
 
 
 
 
 
 
Enquanto vai descendo ladeira abai-
xo nas pesquisas tendo como princi-
pal adversário o ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva, o presidente do 
Brasil Jair Bolsonaro continua insis-
tindo no mesmo discur-
so, nas mesmas crenças 
e mesmas posturas 
que o fez vitorioso 
na eleição de 2018.

Novo centro na CPI 
BASTIDORES
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CASO MARINA
Advogado sai do fórum  
e  julgamento de Lucas 

Porto  é adiado

IMPOSTOS
Pagamento do 

IPVA com desconto 
somente até dia 31

PÁGINA 10

Vale suspende viagens de passageiros em trem

Vacina de todos

Ótima notícia! As 
doses extras de vacina 
(300.000) que solicitei 
ao Ministério da 
Saúde chegaram em 
São Luís.
Com isso, iniciaremos 
a vacinação em 
massa descendo por 
idade. A vacina vai 
chegar mais rápido 
pra todo mundo!”

Eduardo Braide

O prefeito fez um 
pleito muito justo para 
ampliar a cobertura 
de vacinas em São 
Luís, que foi acatado 
pelo Plano Nacional 
de Imunização. Nós 
teremos (em São Luís) 
5% a mais de vacina, 
aproximadamente 
300 mil doses neste 
primeiro momento.” 

Marcelo Queiroga
Prefeito de São Luís Ministro da Saúde

Flávio Dino
Governador do Maranhão

Carlos Lula 
Secretário estadual de Saúde 

 
Doses adicionais de 
vacinas que o Minis-
tério da Saúde está 
enviando ao Mara-
nhão serão destina-
das aos 4 municí-
pios da Ilha: São Luís, 
Paço do Lumiar, Riba-
mar e Raposa. O  Go-
verno vai coordenar a 
aplicação conforme 
pactuação bipartite.” 

A vacina tá na mão 
e vai para o braço 
da população! 
São 300 mil doses 
de Astrazeneca 
que serão distri-
buídas entre 
os municípios 
de São Luís, 
Paço do Lumiar, 
São José de 
Ribamar e Raposa."

PÁGINA 10

“Base de Alcântara é o 
maior projeto Industrial 
do Maranhão”

E N T R E V I S T A

Em entrevista exclusiva a O Imparcial, 
o presidente da Federação das 
Indústrias do Maranhão (Fiema), 
Edilson Baldez, fala em muito 
sacrifício. PÁGINA 2
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Em entrevista exclusiva a O Imparcial, o presidente da Federação das Indústrias do
Maranhão (Fiema), Edilson Baldez, fala em muito sacrifício

Exis te um pa ra dig ma mui to gran de
que o Ma ra nhão não tem in dús tria.
Que in dús tria o Ma ra nhão de fa to pos -
sui? Em quais ci da des e quais se to res
elas atu al? E qual o des ti no des ses
pro du tos?

Quais os gran des pro je tos in dus tri ais
que o Ma ra nhão aguar da pa ra ser de
fa to a bo la da vez?

O que a FI E MA tem fei to pa ra ame ni -
zar es se ce ná rio por qual pas sa o se -
tor in dus tri al?

ENTREVISTA EDILSON BALDEZ

“Base de Alcântara é o
maior projeto Industrial”

O Im par ci al – Qual o prin ci pal en tra ve 
da in dús tria ma ra nhen se ho je?

H
o je, Dia Na ci o nal da In dús- 
tria, os em pre sá ri os apon- 
tam co mo os mai o res de sa- 
fi os nes te ano de cri se pan- 

dê mi ca, a ele va da ta xa de câm bio, a 
fal ta ou al to cus to da ma té ria-pri ma, 
di fi cul da de de ca pi tal de gi ro, al to 
cus to da ener gia, a ele va da car ga tri- 
bu tá ria e di fi cul da des na lo gís ti ca de 
trans por tes. “Tu do se ria pi or não fos- 
se o pa ga men to, pe lo go ver no fe de ral, 
do au xí lio-emer gên cia que man te ve 
os con su mi do res com pran do, o que 
in du ziu as em pre sas a pro du zir, mes- 
mo que con train do dí vi das, mas ten- 
do a pre o cu pa ção de não dei xar cres- 
cer a ca pa ci da de ope ra ci o nal oci o sa, 
ex pli cou o lí der do se tor Edil son Bal- 
dez.

Em en tre vis ta ex clu si va a O Im par- 
ci al, o pre si den te da Fi e ma, Edil son 
Bal dez, fa la em mui to sa cri fí cio pa ra 
man ter o mí ni mo pos sí vel em ope ra- 
ção, ado tan do me ca nis mos al ter na ti- 
vos de ges tão de pes so al, an te ci pan do 
fé ri as, re du zin do jor na da de tra ba lho 
ou co lo can do pes so as do gru po de ris- 
co em ho me of fi ce, re qua li fi can do tra- 
ba lha do res e, prin ci pal men te, ne go- 
ci an do con di ções de pa ga men to com 
for ne ce do res, bem co mo das obri ga- 
ções tri bu tá ri as. Pa ra Bal dez, o gran de 
pro je to do mo men to tem fo co no 
Cen tro Es pa ci al de Al cân ta ra que, fi- 
nal men te, foi des tra va do e ho je já 
con ta com qua tro gran des em pre sas 
se le ci o na das pa ra ope ra rem no CEA. Co mo as in dús tri as na sua mai o ria pe- 

que nas e mé di as es tão so bre vi ven do 
com a pan de mia?

EDILSON BALDEZ, PRESIDENTE DA FIEMA, FALA SOBRE DESAFIOS DA INDÚSTRIA

EDIL SON BAL DEZ – Em pre sá ri os 
apon tam co mo os prin ci pais pro ble- 
mas en fren ta dos pe la in dús tria são a 
ele va da ta xa de câm bio, a fal ta ou al to 
cus to da ma té ria-pri ma, di fi cul da de 
de ca pi tal de gi ro, al to cus to da ener- 
gia, a ele va da car ga tri bu tá ria e di fi- 
cul da des na lo gís ti ca de trans por tes. 
Es tes fa to res, apu ra dos na pu bli ca ção 
Son da gem In dus tri al, do úl ti mo tri- 
mes tre de 2020, con tri bu em for te- 
men te pa ra um bai xo po der de com- 
pe ti ti vi da de do se tor, res trin gin do seu 
mer ca do.

Com mui to sa cri fí cio, pa ra man ter 

o mí ni mo pos sí vel em ope ra ção, ado- 
tan do me ca nis mos al ter na ti vos de 
ges tão de pes so al, an te ci pan do fé ri as, 
re du zin do jor na da de tra ba lho ou co-
lo can do pes so as do gru po de ris co em 
ho me of fi ce, re qua li fi can do al guns 
tra ba lha do res e, prin ci pal men te, ne- 
go ci an do con di ções de pa ga men to 
com for ne ce do res de in su mos e ma té-
ri as-pri mas, bem co mo das obri ga-
ções tri bu tá ri as. Tu do se ria pi or, não 
fos se o pa ga men to, pe lo go ver no fe- 
de ral, do au xí lio-emer gên cia que 
man te ve os con su mi do res com pran- 
do e is to in du zia as em pre sas a pro du- 
zir, mes mo que con train do dí vi das, 
mas ten do a pre o cu pa ção de não dei- 
xar cres cer a ca pa ci da de ope ra ci o nal 
oci o sa.

“O Maranhão tem que aproveitar essa oportunidade”

PARA BALDEZ, O GRANDE PROJETO DO MOMENTO TEM FOCO NO CENTRO ESPACIAL DE ALCÂNTARA, FINALMENTE DESTRAVADO

Es se é um mo de lo que pre ci sa ser
que bra do. O Ma ra nhão tem, sim, in- 
dús tri as e elas são mui to im por tan tes
pa ra o es ta do, tan to em ge ra ção de va- 
lor agre ga do, quan to de ge ra ção de
em pre go e ren da e de im pos tos pa ra o
go ver no. De acor do com da dos do IB- 
GE, o Ma ra nhão con ta com 4.097 in- 
dús tri as, o que equi va le a 6% das in- 
dús tri as do Nor des te, e elas res pon- 
dem por 18,5% do Pro du to In ter no
Bru to es ta du al, par ti ci pa ção que é
mui to pró xi ma da re gião Nor des te
(18,9%) e do Bra sil (21,8%). Nú me ros
bas tan te sig ni fi ca ti vos. São Luís, Im- 
pe ra triz, Açai lân dia, São Jo sé de Ri ba- 
mar, Ca xi as, Ti mon são mu ni cí pi os
que se des ta cam em ter mos in dus tri- 
ais.

Cons tru ção, Ser vi ços In dus tri ais de
Uti li da de Pú bli ca, Me ta lur gia, Ce lu lo- 
se e pa pel, Ali men tos, Be bi das e Mi- 
ne rais não-me tá li cos são os se to res
que so bres sa em. Além, é im por tan te
des ta car que, em 2020, a ex por ta ção

de pro du tos in dus tri a li za dos, pe lo
Ma ra nhão, al can çou a US$ 1,9 bi lhão
(FOB), o que cor res pon de a 56,5% o
va lor de to das as ex por ta ções do es ta- 
do e a 18,4% do que foi ex por ta do pe lo
Nor des te. É opor tu no lem brar que as
in dús tri as do Ma ra nhão ge ram em- 
pre go pa ra mais de 74 mil pes so as,
65% das quais pos su em, pe lo me nos,
o en si no mé dio. E mais: em 2019, o
go ver no es ta du al ar re ca dou R$ 1,2 bi- 
lhão de ICMS jun to à nos sa in dús tria.

O gran de pro je to do mo men to tem
fo co no Cen tro Es pa ci al de Al cân ta ra
que, fi nal men te, foi des tra va do e ho je
já con ta com qua tro gran des em pre- 
sas se le ci o na das pa ra ope ra rem no
CEA, abrin do es pa ço pa ra ou tras in- 
dús tri as de ele va da tec no lo gia e ser vi- 
ços de al ta es pe ci a li za ção, sem es que- 
cer a for ma ção de im por tan te po lo tu- 
rís ti co na ci da de e a re gião de en tor no.
Uma ja ne la aber ta pa ra a am pli a ção
da in dús tria ae ro es pa ci al bra si lei ra. O
Ma ra nhão tem que apro vei tar es sa
opor tu ni da de e a Fi e ma é um im por- 
tan te pro ta go nis ta des se mo men to

his tó ri co.

O Sis te ma Fi e ma, por meio do SE SI,
do SE NAI, do IEL e da pró pria Fe de ra- 
ção, em par ce ria com ou tras en ti da-
des em pre sa ri ais, im plan tou o Pro je to
Avan ça Ma ra nhão, bus can do ame ni- 
zar os pro ble mas pro vo ca dos pe la cri-
se sa ni tá ria do co ro na ví rus. São ações
de ca pa ci ta ção, de di fu são de pro ces- 
so tec no ló gi cos e ino va ção, cam pa- 
nhas de va ci na ção pa ra man ter ati vos
e pro du ti vos os tra ba lha do res da in- 
dús tria, me lho ran do sua qua li da de de
vi da, além de vi a bi li zar o aces so das
em pre sas ao sis te ma de cré di to. Ao
mes mo tem po, tem in ter me di a do
jun to às au to ri da des go ver na men tais
no sen ti do de con se guir ne go ci ar fa ci- 
li da des ope ra ci o nais que per mi tam,
prin ci pal men te, às mi cro e pe que nas
em pre sas, con di ções pa ra cum pri- 
men to de su as obri ga ções fi nan cei ras.
Es ta mos de sen vol ven do to dos os es-
for ços no sen ti do da pre ser va ção do
em pre go e dos sa lá ri os, bus can do,
sem pre que pos sí vel, evi tar o fe cha- 
men to de nos sas em pre sas.

Ten são

AGLOMERAÇÃO

Exército vai investigar
atitude de Pazuello

O Exér ci to vai abrir apu ra ção pre li mi nar con tra o ge- 
ne ral Edu ar do Pa zu el lo, ex-mi nis tro da Saú de. O ato vai
ave ri guar se o ge ne ral vi o lou o Es ta tu to Mi li tar e o Có di- 
go de Dis ci pli na do Exér ci to ao par ti ci par de uma ma ni- 
fes ta ção a fa vor do pre si den te Jair Bol so na ro no Rio de
Ja nei ro, no do min go (23/5).

Ele dei xou de usar más ca ra du ran te pre sen ça no
even to, mes mo di an te da pan de mia. De acor do com as
re gras que re gem o ser vi ço, os in te gran tes das For ças Ar- 
ma das não po dem par ti ci par de mo vi men tos po lí ti cos.
Pa zu el lo com pa re ceu ao ato, su biu em um trio elé tri co e
dis cur sou ao la do do pre si den te da Re pú bli ca.

O even to não era ofi ci al, mas uma ma ni fes ta ção em
prol de Bol so na ro, e con tou, in clu si ve, com pe di dos an- 
ti de mo crá ti cos, co mo o fe cha men to do Su pre mo Tri bu- 
nal Fe de ral (STF). Por ser ge ne ral da ati va, Pa zu el lo pre- 
ci sa cum prir o Có di go Dis ci pli nar do Exér ci to. A ida do
ex-mi nis tro até o even to ge ra mal-es tar en tre as For ças
Ar ma das e o go ver no.

Ge ne rais qua tro es tre las che ga ram a pe dir a pri são do
mi li tar, em reu nião do Al to Co man do re a li za da em Bra- 
sí lia. No en tan to, o co man dan te da ca ser na, ge ne ral
Pau lo Sér gio, de ci diu an tes con ver sar com o mi nis tro da
De fe sa, Bra ga Net to, pa ra tra tar do as sun to.

De acor do com fon tes ou vi das pe lo Cor reio, Pa zu el lo
te rá um pra zo ini ci al pa ra apre sen tar de fe sa, que se rá de
10 di as. Após is so, Pau lo Sér gio to ma a de ci são so bre o ti- 
po de pu ni ção, que po de ser de ad ver tên cia ou pri são.

O tem po pa ra que o in ves ti ga do apre sen te de fe sa é
tam bém uma ma nei ra de re du zir a cri se ge ra da e a pres- 
são ao Exér ci to pa ra que apli que pu ni ção, a fim de afas- 
tar a ideia de que os in te gran tes da ins ti tui ção es tão ali- 
nha dos e sub ser vi en tes ao Exe cu ti vo.

A par ti ci pa ção de ge ne rais em atos po lí ti cos é ra ra,
mas sem pre vis ta com pre o cu pa ção pe la so ci e da de ci vil
e den tro das For ças Ar ma das. A úl ti ma vez que al go do
ti po ocor reu foi quan do o atu al vi ce-pre si den te, Ha mil- 
ton Mou rão, cha mou a for ça pa ra um “le van tar pa trió ti- 
co”. Ele era res pon sá vel pe lo Co man do Mi li tar do Sul, e
foi trans fe ri do pa ra a Se cre ta ria de Fi nan ças, on de não
ti nha mais uma tro pa pa ra ge rir.

BRASILEIRAS

Ministro afirma que apoia
estudo de 15 vacinas

MINISTRO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, MARCOS PONTES

A Ver sa mu ne, pri mei ra va ci na pro du zi da to tal men te
no Bra sil, es tá em fa se de tes tes pré-clí ni cos e já tem
pro to co lo en tre gue na An vi sa. Tam bém es tá sen do de- 
sen vol vi da no país uma va ci na em for ma de spray na sal.
A afir ma ção é do mi nis tro de Ci ên cia e Tec no lo gia Mar- 
cos Pon tes, que nes ta se gun da-fei ra, fa lou à Co mis são
Tem po rá ria da co vid-19, no Se na do.

