to no 
‘BBB’ e en ten den do o ta ma nho e a na- 
tu re za da re per cus são pú bli ca em tor- 
no de le”, afir ma Ka rol.

OPOR TU NI DA DE

A SÉRIE TAMBÉM EXIBE MOMENTOS DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA DA ARTISTA

“Mas, ao ver o re sul ta do fi nal, acre- 
di to que o es for ço va leu a pe na, pois 
es sa é uma opor tu ni da de de, em tem- 
pos de can ce la men to, re lem brar que 
so mos mui to mais com ple xos do que 
um reality show é ca paz de mos trar”, 
diz ela.

Com di re ção ge ral de Pa tri cia Car- 
va lho, a equi pe da sé rie acom pa nhou 
os pas sos da rap per nos pri mei ros 20 
di as após a sua saí da do pro gra ma, 
mos tran do os bas ti do res da re to ma da 
de seus pro je tos pro fis si o nais e pes so- 
ais.

“É uma opor tu ni da de de fa lar so- 
bre a cul tu ra do can ce la men to, so bre 
o ‘efei to ma na da’: a vi bra ção de to do 
mun do odi ar al guém ao mes mo tem- 
po. O que mo ve is so? Que emo ções 
são es sas? O que te mos em nós que 
nos faz de se jar tão mal a uma pes soa, 
a pon to de ser até mais mal va da que a 
pró pria pes soa que es ta mos con de- 

nan do?”, afir ma a di re to ra.
Ka rol con ta que te ve di fi cul da des 

de as sis tir à sua par ti ci pa ção no ‘BBB’ 
du ran te as gra va ções do do cu men tá-
rio. “De mo rou al guns di as pa ra ter a 
di men são de tu do e ain da es tou ab- 
sor ven do mui to do que acon te ceu lá 
den tro. Ao as sis tir às ima gens da mi-
nha pas sa gem pe la ca sa, me sen ti as-
sus ta da e mui to de cep ci o na da com as 
mi nhas pró pri as ati tu des.”

De pois da ex pe ri ên cia, a rap per 
afir ma que es tá cui dan do da sua saú- 
de men tal e pre ten de dar con ti nui da-
de à car rei ra mu si cal. Ela te ve pro je tos 
can ce la dos en quan to es ta va con fi na- 
da e cres ci am as acu sa ções do pú bli co 
de que su as ati tu des, so bre tu do as di- 
re ci o na das ao can tor Lu cas Pen te a do, 
con fi gu ra vam abu so psi co ló gi co. 
Dois fes ti vais de sis ti ram de sua es ca- 
la ção e um pro gra ma de TV foi en ga- 
ve ta do.

SÉRIE

Sombra e Ossos aposta na fantasia moderna

SÉRIE DA NETFLIX ESPERA CONQUISTAR OS FÃS ÓRFÃOS DE HARRY POTTER E SENHOR DOS ANEIS

É se gu ro di zer que o bo om de adap- 
ta ções li te rá ri as pas sou quan do fa la- 
mos de obras de fan ta sia. Após a ex- 
plo são do gê ne ro na épo ca de Harry
Pot ter, O Se nhor dos Anéis e As Crô ni- 
cas de Nár nia, mui tas apos tas não
vin ga ram co mer ci al men te, a quan ti- 
da de caiu, mas vez ou ou tra al gu ma
adap ta ção sur ge pro mis so ra, co mo é
o ca so da Net flix com Som bra e Os sos.
Ins pi ra da nos li vros de Leigh Bar du go,
a sé rie acer ta bas tan te ao ter per so na- 
gens ca ris má ti cos e apre sen tar um
uni ver so ri co de mi to lo gia.

Som bra e Os sos con se gue ser ca ti- 
van te com uma es tru tu ra sim ples,
que lem bra bas tan te as obras ci ta das
aci ma. Na tra ma, a jo vem Ali na Star- 
kov (Jes sie Mei Li) ten ta vi ver uma vi- 
da co mum co mo car tó gra fa des se
mun do fan tás ti co, até que des co bre
ser uma Grisha: uma pes soa ca paz de
exe cu tar a Pe que na Ci ên cia e con tro- 
lar e al te rar al gum ti po de ele men to.
Mas en quan to ou tros Grishas con tro- 
lam coi sas co mo água, fo go e ar, Ali na
des co bre ser uma Con ju ra do ra do Sol,
um ti po mui to ra ro de Grisha que a
ele va ao sta tus de “san ta” den tro da
his tó ria. Daí pra fren te, acon te ce a fa- 
mo sa Jor na da do He rói: ela é ti ra da de
seu lu gar co mum, pas sa por uma pro- 