Mar cos Pon tes dis se que a pas ta vem dan do su por te
pa ra a pes qui sa de 15 va ci nas na ci o nais con tra a co vid-
19. Ele de fen deu que o in ves ti men to pa ra a pro du ção de
imu ni zan tes no país é mais van ta jo so do que a sim ples
im por ta ção do pro du to fi na li za do. E res sal tou a ne ces si- 
da de de o país ter in de pen dên cia tec no ló gi ca na área da
saú de, pa ra do mi nar as três fa ses de uma va ci na: a tec- 
no ló gi ca, a pro du ção de in su mo e o en va se.

A co mis são abor dou tam bém o or ça men to do Mi nis- 
té rio de Ci ên cia e Tec no lo gia e Ino va ções e Co mu ni ca- 
ções. Per gun ta do so bre o cor te de re cur sos pa ra a pas ta,
o mi nis tro in for mou que en fren tou li mi ta ções, mas que
pro cu rou pro te ger as 16 uni da des de pes qui sa e as bol- 
sas do CNPq – o Con se lho Na ci o nal de De sen vol vi men- 
to Ci en tí fi co e Tec no ló gi co.

O se cre tá rio de Pes qui sa da pas ta, Mar ce lo Mo ra les,
in for mou que o go ver no li be rou cer ca de R$ 1 bi lhão,
sen do que R$ 452,8 mi lhões fo ram apli ca dos em pes qui- 
sa, de sen vol vi men to e ino va ção e R$ 600 mi lhões pa ra
li nhas de cré di to pa ra em pre sas por meio da Fi nan ci a- 
do ra de Es tu dos e Pro je tos, a Fi nep.

Ain da so bre o in ves ti men to em ações da pan de mia, o
mi nis tro Mar cos Pon tes apon tou o es for ço do mi nis té- 
rio, em par ce ria com in dús tria na ci o nal, no de sen vol vi- 
men to de ven ti la do res pul mo na res pro du zi dos aqui no
Bra sil, e que ho je não é mais pre ci so im por tar es ses
equi pa men tos.

São Luís, terça-feira, 25 de maio de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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SAMARTONY MAR TINS

Dino e Gentil selam
obras para Caxias
U

ma reu nião no Pa lá cio dos 
Leões nes ta se gun da-fei ra 
(24) en tre o go ver na dor Flá- 
vio Di no e o pre fei to Fá bio 

Gen til, de Ca xi as, se lou no vas obras 
pa ra a ci da de. En tre as no vi da des es- 
tão um res tau ran te po pu lar em um 
pré dio his tó ri co da ci da de, e a re vi ta li- 
za ção da Ave ni da Bei ra Rio, às mar- 
gens do Ita pe cu ru.

“A Se cre ta ria de Es ta do 

de Tu ris mo, li de ra da 

pe lo ca xi en se Ca tu lé 

Ju ni or, irá re a li zar a 

re vi ta li za ção da Bei ra 

Rio.

 Se rá um es pa ço de la zer mui to im- 
por tan te pa ra a ci da de, que vai fun ci- 
o nar pa ra o exer cí cio de di rei tos, di- 
rei to ao la zer, ao es por te, à con vi vên- 
cia co mu ni tá ria. Ca xi as sa be que po- 
de con tar com o tra ba lho, com a par- 
ce ria, com a pre sen ça do Go ver no do 
Ma ra nhão”, ex pli cou o go ver na dor.

Se gun do Gen til, o res tau ran te po- 
pu lar é so nho an ti go da po pu la ção, e 
o go ver no es ta du al es ta va em bus ca 
de um lo cal apro pri a do pa ra as ins ta- 
la ções. “En con tra mos a União Ar tís ti- 
ca Ope rá ria Ca xi en se, um gran de pré- 
dio no cen tro de Ca xi as, que em bo ra 
es te ja tom ba do es tá à dis po si ção do 
mu ni cí pio pa ra uma even tu al re a de- 
qua ção”, dis se o pre fei to.

Gen til ga ran tiu tam bém que o vi ce-
go ver na dor Car los Bran dão, após di-

O GOVERNADOR FLÁVIO DINO E O PREFEITO FÁBIO GENTI

re ci o na men to do go ver na dor Flá vio 
Di no, irá pa ra Ca xi as “o mais rá pi do 
pos sí vel” dar or dem ser vi ço pra que se 
ini ci em as obras.

“Sain do da qui sa tis fei to com o 

com pro mis so do nos so go ver na dor 
com o es ta do do Ma ra nhão e com a ci- 
da de de Ca xi as. Que con ti nue fir me, 
num pro pó si to de me lho rar o aten di- 
men to pa ra a nos sa po pu la ção”, com- 
ple tou.

PREFEITURA DE ROSÁRIO

Justiça determina o retorno de Calvet Filho

EM SUA SENTENÇA, A JUÍZA KARINE LOPES DE CASTRO GARANTIU OS DIREITOS POLÍTICOS DO PREFEITO E DA VICE-PREFEITA  

A juí za Ka ri ne Lo pes de Cas tro de- 
ter mi nou, nes ta se gun da-fei ra (24), o
re tor no ime di a to do pre fei to de Ro sá- 
rio, Cal vet Fi lho, (PSC). A ma gis tra da
re co nhe ceu as ile ga li da des pra ti ca das
pe la Câ ma ra de Ve re a do res du ran te a
Ses são Ex tra or di ná ria, que re sul tou
na cas sa ção, na se ma na pas sa da, do
man da to do pre fei to Cal vet Fi lho e da
vi ce-pre fei ta, Cláu dia An ce les (PT),
que fo ram acu sa dos de cor rup ção,
frau de em li ci ta ção, en tre ou tros cri- 
mes na ad mi nis tra ção pú bli ca do mu- 
ni cí pio.

Com 9 vo tos a fa vor e 4 vo tos con- 
tra, Cal vet foi cas sa do por uma Co- 
mis são Par la men tar de Inqué ri to ins- 
ta la da na Ca sa Le gis la ti va so bre a jus- 
ti fi ca ti va de que te ria con tra ta do em- 
pre sas sem li ci ta ção pa ra be ne fi ci ar
ali a dos por meio de um de cre to de
emer gên cia edi ta do em ja nei ro de

2021 du ran te a pan de mia da Co vid-
19. Cal vet es ta ria mo vi men tan do
mais de R$ 2 mi lhões pa ra em pre sas,
sem que hou ves se con cor rên cia em
li ci ta ção.

Em sua de ci são, a ma gis tra da deu
ra zão aos três prin ci pais ar gu men tos
da de fe sa: de que os ve re a do res des- 
cum pri ram o ri to re gi men tal ao dar
um úni co vo to, ca da, pa ra to das as
acu sa ções con tra o ges tor; ao vo tar
no mi nal men te, quan do a vo ta ção de- 
ve ria ser se cre ta; e ao se per mi tir que o
pre si den te vo tas se mes mo sem ter
ha vi do ne ces si da de de vo to de mi ner- 
va – o que aca bou con tri buin do pa ra
que se che gas se aos 2/3 de vo tos exi gi- 
dos pa ra a cas sa ção.

“De fi ro a tu te la de ur gên cia plei te a- 
da pe lo au tor, em ca rá ter li mi nar, e
de ter mi no a sus pen são dos efei tos da
vo ta ção ocor ri da na ses são ex tra or di- 
ná ria nº 006/2021, re a li za da no dia
19/05/2021 e su as con sequên ci as, so- 

bre tu do a cas sa ção dos man da tos de
Pre fei to Mu ni ci pal do Mu ni cí pio de
Ro sá rio. Com tal fun da men to, de ter- 
mi no a sus pen são do De cre to Le gis la- 
ti vo nº 02 de 19/05/2021 (Id.
46067190) e do ter mo es pe ci al de
com pro mis so e pos se do pre fei to in- 
te ri no do mu ni cí pio de Ro sá rio, ocor- 
ri da na Ses são Ex tra or di ná ria ocor ri- 
da em 19/05/2021 (Id. 46067188) e os
de mais atos sub se quen tes e con ca te-
na dos, re fle xos da cas sa ção”, afir mou
a juí za Ka ri ne Lo pes.

A ma gis tra da fi xou uma mul ta diá- 
ria de R$ 20.000,00 ca so a de ci são não
se ja cum pri da.

Com a de ci são da ma gis tra da, o ve- 
re a dor, Car los do Re mé dio (PC do B),
que as su miu tem po ra ri a men te de
for ma re lâm pa go o mai or car go do
exe cu ti vo mu ni ci pal de Ro sá rio, vol ta
às su as ati vi da des co mo pre si den te da
Ca sa Le gis la ti va.

1

2

Di vi são na ilha

Va ci na ção em mas sa

Ge ne ral x ge ne ral

Os ten ta ção

“Po li ti za ção do Exér ci to por Pa zu el lo e
Bol so na ro é ir res pon sa bi li da de”

No va ação pe nal (1)

No va ação pe nal (2)

No vo cen tro na CPI
En quan to vai des cen do la dei ra abai xo nas pes qui sas ten do co- 

mo prin ci pal ad ver sá rio o ex-pre si den te Luiz Iná cio Lu la da Sil va,
o pre si den te do Bra sil Jair Bol so na ro con ti nua in sis tin do no mes- 
mo dis cur so, nas mes mas cren ças e mes mas pos tu ras que o fez vi- 
to ri o so na elei ção de 2018. Ele pa re ce não per ce ber ho je que sua
vi são de ser im ba tí vel na re e lei ção em 2022 mos tra que po de
acon te cer o con trá rio. Bol so na ro pa re ce não en ten der que as ati- 
tu des ne ga ci o nis tas so bre o com ba te à pan de mia do co ro na ví rus 
e a ten ta ti va de trans fe rir aos go ver na do res e aos ci en tis tas a res- 
pon sa bi li da de pe lo agra va men to da cri se só o fa zem se dis tan ci ar
de Lu la a ca da pes qui sa.

O pre si den te re al men te acre di ta ser um “mi to”. E que as elei- 
ções de 2022 se rão iguais as de 2018 e que, co mo pre si den te, em
ape nas qua tro anos, trans for mou as con vic ções po lí ti cas da po- 
pu la ção bra si lei ra pa ra o seu ex tre mis mo de di rei ta. Acha que a
ur na ele trô ni ca, pe la qual foi elei to pre si den te e de pu ta do fe de ral
vá ri as ve zes, ago ra é pas sí vel de frau de. Mes mo sem que ele apre- 
sen te se quer pro va de que o vo to di gi tal be ne fi ci ou ou pre ju di cou
al guém. Mes mo as sim, o pre si den te e seus ames tra dos se gui do res
in sis tem que o vo to im pres so em pa pel, que já mar cou ver go nho- 
sa men te a his tó ria do Bra sil com frau des des de quan to há elei ção
no país, ago ra é a pu re za da de mo cra cia par ti ci pa ti va.

Bol so na ro não tem ideia, co mo nem os ci en tis tas po lí ti cos
têm, de co mo se rão as elei ções de 2022. A pan de mia que mu dou o
mun do tam bém mu da o jei to de ser po lí ti co, das pes so as. Ho je o
mai or ad ver sá rio po lí ti co de Jair Bol so na ro, por in crí vel que pa re- 
ça, é Jair Bol so na ro. Su as ati tu des es tram be lha das, su as es co lhas
pes so ais e o jei to des res pei to so de tra tar ad ver sá rio e quem pen sa
di fe ren te po dem se trans for mar nu ma má qui na de tri tu rar o seu
con ser va do ris mo ex tre mo. Até seg men tos elei to rais, co mo cor- 
ren tes evan gé li cas, ins ti tui ções em pre sa ri ais e se to res do agro ne- 
gó cio já sa bem que nem tu do que sai das ações, ati tu des e pa la- 
vras do “mi to” são mi to ló gi cas. Mas o Bra sil não é na da dis so. A
pró pria CPI da pan de mia já cons ti tui uma cor ren te po lí ti ca de
cen tro. A fran que za co mo Lu la, FHC e ou tros lí de res do PSDB es- 
tão dei xan do pa ra traz his tó ri cas e in sa ná veis di ver gên ci as po lí ti- 
cas é si nal de que a elei ção pre si den ci al de 2022 po de ser o re co- 
me ço de uma no va his tó ria. Afi nal, a pa la vra mais fa la da atu al- 
men te é cri se. Por tan to, nin guém du vi da que as cri ses são fon tes
de rein ven ção, de des co ber tas e de trans for ma ção. A cri se em si já
é mu dan ça. Por tan to, na po lí ti ca, o am bi en te de cri se é o mais
apro pri a do pa ra mu dan ças. Es sa do co ro na ví rus foi tão for te que
a ci ên cia se rein ven tou tão ra pi da men te pa ra pro du zir va ci nas
que fi ca rão pa ra sem pre. E o pre si den te Bol so na ro não de mons tra
es tar pre o cu pa do com es sa cri se. Ele crê ce ga men te que co mo
“mi to”, tor nou-se uma fi gu ra ex tre mis ta úni ca na po lí ti ca bra si lei- 
ra e na mun di al.

As 300 mil do ses adi ci o nais de va ci nas que o Mi nis té rio da Saú- 
de en vi ou ao Ma ra nhão se rão des ti na das aos qua tro mu ni cí pi os
da Ilha: São Luís, Pa ço do Lu mi ar, Ri ba mar e Ra po sa. “O go ver no
vai co or de nar a apli ca ção con for me pac tu a ção bi par ti te”, dis se
Di no no Twit ter.

É com es sas va ci nas ex ce den tes, en vi a das pe lo Mi nis té rio da
Saú de, que o pre fei to Edu ar do Brai de pla ne ja va ci nar a po pu la ção
de fai xas etá ri as mais bai xas, de olho na va ri an te in di a na da co vid
que, fe liz men te, ain da não con ta mi nou nin guém na ci da de.

No Twit ter, o ge ne ral San tos Cruz, ex-se cre tá rio Ge ral da Pre si- 
dên cia, es cre veu que o pre si den te e um mi li tar da ati va (Edu ar do
Pa zu el lo) mer gu lha rem o Exér ci to na po lí ti ca é um ato ir res pon- 
sá vel e pe ri go so. “Um mau exem plo a não ser se gui do”.

A os ten ta ção da “mo to ci a ta” pe las ru as do Rio, mon ta dos em
Du ca tis, Harley Da vid son, BMW e ou tras mar cas ca ras e fa mo sas
de mo to ci cle tas – mui to fo ra dos pa drões que po li ci ais mé di os
pos sam ad qui rir foi ana li sa da pe lo Al to Co man do do Exér ci to.

 

Do ge ne ral San tos Cruz, so bre o co mí cio e atos po lí ti cos do pre si- 
den te Jair Bol so na ro, do min go no Rio, ao la do do ex-mi nis tro da
Saú de, ge ne ral Edu ar do Pa zu el lo.

 
O na vio com tri pu lan tes in di a nos se en con tra a 50

quilô me tros do Por to do Ita qui/Pon ta da Ma dei ra. Es tá
em al to mar, com cin co ou seis ho ras em lan cha pa ra

che gar ne le. Um pa ci en te se gue in ter na do em hos pi tal
par ti cu lar. In tu ba do. Os in fec ta dos, iso la dos no bar co.

 
A juí za Ka ri ne Lo pes de Cas tro, da 1ª va ra de Ro sá rio, re- 

co nhe cen do as ile ga li da des pra ti ca das pe la Câ ma ra
de Ve re a do res na cas sa ção do Cal vet Fi lho (PSC) jun to

com o vi ce. Até o pre si den te da Câ ma ra vo tou, sem ter
di rei to. Por is so, as su miu a pre fei tu ra.

O go ver no do Ma ra nhão pre pa ra uma ação no Su pre mo Tri bu- 
nal Fe de ral (STF) con tra o pre si den te Jair Bol so na ro. O mo ti vo foi
a aglo me ra ção, sem más ca ra, fei tas no es ta do por Bol so na ro em
Al to Par naí ba e Açai lân dia, na se ma na pas sa.

À Re vis ta Fó rum, Flá vio Di no in for mou que, na pe ça a ser en- 
ca mi nha da ao STF, se rá ci ta do o ar ti go 268 do Có di go Pe nal, que
ver sa so bre “in frin gir de ter mi na ção do po der pú bli co, des ti na da a
im pe dir in tro du ção ou pro pa ga ção de do en ça con ta gi o sa”.

São Luís, terça-feira, 25 de maio de 2021

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

Faz mui to tem po que se lu ta pe lo es ta be- 
le ci men to de uma ad mi nis tra ção pú bli ca
mo der na. 

Um mar co im por tan te foi a edi ção da Lei
4320/64 – co nhe ci da co mo Lei do Or ça men- 
to-Pro gra ma -, que fi xou re gras pa ra que a
ela bo ra ção e a exe cu ção or ça men tá ri as pas- 
sas sem a re fle tir um pla ne ja men to dos pro- 
gra mas, pro je tos, sub pro je tos e ati vi da des.

No Ma ra nhão, lem bro-me, es sa prá ti ca
coin ci diu com o iní cio do go ver no do ex-pre- 
si den te Jo sé Sarney. Con tan do com uma
equi pe pi o nei ra, as de ter mi na ções e o en tu- 
si as mo de to dos re per cu ti ram em to das as
se cre ta ri as e ór gãos equi va len tes da ad mi- 
nis tra ção di re ta e in di re ta, sob o co man do
da Su pe rin ten dên cia de De sen vol vi men to
do Ma ra nhão – SU DE MA; as Pre fei tu ras de
mai or por te par ti ci pa ram des se pro ces so de
mo der ni za ção, mas con ti nua ha ven do des- 
con ti nui da de, aqui e ali.

De cor ri dos qua se 40 anos, eis que sur ge
um ins tru men to le gal, que con ser va as ba ses
da Lei 4320/64, mas vai de fa to ten tar ini bir
e, por de cor rên cia, evi tar a frau de, a cor rup- 
ção, a mal ver sa ção do di nhei ro pú bli co,
além de aca bar com a des con ti nui da de ad- 
mi nis tra ti va.

Hou ve quem não gos tas se da Lei de Res- 
pon sa bi li da de Fis cal – LRF e di zi am que era
a ‘lei dos con trá ri os’, que ini bia a ação dos
go ver nan tes atre vi dos a ado tá-la; di zi am
tam bém que te ria si do ins pi ra ção do Fun do
Mo ne tá rio In ter na ci o nal – FMI, nu ma cla ra
alu são à im po si ção de re gras de fo ra pa ra
den tro.

Des de 1944, em Bret ton Wo ods – USA, o
FMI é o res pon sá vel pe los er ros e acer tos na
ten ta ti va de es ta bi li zar a eco no mia dos seus
paí ses-mem bros, co mo o Bra sil; as sim sen- 
do, acho que é uma lei bra si lei ra e fo ra ape- 
nas ins pi ra da na im pe ri o sa ne ces si da de de
um ajus te fis cal que pu des se de vol ver o
equi lí brio às con tas pú bli cas.

Não im por ta de on de te nha vin do. Con si- 
de ro a LRF, do pon to de vis ta ma cro e conô- 
mi co, um va li o so ins tru men to de pla ne ja- 
men to es tra té gi co e é co mo um Pla no Di re- 

tor, pa ra qual quer ci da de: sem es se Pla no,
que de fi ne ba si ca men te co mo a ci da de de ve
cres cer, usar bem seu es pa ço fí si co em pro- 
vei to de su as di ver sas fun ções e is to cer ta- 
men te irá re fle tir-se nos ins tru men tos de
pla ne ja men to das ad mi nis tra ções.

A ad mi nis tra ção pú bli ca bra si lei ra foi,
sem pre, cri ti ca da pe la ine fi ci ên cia e ine fi cá- 
cia; pe lo des per dí cio, sín te se dos ‘or ça men- 
tos de fic ção’, co mo ago ra, e exe cu ção de se- 
qui li bra da pe la des con ti nui da de; pe la prá ti- 
ca no ci va de dei xar pa ra o su ces sor o ônus da
per mis si vi da de. Is to es tá aca ban do, ape sar
das di fi cul da des que es tão sen do en fren ta- 
das prin ci pal men te pe las pre fei tu ras mu ni- 
ci pais.

Den tre as mai o res con quis tas da LRF me- 
re cem des ta que os re la tó ri os que são ge ra- 
dos a ca da bi mes tre e qua dri mes tre: o Re la- 
tó rio Re su mi do de Exe cu ção Or ça men tá ria –
RREO e o Re la tó rio de Ges tão Fis cal – RGF.
Atra vés des ses ins tru men tos de trans pa rên- 
cia ab so lu ta – são pu bli ca dos em jor nais de
gran de cir cu la ção e dis po ni bi li za dos na In- 
ter net -, os po de res cons ti tuí dos e en car re- 
ga dos da fis ca li za ção – Tri bu nais de Con tas,
As sem bléi as Le gis la ti vas e Câ ma ras Mu ni ci- 
pais, e o Mi nis té rio Pú bli co -, além da so ci e- 
da de or ga ni za da par ti ci pan te da dis cus são
do or ça men to, po dem exer cer es sa mis são
na sua ple ni tu de e acom pa nhar o que es tá
sen do fei to com o di nhei ro pú bli co.

Co mo de cor rên cia da LRF, as re per cus- 
sões mai o res ocor re ram na área mu ni ci pal:
os pla nos de con tas e os sis te mas con tá beis
ti ve ram que ser al te ra dos ou so fre rem ade- 
qua ções, pa ra po der ge rar os re la tó ri os aci- 
ma re fe ri dos; a con ta bi li da de te ve que per- 
se guir uma atu a li za ção cons tan te, a fim de
per mi tir o for ne ci men to de in for ma ções em
tem po re al, in dis pen sá veis à to ma da de de- 
ci sões.

As pre fei tu ras, que sem pre fo ram as mais
des pro te gi das de con tro les efi ci en tes, ago ra,
pre ci sam, além da cor re ta exe cu ção or ça- 
men tá ria, ter um bom pla ne ja men to fi nan- 
cei ro de flu xo e or ça men to de cai xa. Pas sou-
se, de fa to, a ge ren ci ar o or ça men to.

Não há dú vi da de que as di fi cul da des de
ajus ta men to à no va or dem fis cal são di fe- 
ren tes, mes mo tra tan do-se do mes mo ní vel
da ad mi nis tra ção pú bli ca: re cur sos hu ma- 

nos li mi ta dos, ine xis tên cia de pla ne ja men-
to, bai xo ní vel de in for ma ti za ção, au sên cia
de nor mas e pro ce di men tos. Não foi sem ra-
zão que al guns pre fei tos ten ta ram o adi a- 
men to da vi gên cia da LRF: te mi am que as
no vas re gras os atin gis sem, co mo aca bou
por acon te cer, e ain da acon te ce.

Pen so que de ve ria ter ha vi do um pe río do
de tran si ção, em que os pre fei tos elei tos pu-
des sem co nhe cer a si tu a ção que iri am en-
fren tar, por que o or ça men to de 2001 já ha via
si do con ce bi do pe lo an te ces sor pres tes a
dei xar o car go, cu ja exe cu ção pas sa ria à sua
res pon sa bi li da de, mas in fe liz men te, não
hou ve es sa in te gra ção.

Di ver sas di fi cul da des que vêm sen do en-
fren ta das di zem res pei to à pró pria in ter pre- 
ta ção de al guns as pec tos da LRF: re pas se às
Câ ma ras Mu ni ci pais, des pe sas de pes so al
em re la ção à re cei ta cor ren te lí qui da, as pec-
tos da se gu ri da de so ci al e do en di vi da men- 
to, en tre ou tras. Há tam bém di ver gên ci as a
se rem ar bi tra das em fa ce da Emen da Cons- 
ti tu ci o nal 25, que tra ta dos mes mos as sun- 
tos, por exem plo, no que se re fe re aos re pas-
ses ao Po der Le gis la ti vo.

O cum pri men to das me tas fis cais faz par- 
te do rol de di fi cul da des a se rem ven ci das. A
Lei do Or ça men to es ti ma as re cei tas, mas fi- 
xa as des pe sas; pa ra que o ajus te se ja cum- 
pri do ou man ti do, há ne ces si da de de um
acom pa nha men to per ma nen te da exe cu ção
or ça men tá ria. Is to exi ge, re pi to, re cur sos hu-
ma nos e ma te ri ais, in for ma ti za ção, pro gra- 
mas de com pu ta dor, pa ra que as in for ma- 
ções se jam sis te ma ti za das e flu am em tem- 
po re al.

Em re su mo, ain da são mui tas as di fi cul- 
da des: bai xa cons ci en ti za ção dos agen tes
en vol vi dos no pro ces so e res pon sá veis pe la
exe cu ção dos pro ce di men tos; au sên cia de
in for ma ções sis te ma ti za das; in for ma ções
fluin do sem a de vi da ra pi dez; re cur sos de in-
for má ti ca, pro gra mas de com pu ta dor adap- 
ta dos à ge ra ção dos re la tó ri os exi gi dos; ór- 
gãos en car re ga dos da ori en ta ção e fis ca li za-
ção ain da em es tru tu ra ção e as so ber ba dos
por con sul tas a res pon der; so ci e da de or ga-
ni za da ain da sem con di ções de par ti ci par da
for mu la ção do or ça men to e in ter pre ta ção
dos re sul ta dos; co o pe ra ção téc ni ca ofi ci al
mui to bu ro cra ti za da e de di fí cil aces so.

Entre a esperança e a responsabilidade

O tex to de ho je fa la de es pe ran ça,
sen ti men to tão ne ces sá rio nes tes di- 
as. E, na se ma na pas sa da, uma no tí cia
nos en cheu de la. O be bê En ri co Izi do- 
ro es tá imu ni za do con tra a co vid-19,
mes mo não re ce ben do a va ci na. A
mãe de le, Ta li ta Men ga li Izi do ro, es ta
sim, ti nha to ma do as du as do ses da
Co ro na Vac ain da du ran te a gra vi dez.

Mé di ca da li nha de fren te no mu ni- 
cí pio de Tu ba rão, em San ta Ca ta ri na,
Ta li ta re ce beu a pri mei ra do se com 34
se ma nas de ges ta ção, após de ci são
de la com o obs te tra. Os exa mes que
con fir ma ram que En ri co es tá pro te gi- 
do con tra o ví rus fo ram fei tos aos 40
di as de vi da do be bê e de ve rão ser re- 
pe ti dos com 3 e 6 me ses pa ra con fir- 
mar se a cri an ça con ti nua imu ne à
ação do Sars-CoV-2. En quan to is so, a
mãe faz a par te de la: ali men ta o fi lho
ape nas com lei te ma ter no, dan do, as- 

sim, a opor tu ni da de de con ti nu ar a
trans mi tir an ti cor pos.

Pa ra quem ain da ti nha dú vi das so- 
bre a efi cá cia da va ci na ção, a boa no tí- 
cia só re for ça o que a ci ên cia tem in- 
sis ti do há me ses: a imu ni za ção em
mas sa é a nos sa mais po de ro sa ar ma
pa ra com ba ter es sa cri se sa ni tá ria e
vol tar à nor ma li da de. Is so me le va a
res sal tar ou tra in for ma ção, mas, des ta
vez, as sus ta do ra: no DF, mais de 65
mil pes so as re ce be ram a pri mei ra do- 
se do imu ni zan te e não vol ta ram pa ra
to mar a se gun da. Se gun do es pe ci a lis- 
tas, ape nas as du as eta pas com ple tas
ga ran tem a pro te ção.

Com ex ce ção dos que se in fec ta ram
du ran te o in ter va lo en tre a pri mei ra e
a se gun da do se, é inad mis sí vel que es- 
sas pes so as sim ples men te não com- 
pa re çam aos pos tos. Va ci na ção é um
pac to so ci al, e só sai re mos des sa si tu- 
a ção as som bro sa se ca da um fi zer a
sua par te. Ao de ci di rem não vol tar pa- 
ra re ce ber a se gun da do se, es sas pes- 

so as des per di ça ram o pre ci o so lí qui-
do que po de ria ter sal va do a vi da de
tan tos e que, no Bra sil, é item tão ra ro.

No iní cio de maio, a Agên cia Bra sil
di vul gou um es tu do li de ra do pe la
Uni ver si da de Fe de ral de Pe lo tas (RS)
que mos tra va que a pro por ção de
mor tes de ido sos com 80 anos ou mais
caiu pe la me ta de após o iní cio da va- 
ci na ção. O per cen tu al mé dio de ví ti- 
mas des sa fai xa etá ria era de 25% a
30% em 2020 e pas sou pa ra 13% no fi-
nal de abril. Quan do te ve iní cio a imu-
ni za ção, em ja nei ro de 2021, era de
28%. Mais um pon to pa ra a ci ên cia.

En quan to aguar do an si o sa men te
mi nha vez de re ce ber a va ci na, eu me
emo ci o no em sa ber que a mi nha mãe
e boa par te dos pais e avós dos meus
ami gos fo ram agra ci a dos com o imu- 
ni zan te e ti ve ram a chan ce de pas sar
por es sa pan de mia — o que não acon- 
te ceu com os mais de 440 mil bra si lei- 
ros aba ti dos pe lo ví rus. Nes te mo-
men to, se gue ace sa a es pe ran ça!

RE NA TO CA SA ROT TI
Re na to Ca sa rot ti, pre si den te da Abram ge - As so ci a ção Bra -
si lei ra de Pla nos de Saú de

A saú de
su ple men tar no
en fren ta men to da
Co vid-19

Os pri mei ros me ses des te ano fo ram os mais crí ti cos pa ra o se- 
tor de saú de no en fren ta men to da pan de mia, e, en tre mar ço e
abril, a ta xa de ocu pa ção de lei tos su pe rou a mar ca de 90% em
mais de uma cen te na de hos pi tais pró pri os das as so ci a das à
Abram ge. Os es for ços inin ter rup tos e os in ves ti men tos con tí nu os
em pe nha dos até aqui pe las ope ra do ras de saú de pa ra as se gu rar o
cui da do com os be ne fi ciá ri os têm su por ta do as de man das ca da
vez mais de sa fi a do ras no com ba te à Co vid-19. O au men to e agra- 
va men to dos ca sos de co ro na ví rus, a cor ri da con tra o tem po pa ra
a aber tu ra de lei tos hos pi ta la res e a fal ta de me di ca men tos exi gem
es for ços tan to da ini ci a ti va pri va da co mo dos pró pri os go ver nos
pa ra tra zer so lu ções di an te des sa si tu a ção dra má ti ca.

A pan de mia pa re ce in ter mi ná vel e tem exi gi do mui ta re si li ên- 
cia dos pro fis si o nais da saú de e da so ci e da de co mo um to do. É
pre ci so ava li ar, apren der, so lu ci o nar, co lo car em prá ti ca e re a de- 
quar, tu do pra ti ca men te ao mes mo tem po. A agi li da de das ope ra- 
do ras de pla nos de saú de e de to da a ca deia têm si do fun da men- 
tais na lu ta con tra a Co vid-19.