va ção, tem a per da do men tor, a vol ta
pa ra ca sa, etc. A adap ta ção da Net flix
não ino va em seu for ma to, mas traz
al go que es ta va fa zen do fal ta há al- 
gum tem po den tro do gê ne ro: per so- 
na gens ca ti van tes em um uni ver so
cheio de coi sas pa ra des co brir. A sé rie
não per de tem po com mui tas ex pli ca- 
ções e vai di re to ao pon to, es co lhen do
mos trar to da a com ple xi da de do cha- 
ma do Grisha ver so aos pou cos. Tal vez
es se rit mo dei xe al guns es pec ta do res
mais con fu sos com al gu mas es pe ci fi- 
ci da des, mas, ao fa zer is so, o se ri a do
tam bém agu ça a cu ri o si da de, já que
ca da um dos oi to epi só di os da pri mei- 
ra tem po ra da apre sen ta al go no vo,
tor nan do a pro du ção um pra to cheio
pa ra quem gos ta de mer gu lhar em
his tó ri as fan tás ti cas.

Com bi na do a is so, a sé rie acer ta
mui to em seus pro ta go nis tas, co me- 
çan do por Ali na, in ter pre ta da por Jes- 
sie Mei Li. A jo vem é ex tre ma men te
ca ris má ti ca e res pon de por gran de
par te do nos so po ten ci al ape go à his- 
tó ria: ra pi da men te nos im por ta mos
com ela e nos pre o cu pa mos com o
que vai acon te cer em se gui da. A re la- 
ção da jo vem com Mal (Ar chie Re- 
naux), seu ami go de in fân cia, tam bém
é mui to bem cons truí da com flash- 

backs e in te ra ções ver da dei ras – as- 
sim co mo a pro ta go nis ta, não ve mos a
ho ra que o re en con tro en tre os dois
acon te ça. Tam bém va le elo gi ar a atu-
a ção de Ben Bar nes (que co me çou o
su ces so co mo ator jus ta men te em As
Crô ni cas de Nár nia) co mo o Ge ne ral
Ki ri gan. Por ve zes o ator che ga per to
de tor nar seu per so na gem um vi lão
ca ri ca to, mas nun ca ul tra pas sa es sa
bar rei ra, en tre gan do um an ti-he rói
com ple xo com uma gran de pre sen ça
de ce na.

Som bra e Os sos é si tu a da em um
mun do fan tás ti co, e exa ta men te por
is so é mui to po si ti vo ver que a pro du- 
ção tem re pre sen ta ti vi da de no elen co
e nos per so na gens. En quan to mui tas
pro du ções do gê ne ro es co lhem o ca- 
mi nho de ter ape nas ato res bran cos
em seu elen co, o se ri a do da Net flix
apro vei ta a di ver si da de da tra ma e dos
per so na gens cri a dos por Leigh Bar du- 
go pa ra ter pes so as di ver sas no elen co
– al go que res soa tam bém com a his- 
tó ria, que mos tra Ali na so fren do al-
guns pre con cei tos por ser de uma et- 
nia di fe ren te e tam bém ex plo ra o
“me do” que as pes so as sen tem dos
Grishas por eles se rem di fe ren tes.

Ig ná cio de Loyola Bran dão (Ara ra qua ra, 1936)
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Ignácio Loyola é a
cara do Prêmio Jabuti

“Es te con vi te sal va a mi nha vi da, re co nhe ce a mi nha
obra e jus ti fi ca a mi nha his tó ria”. Foi as sim que um dos
mais cé le bres au to res bra si lei ros re a giu ao con vi te da
Câ ma ra Bra si lei ra do Li vro (CBL) pa ra re ce ber a ho me- 
na gem Per so na li da de Li te rá ria do 63º Prê mio Ja bu ti. Na
ba ga gem, Ig ná cio de Loyola Bran dão traz con si go di ver- 
sas re fle xões, mui tas his tó ri as, ao me nos 47 li vros, além
de inú me ras re por ta gens es cri tas no Bra sil e em paí ses
co mo Itá lia e Ale ma nha.