A saú de su ple men tar ado tou di ver sas ini ci a ti vas pa ra su pe rar
a cri se sa ni tá ria. As as so ci a das à Abram ge, com pos ta atu al men te
por 137 ope ra do ras, con tra ta ram e trei na ram mais de 10 mil pro- 
fis si o nais de saú de pa ra au men tar a ca pa ci da de de aten di men to
em seus 175 hos pi tais. Nes te mes mo pe río do, fo ram cons truí dos
mais de 2.800 no vos lei tos em hos pi tais da re de pró pria pa ra aten- 
der pa ci en tes em to do ter ri tó rio na ci o nal.

As ope ra do ras tam bém ce de ram mais de 800 lei tos ao Sis te ma
Úni co de Saú de (SUS) por meio de edi tais ou em co mo da to (mo- 
de lo de ne gó cio em que há em prés ti mo gra tui to da in fra es tru tu- 
ra). Hou ve tam bém a con tri bui ção de mais de R$ 50 mi lhões, to- 
tal men te re ver ti dos pa ra aju dar o sis te ma de saú de pú bli ca, por
meio da do a ção de exa mes, EPIs e me di ca men tos , e tam bém a
po pu la ção mais vul ne rá vel , com a dis tri bui ção de ces tas bá si cas e
kits de hi gi e ne.

Ou tro de sa fio que es tá sen do en fren ta do é a es cas sez dos me- 
di ca men tos do cha ma do “kit in tu ba ção”, fun da men tal pa ra o tra- 
ta men to dos pa ci en tes gra ves de Co vid-19. Nes se ca so, a par tir da
fle xi bi li za ção de re gras de im por ta ção pe la An vi sa, as ope ra do ras
de pla nos de saú de e os hos pi tais vêm bus can do, com al gum su- 
ces so, es ses in su mos no mer ca do in ter na ci o nal pa ra aten der à
cres cen te de man da das uni da des hos pi ta la res do Bra sil.

O uso e a am pli a ção da Te les saú de, apro va da em ca rá ter emer- 
gen ci al pe lo Con gres so Na ci o nal até o fim da pan de mia. A Te les- 
saú de per mi te que as pes so as man te nham seus cui da dos pe rió di- 
cos e se jam acom pa nha das pe los pro fis si o nais de saú de nes te
mo men to de dis tan ci a men to so ci al, quan do o me do de ir até o
hos pi tal é pre do mi nan te.

Além dis so, es sa ino va ção tec no ló gi ca tam bém de sem pe nha
um im por tan te pa pel na tri a gem de pa ci en tes que nor mal men te
iri am aos pron tos-so cor ros. Le van ta men to fei to pe la Abram ge
apon ta que a Te les saú de re sol ve apro xi ma da men te 90% dos ca sos
aten di dos re mo ta men te. Ou se ja, a ca da dez pa ci en tes aten di dos,
no ve re sol ve ram su as de man das de saú de sem a ne ces si da de de
um aten di men to pre sen ci al. Os de mais pa ci en tes são en ca mi- 
nha dos pa ra con sul tas pre sen ci ais ou ser vi ços de ur gên cia.

O en ga ja men to dos be ne fi ciá ri os com es sa no va fer ra men ta foi
ime di a to. Mais de 2,5 mi lhões de te le con sul tas fo ram re a li za das
en tre os me ses de abril de 2020 e mar ço de 2021, se gun do le van ta- 
men to re a li za do pe la Abram ge en tre ope ra do ras que jun tas so- 
mam mais de 8,7 mi lhões de be ne fi ciá ri os em to do o país.

A re gu la men ta ção de fi ni ti va da Te les saú de ain da sus ci ta de ba- 
tes – em lar ga me di da ca pi ta ne a dos pe la sua Fren te Par la men tar
Mis ta no Con gres so. Ain da há pon tos de di ver gên cia, mas é fun- 
da men tal que se che gue a um con sen so que per mi ta a sua ma nu- 
ten ção e ex pan são pós-pan de mia, am pli an do o aces so ao cui da- 
do pe la po pu la ção.

O se tor de saú de su ple men tar vem tra ba lhan do ar du a men te
pa ra ga ran tir aten di men to de qua li da de e pa ra de fen der a vi da.
Con ti nu a mos a li dar com hos pi tais ope ran do no li mi te de sua ca- 
pa ci da de, es cas sez de in su mos e de pro fis si o nais de saú de. Mas
se gui mos in can sá veis no apoio à so ci e da de, no cui da do dos nos- 
sos be ne fi ciá ri os e na de fe sa da sus ten ta bi li da de da saú de su ple- 
men tar.

 

São Luís, terça-feira, 25 de maio de 2021
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Epidemiologista da USP, Paulo Lotufo, critica os critérios que vêm sendo adotados para
definir os grupos de risco no processo de imunização contra a covid-19

Ca pi tais e in te ri or dos es ta dos

COMORBIDADE

Especialista critica
escolha de grupos

U
ma de fi ni ção in cor re ta so- 
bre o que re al men te sig ni fi- 
ca co mor bi da de po de es tar 
fa zen do com que mui tas 

pes so as se jam imu ni za das con tra o 
co ro na ví rus sem que ha ja re al men te 
um qua dro de saú de que jus ti fi que a 
pri o ri da de. O aler ta é do epi de mi o lo- 
gis ta e pro fes sor da Fa cul da de de Me- 
di ci na da Uni ver si da de de São Pau lo 
(FMUSP) Pau lo Lo tu fo.

Co mor bi da des, se gun do ele, são 
re la ci o na das a do en ças crô ni cas, si tu- 
a ções que per sis tem ao lon go da vi da, 
di fe ren te men te das do en ças agu das, 
que du ram ape nas um in ter va lo de 
tem po.

Co mor bi da de é quan do du as ou 
mais do en ças es tão re la ci o na das. A 
clas si fi ca ção “di ag nós ti ca” ocor re 
quan do as ma ni fes ta ções da do en ça 
as so ci a da fo rem si mi la res às da do en- 
ça pri má ria; e co mor bi da de prog nós- 
ti ca ocor re quan do exis tem do en ças 
que pre dis põem o pa ci en te a de sen- 
vol ver ou tras do en ças.

“Por exem plo, um fu man te pe sa do 
que tem bron qui te crô ni ca e ad qui riu 
pro ble mas car día cos. Ou co mo acon- 
te ce com di a be tes e de pres são: pes so- 
as de pri mi das têm mais chan ce de ter 
di a be tes, e di a bé ti cos mui tas ve zes 
apre sen tam a de pres são. São do en ças 
que po dem ter as cau sas di re ta men te 
re la ci o na das ou não”, ex pli ca Pau lo 
Lo tu fo.

O que vem sen do fei to no en fren ta- 
men to da pan de mia no Bra sil, nas pa- 
la vras do es pe ci a lis ta, é “um er ro cras- 
so que te rá con sequên ci as”. “O cor re- 
to é va ci nar os se to res com ex po si ção 
cons tan te e ele va da e, não quem é hi-

COMORBIDADE É QUANDO DUAS OU MAIS DOENÇAS ESTÃO RELACIONADAS

per ten so”, pos tou o mé di co no Twit- 
ter.

Con for me Lo tu fo, se faz ne ces sá rio 
que o cri té rio de co mor bi da de, que 
ele con si de ra es drú xu lo, se ja re di fi ni- 
do pa ra “do en ças pré vi as gra ves”.

São ques tões que vão além de uma 
sim ples con fu são em re la ção a ter mi- 
no lo gi as. Is so tem fei to com que pes- 
so as que não são dos gru pos de ris co 
pas sem na fren te de ou tras, que pre ci- 
sam mais, na fi la da va ci nas.

“Uma coi sa é apre sen tar um do cu- 
men to que com pro va um tra ta men to 
de cân cer, ou tra é uti li zar uma re cei ta 
de um hi per ten si vo, o que vem sen do 
acei to. Vêm sen do acei tas, in clu si ve, 
re cei tas mé di cas da ta das de até dois 
anos atrás”, cons ta ta.

“Se rá a in sol vên cia do pro gra ma 
va ci nal com uma de man da in fla ci o- 
na da por ates ta dos e re cei tuá ri os ver- 
da dei ros, ou não, de hi per ten são e do- 
en ça car día ca. Hi per ten são nem é do- 
en ça, é um fa tor de ris co pa ra ou tras”, 
cri ti ca Pau lo Lo tu fo.

Em sua opi nião, um in di ví duo que 
tra ba lha em um su per mer ca do ou em 
uma pa da ria, mais ex pos to, e com um 

ser vi ço con si de ra do es sen ci al, por 
exem plo, de ve ria es tar en tre as pri o ri- 
da des. “São fun da men tais pa ra a so ci- 
e da de”, acres cen ta.

No ca so de uma do en ça in fec ci o sa 
agu da co mo a CO VID-19, o epi de mi o-
lo gis ta diz que o ter mo não se apli ca.

“Não se fa la em co mor bi da de pa ra 
uma do en ça agu da, é uma do en ça 
que aca ba. A pri o ri da de de ve ser pa ra 
in di ví du os em si tu a ções de saú de que 
po dem se agra var ca so acon te ça o 
con tá gio pe lo co ro na ví rus, co mo pa- 
ci en tes em tra ta men to on co ló gi co ou 
trans plan ta dos, por exem plo. O ra ci o- 
cí nio que es tá gui an do a va ci na ção 
ago ra, quan to a is so, é um ab sur do”, 
pon tua o pro fes sor.

A va ci na, quan do se pen sa em co- 
mor bi da de, de ve ser ori en ta da pa ra 
quem po de ter uma so bre vi da me lhor 
com ela, pri o ri zan do ca sos em que a 
CO VID al te ra me nos a his tó ria na tu ral 
da do en ça. “Não é por que a pes soa é 
car día ca que tem mais chan ce de ter a 
CO VID-19. Se ti ver ti do um in far to, 
com a CO VID a chan ce de so bre vi da é 
me nor. Es tá in ver ti do”, con clui Pau lo 
Lo tu fo.

FIOCRUZ

Oito estados têm aumento de casos

OS DADOS SE REFEREM À SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 19, QUE COMPREENDE O PERÍODO DE 9 A 15 DE MAIO

Se gun do da dos da no va edi ção do
Bo le tim do In fo Gri pe da Fun da ção
Oswal do Cruz (Fi o Cruz), que mo ni to- 
ra a si tu a ção no país de ca sos de sín- 
dro me res pi ra tó ria agu da gra ve
(SRAG), al guns es ta dos ten dem a ter
um au men to no nú me ro de ca sos,
mes mos aque les que apre sen ta ram
re du ção nas úl ti mas se ma nas. De
acor do com a Fi o Cruz, as in fec ções
su bi ram de for ma pre o cu pan te em oi- 
to das 27 uni da des da Fe de ra ção.

A in ci dên cia de do en ças res pi ra tó- 
ri as, que em ca sos gra ves de man dam
hos pi ta li za ção ou até mes mo mor tes,
po dem ser cau sa das por vá ri os ví rus
res pi ra tó ri os, mas, atu al men te, são
em gran de par te pro vo ca das por in- 
fec ções da co vid-19. Nes te ano, cer ca
de 99% dos óbi tos por SRAG fo ram
cau sa dos pe lo no vo co ro na ví rus.

Os da dos se re fe rem à Se ma na Epi- 
de mi o ló gi ca (SE) 19, que com pre en de
o pe río do de 9 a 15 de maio. Na pes- 
qui sa, oi to das 27 uni da des da Fe de ra- 
ção apre sen ta ram si nal de cres ci men- 
to. É o ca so do Ama zo nas, Ma ra nhão,
Ma to Gros so do Sul, Pa raí ba, Pa ra ná,
To can tins, Dis tri to Fe de ral e Rio de Ja- 
nei ro. En tre os de mais, há in dí ci os de
in ter rup ção da ten dên cia de que da na
Bahia, Es pí ri to San to, Goiás, Ma to
Gros so, Per nam bu co, Rio Gran de do

Nor te, Rio Gran de do Sul, San ta Ca ta- 
ri na, Ser gi pe e São Pau lo; e es ta bi li za- 
ção em Mi nas Ge rais e no Pi auí. Nes- 
ses dois úl ti mos, se gun do o In fo Gri pe,
os in dí ci os não são tão cla ros quan to
nos an te ri o res.

“Di ver sos des ses es ta dos ain da es- 
tão com va lo res si mi la res ou até mes- 
mo su pe ri o res aos pi cos ob ser va dos
ao lon go de 2020. Tais es ti ma ti vas re- 
for çam a im por tân cia da cau te la em
re la ção a me di das de fle xi bi li za ção
das re co men da ções de dis tan ci a men- 
to pa ra re du ção da trans mis são da co- 
vid-19”, diz Mar ce lo Go mes, co or de- 
na dor do In fo gri pe.

De acor do o pes qui sa dor, a re to ma- 
da das ati vi da des de ma nei ra pre co ce
po de le var a um qua dro de in ter rup- 
ção da que da ain da em va lo res mui to
dis tan tes de um ce ná rio de se gu ran- 
ça. “Tal si tu a ção, ca so ocor ra, não
ape nas man te rá o nú me ro de hos pi- 
ta li za ções e óbi tos em pa ta ma res al- 
tos co mo tam bém man te rá a ta xa de
ocu pa ção hos pi ta lar em ní veis pre o- 
cu pan tes, im pac tan do to dos os aten- 
di men tos, não ape nas aque les re la ci- 
o na das às sín dro mes res pi ra tó ri as e à
co vid-19”, des ta cou Go mes.

A pes qui sa tam bém re ve lou que os
óbi tos SRAG, in de pen den te men te de
pre sen ça de fe bre, en con tram-se na

zo na de ris co, com ocor rên ci as de ca- 
sos mui to al tos. Des de 2020 até o úl ti- 
mo bo le tim, fo ram re gis tra dos um to-
tal de 306.079 óbi tos.

Quan do ana li sa dos os ca sos as so ci- 
a dos ape nas a re si den tes das ca pi tais,
o bo le tim atu al apon ta que seis de las
já apre sen tam si nal de cres ci men to de
ca sos de SRAG, na ten dên cia de lon go
pra zo: Cui a bá, Cu ri ti ba, Flo ri a nó po- 
lis, Ma naus, Pal mas e Por to Ale gre.
Den tre as de mais ca pi tais, 12 apre- 
sen tam si nal de que da na ten dên cia
de lon go pra zo e as de mais apre sen-
tam si nal de in ter rup ção da que da ou
es ta bi li za ção.

Pa ra ava li ar a evo lu ção den tro de
ca da es ta do, os da dos agre ga dos por
ma cror re giões de saú de mos tram que
17 das 27 uni da des da Fe de ra ção têm
ao me nos uma ma cror re gião de saú de
com si nal de cres ci men to, na ten dên- 
cia de lon go pra zo ou cur to pra zo. São
elas: Ama zo nas e To can tins, no Nor te;
Bahia, Ma ra nhão, Pa raí ba, Per nam- 
bu co e Pi auí, no Nor des te; Mi nas Ge- 
rais, Rio de Ja nei ro e São Pau lo, no Su-
des te; Dis tri to Fe de ral, Goiás, Ma to
Gros so e Ma to Gros so do Sul, no Cen- 
tro-Oes te; e Pa ra ná, Rio Gran de do Sul
e San ta Ca ta ri na, no Sul.

Ges tan tes po dem trans mi tir an ti cor pos pa ra be bê, diz
es tu do

Va ci na ção de ges tan tes e lac tan tes

VA CI NA

Grá vi das pas sam
an ti cor pos pa ra os
be bês?

A no tí cia de um re cém-nas ci do com an ti cor pos con- 
tra a co vid-19 no sul do Bra sil traz de vol ta a per gun ta: o
que sa be mos até aqui so bre a trans fe rên cia des sa pro te- 
ção de ges tan tes pa ra be bês?

O ca so acon te ceu em Tu ba rão (SC) e a mãe, mé di ca,
foi va ci na da com a Co ro na vac em fe ve rei ro, quan do es- 
ta va com 34 se ma nas de ges ta ção, se gun do no ti ci ou o
G1 San ta Ca ta ri na. O be bê nas ceu em 9 de abril e um tes- 
te re a li za do dois di as de pois re ve lou a pre sen ça de an ti- 
cor pos con tra a co vid.

An tes dis so, uma mu lher deu à luz be bê com an ti cor- 
pos con tra a co vid nos Es ta dos Uni dos. Apon ta do co mo
o pri mei ro ca so co nhe ci do de um be bê com an ti cor pos
de tec tá veis no san gue do cor dão um bi li cal após va ci na- 
ção ma ter na, as in for ma ções fo ram re la ta das em ar ti go
ain da não re vi sa do por pa res e pu bli ca do em fe ve rei ro.

A mãe, tra ba lha do ra da saú de da li nha de fren te con- 
tra a co vid, re ce beu a pri mei ra do se da va ci na da Mo der- 
na com 36 se ma nas e 3 di as. Três se ma nas de pois, ocor- 
reu o par to nor mal. A mãe, que ama men ta va de for ma
ex clu si va, to mou a se gun da do se da mes ma va ci na no
pe río do pós-par to (de acor do com o cro no gra ma nor- 
mal do pro to co lo de va ci na ção de 28 di as).

No ar ti go, os au to res di zem que “a

efi cá cia da pro te ção em re cém-

nas ci dos e o mo men to ide al de

va ci na ção ma ter na per ma ne cem

des co nhe ci dos”. 

Eles apon tam que mais es tu dos se rão ne ces sá ri os pa- 
ra quan ti fi car an ti cor pos neu tra li zan tes vi rais pre sen tes
em be bês nas ci dos de mães va ci na das an tes do par to.

Di zem, ain da, que a du ra ção da pro te ção de an ti cor- 
pos ain da não é co nhe ci da e me di ções se ri a das de an ti- 
cor pos to tais po dem ser usa das pa ra de ter mi nar por
quan to tem po a pro te ção é es pe ra da. Is so, se gun do eles,
po de ria aju dar a de ter mi nar quan do é o me lhor mo- 
men to pa ra co me çar a va ci na ção em re cém-nas ci dos de
mães que re ce be ram va ci na con tra co vid-19 du ran te a
gra vi dez.

Eles con clu em o re la to in cen ti van do ou tros pes qui- 
sa do res a re gis tra rem re la tos de ca sos de va ci na ção em
mu lhe res grá vi das e lac tan tes.

Es ses re la tos são im por tan tes por que atu al men te são
li mi ta dos os da dos so bre va ci nas con tra a co vid em grá- 
vi das. Is so por que os tes tes clí ni cos que ser vem de ba se
pa ra a apro va ção das va ci nas ge ral men te não in clu em
grá vi das en tre os vo lun tá ri os – uma vez que o pe río do de
no ve me ses do de sen vol vi men to do be bê cos tu ma ser
mar ca do por uma sé rie de mu dan ças no cor po, que exi- 
gem mai or cui da do e aten ção.

Ain da em fe ve rei ro de 2020, quan do ain da nem se fa- 
la va em va ci na con tra a co vid, mé di cos da ci da de chi ne- 
sa de Wuhan anun ci a ram que uma mu lher in fec ta da
com o co ro na ví rus deu à luz um be bê que tam bém con- 
traiu a do en ça.

Es tu do pu bli ca do em ja nei ro des te ano no Ame ri can
Jour nal of Obs te trics and Gynecology su ge re que a va ci- 
na ção ma ter na po de con fe rir pro te ção ao be bê e apon ta
que um cer to ní vel de IgG (imu no glo bu li na G) na mãe
po de ser ne ces sá rio pa ra trans fe rir um ní vel su fi ci en te
de an ti cor pos pa ra o re cém-nas ci do.

Os pes qui sa do res ava li a ram 88 mu lhe res grá vi das
com tes te so ro ló gi co po si ti vo pa ra SARS-CoV-2 em No va
York, no pri mei ro se mes tre de 2020 (quan do ain da não
ha via va ci na ção con tra a co vid). De las, 42% fo ram sin to- 
má ti cas e 58%, as sin to má ti cas – e um dos re sul ta dos en- 
con tra dos foi que os ní veis de IgG fo ram sig ni fi ca ti va- 
men te mai o res em mães sin to má ti cas do que em mães
as sin to má ti cas. Os pes qui sa do res ava li a ram 50 re cém-
nas ci dos e iden ti fi ca ram que 78% (39 dos 50) apre sen ta- 
ram re sul ta dos so ro ló gi cos po si ti vos de pois da aná li se
do san gue do cor dão um bi li cal.

Eles apon tam que ain da não se sa be até que pon to os
an ti cor pos IgG de ri va dos da mãe são pro te to res pa ra o
re cém-nas ci do e quan to tem po du ra a pro te ção.

No Bra sil, o Mi nis té rio da Saú de in for mou na quar ta-
fei ra (19/5) que as ges tan tes e puér pe ras que to ma ram a
pri mei ra do se da va ci na da As tra Ze ne ca aguar dem o fim
da ges ta ção e do pe río do pu er pé rio (até 45 di as pós-par- 
to) pa ra com ple tar a va ci na ção com o mes mo imu ni- 
zan te.

Di as an tes, o go ver no bra si lei ro ha via de ci di do que a
va ci na ção de grá vi das e puér pe ras no Bra sil fi ca ria res- 
tri ta às mu lhe res com co mor bi da des, e com as va ci nas
Co ro na Vac e Pfi zer.

A de ci são foi to ma da de pois que as au to ri da des de
saú de pas sa ram a ana li sar um ca so ra ro de mor te de
uma ges tan te de 35 anos por cau sa de um aci den te vas- 
cu lar ce re bral he mor rá gi co (AVC), que po de ria ter li ga- 
ção com o uso da va ci na As tra Ze ne ca. Não há com pro- 
va ção, pe lo me nos até ago ra, de que a va ci na ção te nha
cau sa do a com pli ca ção na ges tan te.

São Luís, terça-feira, 25 de maio de 2021
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MUNICÍPIO DE ARARI-ESTADO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
CNPJ nº 06.242.846/0001-14
Av. Dr. João da Silva Lima, s/n°, Centro, Cep 65.480-000, Telefone: (98) 3453-1140

PREFEITURA DE ARARI - MA
AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021 A Comissão Central de Licitações e Contratos da 
Prefeitura Municipal de ARARI-MA avisa aos interessados que fará realizar Licitação na seguinte modalidade 
e condições. Modalidade: Tomada de Preços. Tipo de licitação: Menor preço Global, que será regida pela Lei 
nº 8.666/93, suas alterações. Objeto: Prestação de Serviços de execução de obra de Pavimentação em 
concreto simples de Vias Públicas na Sede do Município de Arari – MA. ABERTURA: 14 de junho de 2021, as 
14:30 (quatorze horas e trinta minutos), na sala da Comissão Central de Licitações e Contratos, sito na Av. Dr. 
João da Silva Lima, s/n, Centro- Arari-MA, onde serão recebidas e abertas a DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA.  
Participarão da Licitação todas as firmas especializadas no ramo, que comprovem possuir os requisitos 
mínimos de qualificação exigidos no edital, para a execução de seus objetivos, perante a Comissão Central de 
Licitações e Contratos. Maiores informações poderão ser obtidas na Sala da Comissão Central de Licitações e 
Contratos, no endereço acima, no horário das 8:00 (oito) às 12:00 (doze) horas, de segunda à sexta-feira no 
Setor de Licitação do Município de ARARI- MA, onde poderão ser consultados. ARARI- MA, 20 de maio de 
2021. Raimundo Fernandes Prazeres Filho - Secretário Municipal de Obras, Serviços urbanos e transporte.

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ÁGUA DAS CUNHAS/ MA
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO N.º 08/2021. A Prefeitura Municipal 
de Olho D’Água das Cunhas/MA, CNPJ: 06.014.005/0001-50, torna público para 
conhecimento dos interessados que realizará licitação na modalidade Tomada 
de Preço n.º 08/2021, objetivando a Contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de manutenção de equipamentos laboratoriais e 
hospitalares para atender a secretaria municipal de saúde de Olho d’água das 
Cunhas MA, para o exercício de 2021, nos termos da Lei 8.666/93 e demais 
alterações, a realizar-se no dia 10/06/2021 às 10:30 horas.  LOCAL DE REALIZA-
ÇÃO: Rua João Pessoa nº 56 - Centro Olho D’Água das Cunhas/MA, onde 
poderão consultar ou solicitar o edital e seus anexos gratuitamente, em horário 
comercial das 08:00h às 12:00h no site da prefeitura, www.olhodaguadascu-
nhas.ma.gov.br e mais informações no E-mail: cplodc@gmail.com.  Olho D’Água 
das Cunhas/MA, 24 de maio de 2021. JOEL MEIRELES SILVA
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Aviso de licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2021-SRP. A Prefeitura Municipal de Presidente 
Juscelino/ MA, através de seu pregoeiro torna público para conhecimento dos interessados, que fará 
realizar, sob a égide da Lei nº 10.520/02, aplicando-se subsidiariamente a Lei nº 8.666/93, com alterações 
posteriores e da Lei Complementar nº 123/2006 e Lei Complementar 147/2014, Decreto Municipal nº: 
009/2021, Licitação na modalidade Pregão na sua forma Presencial, do tipo menor preço por ITEM. Objeto: 
Registro de preços para futura e eventual Contratação de Empresa para fornecimento de impressos gráficos 
para atender as demandas de Diversas Secretarias do Município de Presidente Juscelino/MA. Data da 
Abertura: dia 08 de Junho de 2021, às 08:00 hs, na Sala de reunião da Comissão Central de Licitação, situada 
na Avenida Constantino Georgiano Rabelo, s/n, no Centro de Presidente Juscelino/MA, sendo presidida pelo 
Pregoeiro desta Prefeitura Municipal. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis para consulta e 
download gratuito no site: www.presidentejuscelino.ma.gov.br/portal/portal-editais-licitacao ou no prédio 
onde funciona a Comissão Central de Licitação, no horário de 08:00 às 12:00, onde poderão ser consultados 
gratuitamente ou adquiridos mediante o recolhimento da importância de R$ 50,00 (cinquenta reais) feito, 
exclusivamente, através de documento de arrecadação municipal (DAM). Presidente Juscelino, 25/05/2021, 
Daniel Nina Nunes, Secretário Municipal de Administração.

CENTRAL DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL TITARA S/A

CNPJ Nº 13.742.401/0001-69E N G E N H A R I A A M B I E N T A L

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO - Senhores Acionistas, Em cumprimento as disposições estatutárias, submetemos a apreciação de V.Sas. o relatório anual da administração e as demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020 da Central de Gerenciamento Ambiental 
Titara S/A. A Administração agradece a todos que contribuíram para os resultados alcançados, especialmente a nossa equipe de colaboradores pelo empenho e dedicação, aos fornecedores e prestadores de serviços pela qualidade e pontualidade e aos clientes pela credibilidade em nosso trabalho. Rosário, 
MA, 19 de abril de 2021.

 
Reapre-
sentado

Ativo Nota 31.12.2020 31.12.2019

Circulante    

Caixa e equivalentes de caixa ............... 5 4.844 1.701

Contas a receber de clientes ................. 6 2.312 3.383

Impostos a recuperar ............................. 7 195 37

Estoque ..................................................  408 228

Outras contas a receber.........................  4 286

 7.763 5.635

Não circulante    

Imobilizado ............................................. 8 33.396 34.679

 33.396 34.679

Total do Ativo ...........................................  41.159 40.314

 
Reapre-
sentado

Passivo Nota 31.12.2020 31.12.2019
Circulante    

Fornecedores ......................................... 9 5.315 5.753
Empréstimos e financiamentos .............. 10 5.644 4.191
Obrigações fiscais .................................. 11 243 1.063
Salários e obrigações sociais................. 12 642 806
Outras obrigações ..................................  50 282

  11.894 12.095
Não circulante    

Empréstimos e financiamentos .............. 10 11.275 14.251
Provisão p/ contingências trabalhistas ... 13 89 89
Provisão p/ desmobilização de aterros .. 14 407 527

  11.771 14.867
Patrimônio líquido 15   

Capital social  .........................................  17.659 17.487
Prejuízos acumulados ............................  (165) (4.307)
AFAC - Adiantamento para futuro 

aumento de capital ............................. - 172
 17.494 13.352

Total do Passivo e Patrimônio Líquido .  41.159 40.314

Demonstrações dos Resultados  Exercícios Findos em 31 de dezembro 
de 2020 e 2019 (Em milhares de reais, exceto o lucro por ação)

 
Reapre-
sentado

 Nota 31.12.2020 31.12.2019
Receita operacional líquida ....................... 16 26.658 25.608
Custos dos serviços prestados.................. 17 (19.983) (15.437)
Lucro bruto ..............................................  6.675 10.171
Despesas (receitas) operacionais  

Despesas administrativas ......................  (1.025) (1.300)
Despesas tributárias ..............................  (69) (73)
Outras  ...................................................  1.090 15

  (4) (1.358)
Resultado antes do resultado financeiro  6.671 8.813
Resultado Financeiro 18   

Receitas financeiras ...............................  66 67
Despesas financeiras .............................  (1.356) (1.379)

  (1.290) (1.312)
Resultado antes do imposto de renda e 

contribuição social ..............................  5.381 7.501
Imposto de renda e contribuição social 

sobre o lucro 19   
Imposto de renda  ..................................  (899) (1.254)
Contribuição social .................................  (340) (471)

  (1.239) (1.725)
Lucro líquido do exercício ......................  4.142 5.776

Lucro por ação...........................................  0,23 0,33

Demonstrações dos Resultados Abrangentes Exercícios Findos em 31 
de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de reais)

 
Reapre-
sentado

 31.12.2020 31.12.2019
Lucro Líquido do Exercício ...................................... 4.142 5.776

Outros Resultados Abrangentes .......................... - -
Resultado Abrangente Total ................................. 4.142 5.776

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de reais)

 
Capital 
Social AFAC

Prejuízos  
acumulados Total

Saldos em 1º de janeiro de 2019 .................................................................................... 16.556 - (10.083) 6.473
Aumento do capital social conf. ATA da AGE de 26/04/2019 ........................................... 599 - - 599
Aumento do capital social conf. ATA da AGE de 14/08/2019 ........................................... 332 - - 332
Adiantamento para futuro aumento de capital................................................................... - 172 - 172
Lucro líquido do exercício.................................................................................................. - - 5.776 5.776
Saldos em 31 de dezembro de 2019 - Reapresentado ................................................. 17.487 172 (4.307) 13.352
Aumento do capital social conf. ATA da AGE de 02/01/2020 ........................................... 172 (172) - -
Lucro líquido do exercício.................................................................................................. - - 4.142 4.142
Saldos em 31 de dezembro de 2020 .............................................................................. 17.659 - (165) 17.494

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Método Indireto Exercícios 
Findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de reais)

Reapre-
sentado

Fluxos de caixa das atividades operacionais: 31.12.2020 31.12.2019
Lucro líquido do exercício ....................................... 4.142 5.776
Ajustes por:

Depreciação ......................................................... 2.778 1.878
Provisão para contingências trabalhistas............. - 89
Provisão para desmobilização de aterros (ARO) . - 393

Lucro ajustado ......................................................... 6.920 8.136
Variações nos ativos e passivos