“É uma hon ra ce le brar a vi da e a obra de um au tor
que, em su as mais di ver sas for mas de es cri ta, re tra ta tão
bem o Bra sil e to da a sua com ple xi da de. Atra vés de sua
li te ra tu ra abran gen te, ele sem pre nos con vi da a re fle tir
so bre te mas es sen ci ais e que de fi nem o nos so país”, co- 
men ta Vi tor Ta va res, pre si den te da CBL.

Che gou em São Pau lo em 1957 e tra ba lhou no jor nal
Úl ti ma Ho ra, até 1966. De pois, edi tou as re vis tas Clau- 
dia, Re a li da de, Pla ne ta, Lui, Ci ên cia e vi da e, fi nal men te,
Vo gue. Seu pri mei ro li vro foi De pois do Sol, con tos, em
1965. Pu bli cou 47 li vros, en tre ro man ces, con tos, crô ni- 
cas, vi a gens, in fan to-ju ve nis e te a tro. En tre seus li vros
mais co nhe ci dos es tão Ze ro, proi bi do na di ta du ra mi li- 
tar; Não ve rás país ne nhum, Des ta Ter ra Na da Vai So- 
brar, Be bel que a ci da de co meu, Den tes ao sol, Ca dei ras
proi bi das, O bei jo não vem da bo ca, O Anô ni mo Cé le- 
bre, A al tu ra e a lar gu ra do na da e O me ni no que ven dia
pa la vras. Es te re ce beu o Prê mio Fun da ção Bi bli o te ca
Na ci o nal, em 2007, e o Prê mio Ja bu ti na ca te go ria In fan- 
til e ain da co mo Li vro do Ano Fic ção, em 2008. O es cri tor
tam bém re ce beu o Prê mio Ma cha do de As sis da Aca de- 
mia Bra si lei ra de Le tras, em 2016. É Mem bro das Aca de- 
mi as Pau lis ta e Bra si lei ra de Le tras. Dou tor Ho no ris
Cau sa pe la UNESP Ara ra qua ra. Tem cin co Prê mi os Ja- 
bu ti:

2017 – Ca te go ria Con tos e Crô ni cas – Se for pra cho rar
que se ja de ale gria

2015 – Ca te go ria Ju ve nil – Os Olhos Ce gos dos Ca va los
Lou cos

2008 – Li vro do Ano Fic ção e Ca te go ria In fan til – O
Me ni no que ven dia Pa la vras

2000 – Ca te go ria Con tos e Crô ni cas – O Ho mem que
odi a va a se gun da-fei ra
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Live inclusiva
homenageia mães solo

LIVE TERÁ A PARTICIPAÇÃO DE DIVERSOS ARTISTAS

Pa ra pre sen te ar as nos sas mães guer rei ras, ho me na- 
ge ar aque las que já par ti ram pa ra a mo ra da eter na e aju- 
dar as “MÃES SO LO” (mães que cri am seus fi lhos so zi- 
nhas), can to ra DORY LI MA vai re a li zar uma Li ve in clu si- 
va, no dia 09 de maio, às 16h, com a par ti ci pa ção de ar- 
tis tas ma ra nhen ses, den tre eles, Pa dre Cé sar de Sou sa,
Mar co Du ai li be, Ga bri el Melô nio, Ja mil son Jack son, Yara
Cos ta, Iza Fon ti ne le, a pi a nis ta Ma ria Jo sé Go mes, a po e- 
ti sa e es cri to ra Shar le ne Ser ra e as par ti ci pa ções in clu si- 
vas de: Au gus to Ne to (au tis ta), um can tor pra lá de es pe- 
ci al, Hen ri que Du ai li be (de fi ci en te vi su al) Isa be le Pas si- 
nho (ca dei ran te) e do in tér pre te de li bras Val de nil son
Oli vei ra.

Acom pa nha men to mu si cal de: Lin

Jú ni or, Lí via Ma ti as e Gi il Bar ros.

O ob je ti vo do even to é ar re ca dar fun dos pa ra aju dar
as “MÃES SO LO” (mães que cri am seus fi lhos so zi nhas)
e, pa ra que is so acon te ça, é pre ci so que os in ter nau tas
se jam so li dá ri os e fa çam do a ções em di nhei ro ou em
ces tas bá si cas que po dem ser en tre gues na Rua do Ale- 
crim 476, no Cen tro His tó ri co de São Luís, das 14h às
17h30.

To dos os can to res do a ram seus ca chês em be ne fí cio
des te gran de pro je to.

São Luís, terça-feira, 4 de maio de 2021

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