Aumento (diminuição) em contas a receber ........ 1.071 (1.780)
Aumento (diminuição) em impostos a recuperar . (158) (2)
Aumento (diminuição) em estoques..................... (180) (228)
Aumento (diminuição) em outros ativos ............... 282 (243)
Aumento (diminuição) em fornecedores .............. (438) 200
Aumento (diminuição) em obrigações fiscais a 

pagar................................................................. (820) 598
Aumento (diminuição) em obrigações com 

pessoal ............................................................. (164) 52
Aumento (diminuição) em outras obrigações....... (233) 95

Caixa proveniente das operações ........................... 6.280 6.828
Recursos líquidos gerados nas atividades 

operacionais ......................................................... 6.280 6.828
Fluxos de caixa das atividades de investimento

Aquisição de ativo imobilizado ............................. (1.614) (11.255)
Recursos líquidos aplicados nas atividades de 

investimento ......................................................... (1.614) (11.255)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento

Aumento de Capital ............................................. 172 931
Adiantamento para futuro aumento de capital ..... (172) 172
Obtenção (pagamento) de empréstimos e 

financiamentos.................................................. (1.523) 2.943
Recursos líquidos aplicados nas atividades de 

financiamento ....................................................... (1.523) 4.046
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de 

caixa ..................................................................... 3.143 (381)
Demonstração da Redução no caixa e 

equivalentes de caixa:
Caixa e equivalentes de caixa no início do 

exercício ........................................................... 1.701 2.082
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 4.844 1.701

Aumento (redução) de caixa e equivalentes de 
caixa ..................................................................... 3.143 (381)

Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Método Direto Exercícios Findos 
em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de reais)

Atividades operacionais 31.12.2020 31.12.2019
Recebimento de clientes ...................................... 32.299 28.060
Pagamentos   

a fornecedores de mercadorias e serviços ....... (17.034) (14.289)
de impostos ...................................................... (4.320) (2.417)
de salários ........................................................ (4.099) (4.487)
outros recebimentos operacionais .................... 898 36

Recursos líquidos gerados nas atividades 
operacionais ......................................................... 7.744 6.903

Atividades de Investimento   
Pagamento pela compra de imobilizado .............. (1.961) (6.309)

Recursos líquidos aplicados nas atividades de 
investimento ......................................................... (1.961) (6.309)

Atividades de Financiamento   
Amortização BNDES/Finame ............................... (2.079) (2.824)
Juros sobre financiamentos BNDES/Finame ....... (755) (1.300)
Contratação de novos empréstimos .................... 294 1.990
Amortização de empréstimos............................... (157) -
Aumento de Capital.............................................. - 1.104
Receitas financeiras ............................................. 57 55

Recursos líquidos aplicados nas atividades de 
financiamento ....................................................... (2.640) (975)

Aumento (redução) de caixa e equivalentes de 
caixa ..................................................................... 3.143 (381)

Demonstração da redução no caixa e equivalentes 
de caixa:   

No início do exercício .............................................. 1.701 2.082
No final do exercício ................................................ 4.844 1.701
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa 3.143 (381)

1 - Contexto Operacional: 1.1 – Objeto social: A Central de Gerenciamento 
Ambiental Titara S.A. (Companhia) é uma sociedade anônima de capital de 
fechado, constituída em 02 de fevereiro 2011. Voltado ao gerenciamento de 
resíduos sólidos ou rejeitos perigosos e não perigosos, transportes, trans-
bordos, tratamento, destinação final de resíduos, ambientalmente adequada 
e destinação final de rejeitos ambientalmente adequada. A sociedade tem 
sede foro na Fazenda Arapixi s/nº Zona Industrial – bairro Buenos Aires 
no Município de Rosário - MA. 1.2 - Efeitos da pandemia da COVID-19: A 
Central de Gerenciamento Ambiental Titara S.A. adotou providências para 
que seus empreendimentos pudessem continuar operando e manteve em 
andamento a totalidade dos empreendimentos. Não obstante todo o esforço 
operacional empregado, a Companhia também adotou medidas para preser-
vação de caixa, em linha com toda a legislação emanada pelos Municípios, 
Estados e União com relação ao enfrentamento da Pandemia Covid-19. 
Entre elas podemos citar: a colocação de parte do quadro de funcionários 
administrativos em regime de home office, a redução percentual de salários, 
a postergação de tributos. A Administração da Companhia tem envidado os 
maiores esforços para a preservação de emprego e manutenção da renda, 
permanecendo em contínua avaliação de medidas adicionais que possam 
ser implementadas a fim de garantir a saúde e segurança de seus emprega-
dos e usuários, bem como assegurar o caixa necessário para manutenção 
da operação da Companhia. Entendemos que a retomada da atividade eco-
nômica, associada ao fim das restrições de movimentação e contato social, 
trará importante impulso aos setores de infraestrutura e de construção, bene-
ficiados pelos juros mais baixos e retomada dos programas de investimentos 
públicos e concessões. Considerando todas as análises realizadas sobre os 
aspectos relacionados aos possíveis impactos da Covid-19 em seus negó-
cios, até o exercício findo em 31 de dezembro de 2020, a Administração con-
cluiu que não houve efeitos materiais que afetassem significativamente a sua 
situação patrimonial e financeira em relação as suas demonstrações contá-
beis. Entretanto, o efeito financeiro e econômico para Companhia dependerá 
do desfecho da crise e seus impactos macroeconômicos, especialmente no 
que tange à retração na atividade econômica. A Administração continuará 
monitorando os efeitos da crise e os impactos nas suas operações e nas 
demonstrações contábeis.
2 - Apresentação das Demonstrações Contábeis: 2.1. Base de prepa-
ração e apresentação demonstrações contábeis: a) Declaração de confor-
midade: As demonstrações contábeis da Companhia foram elaboradas e 
estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil, aplicáveis às pequenas e médias empresas (NBC TG 1000), em 
consonância com a Lei das Sociedades por Ações, bem como as normas e 
procedimentos contábeis emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contá-
beis - CPC – PME (Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas). Em 
19 de abril de 2021, a Diretoria da Companhia aprovou estas demonstrações 
contábeis e autorizou a sua divulgação. b) Base de mensuração: As demons-
trações contábeis foram preparadas com base no custo histórico, exceto pela 
valorização de certos ativos financeiros (mensurados a valor justo). A prepa-
ração das demonstrações contábeis requer o uso de certas estimativas con-
tábeis e o exercício de julgamento por parte da Administração da Companhia 
no processo de aplicação das políticas contábeis da Companhia. Aquelas 
áreas que requerem maior nível de julgamento e possuem maior complexida-
de, bem como as áreas nas quais premissas e estimativas são significativas 
estão divulgadas no item (d). c) Moeda funcional e moeda de apresentação: 
As demonstrações contábeis são apresentadas em Real, que é a moeda 
funcional da Companhia. d) Uso de estimativas e julgamentos: Ao preparar 
as demonstrações contábeis a Administração da Companhia se baseia em 
estimativas e premissas derivadas da experiência histórica e outros fatores, 
incluindo expectativas de eventos futuros, as quais se consideram razoáveis 
e relevantes. A aplicação das estimativas e premissas frequentemente re-
quer julgamentos relacionados a assuntos que são incertos, com relação aos 
resultados das operações e ao valor dos ativos e passivos. Ativos e passivos 
sujeitos a estimativas e premissas incluem a mensuração de instrumentos fi-
nanceiros, provisão para perdas em ativos, provisão para imposto de renda e 
contribuição social e outras avaliações similares. Os resultados operacionais 
e posição financeira podem diferir se as experiências e premissas utiliza-
das na mensuração das estimativas forem diferentes dos resultados reais. 
A Companhia revisa suas estimativas e premissas, pelo menos anualmente. 
Não houve alterações nas premissas e políticas contábeis em relação às 
informações anuais da Companhia em 31 de dezembro de 2019. 2.2. Novas 
normas e pronunciamentos emitidos e ainda não aplicáveis: Na data de auto-
rização destas demonstrações contábeis, a Companhia não adotou os CPCs 
novos e revisados a seguir, já emitidos e ainda não aplicáveis:

Norma ou 
interpretação Descrição

Em vigor para 
períodos anuais 
iniciados em ou após

Alterações no CPC 
36(R3)/ IFRS 10 e no 
CPC 18(R2)/IAS 28

Venda ou Constituição 
de Ativos entre um In-
vestidor e sua Coligada 
ou “Joint Venture”

Postergada 
indefinidamente

Alterações ao CPC48/
IFRS 9, CPC 38/IAS 39, 
CPC 40/IFRS 7, CPC 
11/IFRS 4 e CPC 06/
IFRS 16

Reforma da taxa de 
juros de referência

A partir de 1º de janeiro 
de 2021

Alterações ao CPC 27/
IAS 16

Imobilizado: Receitas 
antes do uso pretendido

A partir de 1º de janeiro 
de 2022

Alterações ao CPC 15/
IFRS 3

Referência à Estrutura 
Conceitual 

A partir de 1º de janeiro 
de 2022

Alterações ao CPC 26/
IAS 1

Classificação do Pas-
sivo em Circulante ou 
Não Circulante

A partir de 1º de janeiro 
de 2023

A administração da Companhia não espera que a adoção das normas lista-
das acima tenha um impacto relevante sobre as demonstrações contábeis 
em períodos futuros.
3 - Resumo das Principais Políticas Contábeis: a. Apuração do resul-
tado: É apurado em conformidade com o regime contábil de competência 
de exercícios. b. Instrumentos financeiros: (i) Ativos financeiros não 
derivativos: A Companhia reconhece os ativos financeiros inicialmente na 
data da negociação na qual a Companhia se torna uma das partes das dis-
posições contratuais do instrumento. Os ativos financeiros da Companhia 
incluem caixa e equivalentes de caixa e aplicações financeiras. Os ativos 
ou passivos financeiros são compensados e o valor líquido apresentado no 
balanço patrimonial quando, e somente quando, a Companhia tenha o direito 
legal de compensar os valores e tenha a intenção de liquidar em uma base 
líquida ou de realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. Caixa e 
equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de caixa abrangem saldos de 
caixa e investimentos financeiros com vencimento original de até 90 dias a 
partir da data da contratação. Os quais são sujeitos a um risco insignificante 
de alteração no valor e são utilizadas na gestão das obrigações de curto 
prazo. A Companhia possui classificados em caixa e equivalentes de caixa 
saldos em conta corrente bancária e aplicações financeiras, conforme Nota 
Explicativa n° 5. Empréstimos e recebíveis: Empréstimos e recebíveis são 
ativos financeiros não derivativos com pagamentos fixos ou determináveis 
e que não são cotados em um mercado ativo. Os empréstimos e recebíveis 
são mensurados pelo valor de custo amortizado utilizando o método de juros 
efetivos, deduzidos de qualquer perda por redução do valor recuperável. A 
receita de juros é reconhecida através da aplicação da taxa de juros efetiva, 
exceto para créditos de curto prazo quando o reconhecimento dos juros se-
ria imaterial. Redução ao valor recuperável de ativos financeiros: Ativos 
financeiros, exceto aqueles designados pelo valor justo por meio do resulta-
do, são avaliados por indicadores de redução ao valor recuperável no final 
de cada período de relatório. As perdas por redução ao valor recuperável 
são reconhecidas se, e apenas se, houver evidência objetiva da redução ao 
valor recuperável do ativo financeiro como resultado de um ou mais eventos 
que tenham ocorrido após seu reconhecimento inicial, com impacto nos flu-
xos de caixa futuros estimados desse ativo. (ii) Passivos financeiros não 
derivativos: A Companhia reconhece títulos de dívida emitidos e passivos 
subordinados inicialmente na data em que são originados. Todos os outros 
passivos financeiros (incluindo dos passivos designados pelo valor justo re-
gistrados no resultado) são reconhecidos inicialmente na data de negociação 
na qual a Companhia se torna uma parte nas disposições contratuais do 
instrumento. A Companhia classifica os passivos financeiros não derivativos 
a valor justo por meio do resultado. Tais passivos financeiros são reconheci-
dos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de transação 
atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, esses passivos financeiros são 
medidos pelo custo amortizado através do método dos juros efetivos. (iii) 

Balanços Patrimoniais em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de reais)

do básico por ação: O cálculo do resultado básico por ação é feito através 
da divisão do resultado do semestre, atribuído aos detentores de ações da 
Companhia, pela quantidade média ponderada de ações ordinárias em circu-
lação durante o mesmo período. j. Demonstração dos Fluxos de Caixa: As 
demonstrações dos fluxos de caixa foram preparadas pelo método direto e 
indireto e estão apresentadas de acordo com o CPC 03 (R2). 
4 - Reapresentação dos Valores Correspondentes: A Administração da 
Companhia está reapresentando as demonstrações contábeis do exercício 
findo em 31 de dezembro de 2019 em função da correção de erros de com-
petência de exercícios anteriores que foram contabilizados durante o exercí-
cio findo em 31 de dezembro de 2019. Esses ajustes estão sendo apresenta-
dos retroativamente em conformidade com o CPC 23 – Políticas Contábeis, 
Mudança de Estimativa e Retificação de Erro e CPC 26(R1) – Apresentação 
das Demonstrações Contábeis e produziram os seguintes impactos nas de-
monstrações contábeis da Companhia em relação aos valores anteriormente 
apresentados:

31.12.2019

Ativo Original Ajustes
Reapre-
sentado

Não Circulante
Imobilizado............................................... 34.175 504 34.679

Total no Ativo.................................................. 34.175 504 34.679

Patrimônio Líquido
Prejuízos acumulados ................................. (4.811) 504 (4.307)

Total no Patrimônio Líquido ........................ (4.811) 504 (4.307)

Custos dos Serviços Prestados
Custos dos serviços prestados ................... (15.941) 504 (15.437)

Total de Custos dos Serviços Prestados ... (15.941) 504 (15.437)

Em 2020 a Companhia ajustou os registros contábeis referentes a provisão 
para desmobilização de aterros, anteriormente registrados na rubrica 
custos dos serviços prestados e ativou o montante de R$ 504 mil na rubrica 
imobilizado – provisão para desmobilização de aterros.
5 - Caixa e Equivalente de Caixa

31.12.2020 31.12.2019
Bancos conta movimento ........................................ 66 355
Aplicações financeiras ............................................. 4.778 1.346

4.844 1.701
As aplicações financeiras estão substancialmente concentradas em CDBs 
(Certificados de Depósitos Bancários), mantidas em instituições financeiras 
de primeira linha, com remuneração de 100% do Certificado de Depósito 
Interbancário (CDI).
6 - Contas a Receber de Clientes

31.12.2020 31.12.2019
Saldos vincendos .................................................... 2.298 878
Saldos vencidos até 180 dias .................................. 1 1.819
Saldos vencidos a mais de 180 dias ....................... 13 686
Total......................................................................... 2.312 3.383
7 - Impostos a Compensar

31.12.2020 31.12.2019
IRRF por terceiros a recuperar ................................ 117 -
IRPJ a recuperar (i) ................................................. 61 25
CSLL a recuperar (i) ................................................ 17 9
PIS e COFINS a recuperar ...................................... - 3

195 37
(i) Os saldos de IRPJ e CSLL a recuperar foram originados de pagamentos 
por estimativas do exercicio corrente.
8 - Imobilizado: a) Composição

Taxa 
Anual de 

Deprecia-
ção %

31.12.2020 31.12.2019

Custo

Depre-
ciação 

acumu-
lada 

Valor 
resi-
dual

Valor 
residual

Terrenos ..................... - 8.956 - 8.956 8.956
Instalações ................. 20 14.302 (1.417) 12.885 11.743
Equipamentos de 

campo e auxiliar ...... 5 4.116 (1.276) 2.840 3.448
Veículos ...................... 5 1.291 (301) 990 1.248
Central de Tratamento 

de Resíduos ............ 10 14.486 (9.778) 4.708 6.156
ETE - Estação de Trat. 

de Efluentes ............ 10 2.509 - 2.509 2.509
Aterros - Prov. para 

desmobilização ....... 407 (36) 371 -
Outras imobilizações .. 10 288 (151) 137 115

46.355 (12.959) 33.396 34.175

(quinhentos e noventa e nove mil) novas ações ordinárias nominativas sem 
valor nominal, totalmente subscrito pelas acionistas. Em 14 de agosto de 
2019 a Companhia realizou Assembleia Geral Extraordinária - AGE apro-
vando aumento do Capital Social no valor de R$ 332, através da emissão de 
332.000 (trezentos e trinta e duas mil) novas ações ordinárias nominativas 
sem valor nominal, totalmente subscrito pelas acionistas. Em 02 de janei-
ro de 2020 a Companhia realizou Assembleia Geral Extraordinária - AGE 
aprovando aumento do Capital Social no valor de R$ 172, com a capitaliza-
ção do AFAC, através da emissão de 172.000 (centro e setenta e duas mil) 
novas ações ordinárias nominativas sem valor nominal. b) Reserva legal e 
distribuição de lucros e dividendos: O Estatuto prevê que dos lucros líquidos 
apurados nos exercícios serão destinados 5% à constituição da reserva le-
gal, até o limite de 20% do capital social e 3% à distribuição aos acionistas 
como dividendo obrigatório, podendo a Assembleia Geral deliberar pela dis-
tribuição a menor. No exercício findo em 31 de dezembro de 2020 não houve 
distribuição de lucros, pois a Companhia apresentava prejuízos acumulados.
c) Resultado por ação

Resultado 
do Exercício

Quantidade 
de ações

Resultado 
por ação

31.12.2020................................ 4.142 17.659 0,23
31.12.2019................................ 5.776 17.487 0,33

16 - Receita operacional líquida
31.12.2020 31.12.2019

Receita de Serviços................................................. 30.230 29.866
Receita de Locação ................................................. 834 -
Total de Receita Bruta........................................... 31.064 29.866
(-) ISS ...................................................................... (1.512) (1.493)
(-) PIS ...................................................................... (516) (493)
(-) COFINS .............................................................. (2.378) (2.272)
Total de Impostos s/ Faturamento ....................... (4.406) (4.258)
Receita Operacional Líquida ................................ 26.658 25.608
17 - Custos dos serviços prestados

31.12.2020 31.12.2019
Insumos ................................................................... 7.167 7.270
Pessoal .................................................................... 4.926 4.600
Locação ................................................................... 3.824 417
Serviços de terceiros ............................................... 985 892
Depreciações/Amortizações .................................... 2.509 1.878
Outros ...................................................................... 572 884

19.983 15.941
18 - Resultado financeiro líquido
Receitas Financeiras 31.12.2020 31.12.2019

Sobre aplicações financeiras .............................. 58 57
Juros ................................................................... 11 13
(-) PIS e COFINS s/ receitas financeiras ............ (3) (3)

Total ....................................................................... 66 67
Despesas Financeiras

Bancária .............................................................. (115) (183)
Juros ................................................................... (25) (29)
Encargos s/ financiamentos ................................ (1.216) (1.167)

Total ....................................................................... (1.356) (1.379)
Resultado Financeiro Líquido ............................. (1.290) (1.312)
19 - Despesas de IRPJ e CSLL: Conciliação da despesa de imposto de 
renda e contribuição social no resultado:

31.12.2020 31.12.2019
Lucro antes do Imposto de Renda e Contribuição 

Social ................................................................... 5.381 6.997
Imposto de Renda e Contribuição Social às 

aliquotas nominais (34%) ..................................... (1.830) (2.379)
Efeito do imposto de renda e contribuição social sobre:

Adições permanentes .......................................... (8) (165)
Compensação de base negativa.......................... 551 763
Outros .................................................................. 47 56

Despesa com Imposto de Renda e Contribuição 
Social ................................................................... (1.239) (1.725)

Despesa de Contribuição Social .......................... (340) (471)
Despesa de Imposto de Renda............................ (899) (1.254)

(1.239) (1.725)
Alíquota efetiva de imposto de renda e 

contribuição social................................................ 23% 25%

20 - Gestão de Riscos Financeiros: a) Considerações Gerais: As políticas 
de gerenciamento de risco da Companhia foram estabelecidas para identi-
ficar e analisar os riscos, definir limites de riscos e controles apropriados,  
para monitorar os riscos e a aderência aos limites impostos. As políticas de 
risco e os sistemas são revistos regularmente para refletir mudanças nas 
condições de mercado e atividades da Companhia. As atividades da Com-
panhia as expõem a diversos riscos financeiros: risco de liquidez, risco de 
crédito e exposição a risco de taxa de juros. A gestão de risco da Companhia 
concentra-se na imprevisibilidade dos mercados financeiros e busca minimi-
zar os potenciais efeitos adversos no seu desempenho financeiro. A gestão 
de risco é pautada pela identificação, mensuração e mitigação dos riscos 
mapeados para todos os negócios da Companhia. b) Gerenciamentos de 
Riscos: A Companhia está exposta: (i) a riscos de liquidez, em virtude da 
possibilidade de não ter caixa suficiente para atender suas necessidades 
operacionais; (ii) aos riscos de mercado, decorrentes de variações das taxas 
de juros e preços; e (iii) aos riscos de crédito, decorrentes da possibilidade 
de inadimplemento de suas contrapartes em aplicações financeiras e contas 
a receber. A gestão de riscos de liquidez, de mercado e de crédito se dá atra-
vés de mecanismos de manutenção de caixa mínimo e acompanhamento do 
mercado financeiro, buscando minimizar a exposição dos ativos e passivos, 
de modo a proteger a rentabilidade dos contratos e o patrimônio.

DIRETORIA
Fernando Antonio Mota Nogueira Santos

Jefferson Pinto Martins

CONTADOR
Walter Luis da Silva Junior - CRC-RJ 093.575/O-7

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Instrumentos financeiros derivativos: A Companhia não opera com instru-
mentos financeiros derivativos. De acordo com suas políticas financeiras, a 
Companhia não efetua operações envolvendo instrumentos financeiros que 
tenham caráter especulativo. c. Contas a receber: Os valores a receber são 
demonstrados a valor justo, já deduzidos da provisão estimada para créditos 
de liquidação duvidosa, que é constituída, quando necessário, em montan-
te considerado suficiente pela Administração para cobrir eventuais perdas 
na realização das contas a receber, considerando os riscos envolvidos. d. 
Estoque: Os estoques são avaliados ao custo médio de aquisição ou de pro-
dução, reduzido por provisão para perda ao valor de mercado, quando apli-
cável. O custo dos estoques inclui gastos incorridos na produção, transporte 
e armazenagem dos estoques. No caso de estoques acabados, o custo inclui 
os gastos gerais de fabricação baseadas na capacidade normal de operação.
A Companhia utiliza o método de custeio por absorção. Os custos diretos 
são apropriados mediante apontamento de forma objetiva e os custos indire-
tos são apropriados por meio de rateio com base na capacidade normal de 
produção, incluindo gastos incorridos na aquisição de estoques, custos de 
produção e transformação e outros custos incorridos em trazê-los às suas lo-
calizações e condições existentes. e. Imobilizado: Demonstrado aos custos 
de aquisição, formação ou construção, deduzidos das depreciações que não 
supera o valor provável de recuperação determinado com base nos resulta-
dos das operações futuras. As depreciações são calculadas pelo método li-
near, com base na vida útil econômica estimada dos bens, conforme descrito 
na Nota Explicativa nº 8. A Companhia avalia a cada exercício o valor para 
identificação da recuperabilidade de ativos (impairment). Um ativo imobili-
zado é considerado passível de ajuste de desvalorização quando seu valor 
contábil exceder seu valor recuperável. Provisão para desmobilização de 
ativos: Há muitos fatores que podem afetar o prazo e os valores a serem de-
sembolsados com relação às obrigações para desmobilização. Esses fatores 
incluem atividades exploratórias e de desenvolvimento futuras, mudanças 
nos custos, alterações tecnológicas e na legislação, que não podem ser pre-
vistas pela Administração. Devido ao alto grau de incerteza, os gastos reais 
futuros podem ser alterados significativamente dos valores atualmente pro-
visionados. A provisão é a melhor estimativa do valor presente dos fluxos de 
caixa futuros necessários para liquidar a obrigação de restauração na data 
do balanço, com base nas exigências legais e na tecnologia atual. Futuros 
custos de restauração são revistos anualmente e as alterações são refletidas 
no valor presente da disposição no final do exercício. O montante da provisão 
para custos de restauração futuro é capitalizado como um ativo imobilizado 
e é depreciado de acordo com a vida útil do aterro. O passivo não circulante 
é atualizado pela taxa de desconto real da Companhia. O ativo é depreciado 
de forma linear. f. Provisões: (i) Geral: Uma provisão é reconhecida, em 
função de um evento passado, se a Companhia tem uma obrigação legal ou 
construtiva que possa ser estimada de maneira confiável e é provável que 
um recurso econômico seja exigido para liquidar a obrigação. As provisões 
são apuradas através do desconto dos fluxos de caixa futuros esperados a 
uma taxa antes de impostos que reflete as avaliações atuais de mercado 
quanto ao valor do dinheiro no tempo e riscos específicos para o passivo. Os 
custos financeiros incorridos são registrados no resultado. (ii) Contingências: 
As provisões para ações judiciais (trabalhista, civil e tributária) são reconhe-
cidas quando: a Companhia tem uma obrigação presente ou não formalizada 
como resultado de eventos passados; é provável que uma saída de recursos 
seja necessária para liquidar a obrigação; e o valor tiver sido estimado com 
segurança. A Companhia possui ações de naturezas trabalhista, envolvendo 
riscos de perda classificados pela administração como provável, com base 
na avaliação de seus assessores legais, bem como conforme determinam as 
práticas contábeis não há provisão classificadas como possível, com infor-
mações a serem divulgadas. g. Imposto de renda e contribuição social: 
As despesas de imposto de renda e contribuição social do período são cal-
culados pelo regime de tributação do Lucro Real. Os impostos sobre a renda 
são reconhecidos na demonstração do resultado, exceto na proporção em 
que estiverem relacionados com itens reconhecidos diretamente no patrimô-
nio líquido ou no resultado abrangente. Nesse caso, o imposto também é 
reconhecido no patrimônio líquido ou no resultado abrangente. Os encargos 
de imposto de renda e contribuição social são calculados com base nas leis 
tributárias promulgadas na data do balanço. A alíquota do imposto de renda é 
15% com adicional de 10% sobre uma base superior a R$ 240.000,00 anuais 
e a alíquota da contribuição social é de 9%. A Administração avalia, periodi-
camente, as posições assumidas pela Companhia com relação às situações 
em que a regulamentação fiscal aplicável dá margem a interpretações. Es-
tabelece provisões, quando apropriado, com base nos valores estimados de 
pagamento às autoridades fiscais. h. Reconhecimento de receita: A receita 
é reconhecida por ocasião da efetiva prestação de serviços, quando incorri-
das e auferidas e possam ser mensuradas de forma confiável. Uma receita 
não é reconhecida se há incerteza significativa na sua realização. i. Resulta-

b) Movimentação do imobilizado

Descrição Terrenos Instalações
Equip . de 

Campo e Aux. Veículos

Central de 
Trat. de 

Resíduos

ETE - Esta-
ção de Trat. 

de Efluentes

Aterros -  
Prov. para  

desmobilização Outros Total
Saldo líquido em 31/12/2019 ........ 8.956 11.743 3.448 1.248 6.156 2.509 - 115 34.175
Adiçoes ........................................... - 1.423 183 - - - 527 885 3.018
Baixas ............................................. - - (28) - - - (120) (849) (997)
(+) Baixas de depreciação/Amortiz. - - - - - - - - -
(-) Depreciações/Amortizações ...... - (281) (763) (258) (1.448) - (36) (14) (2.800)
Saldo líquido em 31/12/2020 ........ 8.956 12.885 2.840 990 4.708 2.509 371 137 33.396
Saldo líquido em 31/12/2018 ........ 8.956 5.897 239 - 7.605 2.509 - 96 25.302
Adições ........................................... - 6.115 3.508 1.291 - - - 4.953 15.867
Baixas ............................................. - (2) (19) - - - - (4.928) (4.949)
(+) Baixas de depreciação/Amortiz. - - 12 - - - - 9 21
(-) Depreciações/Amortizações ...... - (267) (292) (43) (1.449) - - (15) (2.066)
Saldo líquido em 31/12/2019 ........ 8.956 11.743 3.448 1.248 6.156 2.509 - 115 34.175

(i) Provisão para desmobilização de aterros – No exercício de 2020 a Com-
panhia adicionou em seu ativo R$ 527 mil referentes a custos de desmobili-
zação de aterros e deste montante um total de R$ 504 mil são referentes a 
exercício anteriores e R$ 23 mil ao exercício corrente.
9 - Fornecedores

31.12.2020 31.12.2019
Fornecedores nacionais (i) ...................................... 5.315 5.753

5.315 5.753
(i) Representado basicamente por faturas em aberto de fornecedores de in-
sumos e serviços utilizados nas operações da Companhia.
10 - Empréstimos e financiamentos

Circulante Não Circulante
Agente Financeiro 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019
Caterpillar Financial S.A. 

(i) ................................. 114 85 222 326

Banco do Nordeste S.A. (ii) 902 677 2.329 2.648

Total CDC ...................... 1.016 762 2.551 2.974
Banco do Nordeste - 

Capital de Giro (iii) ...... 1.366 603 569 1.387

Financiamento BNDES (iv) 3.262 2.826 8.155 9.890

Total Outros .................. 4.628 3.429 8.724 11.277
Total Geral ..................... 5.644 4.191 11.275 14.251
(i) CDC, empréstimo com taxa prefixada de 12% a.a. O prazo de pagamento 
é de 48 meses, com vencimento das últimas parcelas em 2023. (ii) CDC, em-
préstimo com taxa de 1,52% a.a. + variação do IPCA. O prazo de pagamento 
é de 60 meses, com vencimento das últimas parcelas em 2024. (iii) contra-
tado junto ao Banco do Nordeste S/A com taxa de 1,55% a.a. + variação do 
IPCA. O prazo de pagamento é de 30 meses. (iv) Aprovado em Reunião do 
Conselho a contratação do financiamento junto ao BNDES para construção 
da Central de Tratamento de Resíduos da TITARA. O valor total contratado 
foi de R$ 25.474.000,00 (vinte e cinco milhões, quatrocentos e setenta e qua-
tro mil reais), subdivididos em Subcrédito “A” no valor de R$ 21.122.000,00 
(vinte e um milhões, cento e vinte e dois mil reais) e Subcrédito “B” no valor 
de R$ 4.352.000,00 (quatro milhões, trezentos e cinquenta e dois mil reais).
Sobre este contrato, com vencimento previsto para junho de 2024, incidirão 
juros de 2,18% a.a. + Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP para o Subcré-
dito “A” e 6% a.a. para o Subcrédito “B”. O contrato obriga a Companhia a 
manter durante toda vigência, “Covenants” financeiro de Índice de Cobertura 
do Serviço da Dívida (ICSD) igual ou superior a 1,3.

11 - Obrigações fiscais
31.12.2020 31.12.2019

PIS s/ Faturamento.................................................. 18 48
COFINS s/ Faturamento .......................................... 81 223
ISS s/ Faturamento.................................................. 124 188
Obrigações fiscais sobre lucro ................................ - 577
Impostos retidos de terceiros .................................. 20 27

243 1.063
12 - Salários e Obrigações Sociais

31.12.2020 31.12.2019
Salários a pagar ......................................................  159  194 
Provisão de férias e encargos .................................  372  476 
Encargos sociais a recolher ....................................  111  136 

 642  806 
13 - Provisões para contingências trabalhistas: A Companhia é parte em 
processos trabalhistas para os quais a Administração entende ter constituí-
do, com base nas informações recebidas dos seus assessores jurídicos e 
na experiência anterior referente às quantias reivindicadas, provisão para 
contingências em montante considerado suficiente para cobrir perdas prová-
veis. Em 31 de dezembro de 2019 foi constituída provisão no valor de R$ 89. 
Em 31 de dezembro de 2020 não foram constituídas novas provisões. Não 
existem processos classificados como possíveis para o exercício findo em 31 
de dezembro de 2020 e de 2019 a ser divulgado.
14 - Provisões para desmobilização de aterros: A provisão para desmo-
bilização do aterro está relacionada com as obrigações ambientais da Com-
panhia com o fechamento do aterro e cuidados após o fechamento de acor-
do com a lei NBR nº 13.896/1997. Portanto, a Companhia registra como a 
provisão o valor presente dos gastos futuros relacionados à área explorada. 
Mudanças de circunstâncias, lei ou tecnologia podem afetar as estimativas e 
periodicamente o montante provisionado é revisado e ajustado quando ne-
cessário. Esta provisão está classificada no passivo não circulante de acordo 
com a data prevista para ocorrência das atividades de desmobilização. A 
provisão para desmobilização foi constituída com base em uma avaliação 
realizada por engenheiros e na experiência anterior deles. O desembolso 
está previsto para ocorrer a partir do ano de 2033. Em 31 de dezembro de 
2020 a provisão constituída totalizava R$ 407 (R$ 527 em 2019).
15 - Patrimônio líquido: a) Capital Social: O capital social em 31 de dezem-
bro de 2020, totalmente subscrito e integralizado é de R$ 17.659 (dezessete 
milhões, seiscentos e cinquenta e nove mil reais), dividido em 17.659.400 
(dezessete milhões, seiscentas e cinquenta e nove mil e quatrocentas) ações 
ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal. Em 26 de abril de 2010 a 
Companhia realizou Assembleia Geral Extraordinária - AGE aprovando au-
mento do Capital Social no valor de R$ 599, através da emissão de 599.000 

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis 
Aos
Acionistas, Conselheiros e Administradores da
Central de Gerenciamento Ambiental Titara S.A. 
Rio de Janeiro - RJ 
Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis Central de Gerencia-
mento Ambiental Titara S.A. (“Companhia”), que compreendem o balanço 
patrimonial em 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 cor-
respondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas 
contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas 
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição 
patrimonial e financeira, da Central de Gerenciamento Ambiental Titara 
S.A. em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas operações e os 
seus respectivos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às pequenas e mé-
dias empresas (NBC TG 1000).
Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as nor-
mas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em 
conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada 
“Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. 
Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princí-
pios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador 
e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilida-
de, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com 
essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente 
e apropriada para fundamentar nossa opinião. Outros assuntos: Audito-
ria correspondente ao exercício anterior: Os valores correspondentes ao 

exercício findo em 31 de dezembro de 2019, apresentados para fins de com-
paração, foram anteriormente examinados por outro auditor independente 
que emitiu relatório datado de 25 de março de 2020, sem modificação. Con-
forme mencionado na Nota Explicativa nº 4, a Companhia realizou ajustes 
e reclassificações, visando uma melhor apresentação das demonstrações 
contábeis. Revisamos tais ajustes e reclassificações e não temos quaisquer 
exceções quanto ao assunto. Não fomos contratados para auditar, revisar ou 
aplicar quaisquer outros procedimentos sobre as demonstrações contábeis 
da Companhia referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019 e, 
portanto, não expressamos opinião ou qualquer forma de asseguração sobre 
essas demonstrações contábeis tomadas em conjunto.
Responsabilidades da administração e da governança pelas demons-
trações contábeis: A administração é responsável pela elaboração e 
adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis as pequenas e médias em-
presas (NBC TG 1000 – Contabilidade para pequenas e médias empresas) e 
pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir 
a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, inde-
pendentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demons-
trações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capaci-
dade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os 
assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa 
base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que 
a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, 
ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das 
operações. Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles 
com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das de-
monstrações contábeis.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contá-
beis: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstra-
ções contábeis, tomadas em conjunto, estejam livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de au-
ditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segu-
rança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com 
as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as even-
tuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes 
de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente 
ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, 
as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas de-
monstrações contábeis individuais e consolidadas.
Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos 
ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e 
avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, in-
dependentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos 
procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos 
evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opi-
nião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude 
é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato 
de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representa-
ções falsas intencionais. • Obtivemos entendimento dos controles internos 
relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria 
apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos 
opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia. • Avaliamos 
a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estima-
tivas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Con-

cluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de 
continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se 
existe uma incerteza relevante em relação a eventos ou condições que pos-
sam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade 
operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, 
devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respec-
tivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em 
nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões es-
tão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso 
relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a 
não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresenta-
ção geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive 
as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspon-
dentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de 
apresentação adequada.   
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre 
outros aspectos, do alcance e da época dos trabalhos de auditoria planeja-
dos e das constatações significativas de auditoria, inclusive as deficiências 
significativas nos controles internos que, eventualmente, tenham sido identi-
ficadas durante nossos trabalhos.

Rio de Janeiro, 19 de abril de 2021.

Grant Thornton  
Auditores Independentes
CRC SP 025.583/O-1

Marcio Romulo Pereira
CT CRC RJ 076774-O – 7
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PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 027/2021 

AVISO DE LICITAÇÃO

INTERESSADO: Município de São Domingos do Azeitão/MA 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para instalação e fornecimento de provedor de 
acesso à internet via Fibra Óptica, com a disponibilização dos equipamentos necessários para 
viabilizar o acesso, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de São Domingos do 
Azeitão/MA. 

•   MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE. 
•   DATA DE SESSÃO: Dia 08/06/2021. 
•   HORÁRIO: 15h00min. Horário de Brasília/DF. 
•   FONTE DE RECURSOS: 001 RECURSOS ORDINÁRIOS  
•   VALOR ESTIMADO: R$ 134.568,00 (cento e trinta e quatro mil, quinhentos e sessenta e oito 
reais) 

OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital poderá ser obtido ou consultado na Comissão Permanente de 
Licitações – CPL, em dias úteis de segunda à sexta, no horário das 08:00 às 12:00 horas, também 
podendo ser obtido gratuitamente por meio digital, nos seguintes endereços eletrônicos: no site da 
Prefeitura Municipal de São Domingos do Azeitão/MA: https://saodomingosdoazeitao.ma.gov.br/ e 
no site do Tribunal de Contas do Estado: https://site.tce.ma.gov.br/. Mais informações poderão ser 
consultadas e obtidas através do email da CPL: cpl.saodomingosdoazeitao@gmail.com. 

São Domingos do Azeitão - MA, 24 de maio de 2021. 

 

Hugo Ribeiro Cardoso 
Pregoeiro 

                        DEFENSORIA PÚBLICA 
 DO ESTADO DO MARANHÃO

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO

A Comissão de Licitação da Defensoria Pública do Estado do Maranhão, torna público 
que, por determinação Superior a sessão de abertura prevista para o dia 25/05/2021 
às 09h00 do Pregão Eletrônico SRP nº 007/2021, registro de preços para eventual e 
futura contratação de serviços de fabricação, com o fornecimento de todo material, de 
12(doze) unidades administrativas modulares para a DPE/MA, está SUSPENSA devido 
a necessidade de alteração no Edital/Termo de Referência, assim sendo, será publicado 
novo edital oportunamente divulgado no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br
e nos mesmos meios de comunicação anteriormente divulgados. 

São Luís/MA, 21 de maio de 2021. CPL-DPE. 

PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2021- CPL 
Processo Administrativo n° 005/2021AVISO DE LICITAÇÃOINTERESSADO: Câmara 
Municipal de Fortaleza dos Nogueiras - MA OBJETO: Contratação de empresa para prestação de 
serviços de publicidade destinados às divulgações dos atos oficiais e sessões ordináriaseextra-
ordinárias da Câmara Municipal de Fortaleza dos Nogueiras - MA, conforme quantidades, 
condições e especificações constantes no Termo de Referência.MODALIDADE: PREGÃO 
PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE DATA DA SESSÃO:09/06/2021HORÁRIO: 
10h00min (dez horas).
FONTE DE RECURSOS: 001 RECURSOS ORDINÁRIOS 
VALOR ESTIMADO: R$ 123.000,00(cento e vinte e três mil reais)OBTENÇÃO DO EDITAL: O 
Edital poderá ser obtido ou consultado na Comissão Permanente de Licitações – CPL, em 
dias úteis de segunda à sexta, no horário das 08:00 às 12:00 horas, também podendo ser 
obtido gratuitamente por meio digital nesta COMISSÃO, bem como no site do Tribunal de 
Contas do Estado: tce.ma.gov.br. Mais informações poderão ser consultadas e obtidas 
através do e-mail da CPL: cmfortalezadosnogueiras.ma.gov.br ou pelo telefone: (99) 
98847 1363.Fortaleza dos Nogueiras - MA, 04 de maio de 2021.
ANA PATRICIA SANTOS DE SÁ ARAUJO Vereadora Presidente

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2021. A Prefeitura Municipal de Icatu/MA/MA, 
através da Comissão Permanente de Licitação torna público para conhecimento dos interessados, que fará 
realizar, sob a égide da Lei nº 10.520/02 e subsidiariamente as disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, Licitação na modalidade Pregão na sua forma Presencial, do tipo menor preço por item, sob o 
Regime de Fornecimento, objetivando: Formação de registro de preços para futura e eventual contratação 
de empresa a fim de fornecer oxigênio hospitalar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de 
Saúde do Município de Icatu-MA. ABERTURA: 08 de junho de 2021, às 09h00min (Nove horas), Sala de 
sessões da Comissão de Licitações localizada na Rua Coronel Cortez Maciel, s/n. Centro, Icatu – MA, sendo 
presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal. O edital e seus anexos podem ser consultados 
gratuitamente no prédio da Prefeitura onde funciona a Comissão Permanente de Licitação ou pelo site 
www.icatu.ma.gov.br e ser adquiridos mediante o recolhimento da importância de R$ 50,00 (cinquenta 
reais) feito exclusivamente através de documento de Arrecadação Municipal (DAM), Rua Coronel Cortez 
Maciel, s/n. Centro, Icatu – MA, e demais informações no e-mail cplicatulicitacao@gmail.com. Icatu/MA, 21 
de maio de 2021. Fabiano De Jesus Barbosa Ferreira/Pregoeiro.

ESTADO DO MARANHÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

São Luís, 21 de maio de 2021

Gabriel Manzano Dias Marques
Pregoeiro da ALEMA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021-CPL/AL

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3236/2020-AL

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO – ALEMA 
torna público que realizará licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, no dia 07 
de junho às 09:00h, pelo sitio www.comprasnet.gov.br para contratação de 
empresa especializada no fornecimento e infraestrutura de telecomunicações em 
Fibra ótica Apagada para utilização pelo Complexo de Comunicação desta Casa. 
O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados nos sítios 
www.comprasnet.gov.br e www.al.ma.leg.br no link Licitações, podendo ainda 
ser adquirido gratuitamente na CPL/ALEMA, através da apresentação de 
dispositivo de armazenagem eletrônica (cd, pen drive, etc.), durante os dias 
úteis, das 08:00 às 14:00. 

MISSA DE SETIMO DIA 
TEREZA DO MENINO JESUS SARMENTO DO EGITO

CONVITE

OS FAMILIARES DA SAUDOSA TEREZA DO MENINO 
JESUS SARMENTO DO EGITO, CONVIDAM PARENTES E 
AMIGOS PARA A MISSA DE SÉTIMO DIA, A REALIZAR-SE 
NO DIA 25.05.2021 (TERÇA-FEIRA) ÀS 19.00H NA IGREJA 
DE SÃO MAXIMILIANO  (CONJ. VINHAIS) AGRADECE-
MOS A TODOS QUE COMPARECEREM A ESTE ATO DE FÉ 
E SOLIDARIEDADE CRISTÃ. 

-

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ÁGUA DAS CUNHAS/ MA
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO N.º 07/2021. A Prefeitura Municipal 
de Olho D’Água das Cunhas/MA, CNPJ: 06.014.005/0001-50, torna público para 
conhecimento dos interessados que realizará licitação na modalidade Tomada 
de Preço n.º 07/2021, objetivando a Contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de Assessoria e Consultoria em Controle Interno para 
atender a administração municipal para o exercício de 2021, nos termos da Lei 
8.666/93 e demais alterações, a realizar-se no dia 10/06/2021 às 08:30 horas.  
LOCAL DE REALIZAÇÃO: Rua João Pessoa nº 56 - Centro Olho D’Água das 
Cunhas/MA, onde poderão consultar ou solicitar o edital e seus anexos 
gratuitamente, em horário comercial das 08:00h às 12:00h no site da prefeitura, 
www.olhodaguadascunhas.ma.gov.br e mais informações no E-mail: 
cplodc@gmail.com.  Olho D’Água das Cunhas/MA, 24 de maio de 2021. JOEL 
MEIRELES SILVA

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

A Control Ambiental Sustentabilidade e Meio Ambiente S.A., 
inscrita no CNPJ 10.550.896/0001-36, torna público que recebeu 
da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais – 
SEMA a LO N° 10631652021, referente ao e-processo 
146454/2020, em favor da atividade de Transporte Rodoviário de 
Produtos Perigosos no estado do Maranhão.

Fabrício Resende Fonseca
Diretor Comercial

Fortaleza, 19 de maio de 2021

Na condição de presidente da comissão designada para a condução do 

inquérito do processo administrativo disciplinar (PAD) n.º 10166.725135/2016-18, 

CITO, pelo presente edital,   para os devidos efeitos legais, a servidora YARA MELO 

SAMPAIO, Agente Administrativa aposentada, matrícula SIAPE n.º 0437797, dado 

que não foi localizada no endereço fornecido à Administração Pública, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar defesa no referido processo.

Informo ainda que cópia integral do referido PAD, bem como o direito de vista 

dos autos lhe são assegurados durante o horário de 08h30min às 11h30min, no 

Escritório de Corregedoria na 3ª Região Fiscal, no Edifício-Sede do Ministério da 

Economia no Estado do Ceará, à rua Barão de Aracati, 909, 1º andar, Aldeota, 

Fortaleza/CE, CEP 60.115-080, onde encontra-se instalada a comissão.

(assinado digitalmente)
George Araújo de Vasconcelos

Auditor-Fiscal da Receita Federal

EDITAL DE CITAÇÃO

SECRETARIA ESPECIAL 
DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
ALFÂNDEGA DA RECEITA 
FEDERAL DO BRASIL NO 
AEROPORTO INTERNACIONAL 
PINTO MARTINS

MINISTÉRIO DA 
ECONOMIA

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Presidente do Sindicato das Indústrias da Construção Civil do Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições 
legais, para os fins previstos no inciso I do art.º 20 do Estatuto Social, convoca todos os associados em pleno gozo 
de seus direitos sociais para participarem da ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a ser realizada na sede 
deste Sindicato, situada na Casa da Indústria Albano Franco, na Avenida Jerônimo de Albuquerque, s/n°- 4° andar, 
nesta capital, e também através da plataforma de reunião online ZOOM, ID Reunião: 823 8056 4662 na seguinte 
data e horário: 31(trinta e um) de maio de 2021, às 08h30min em 1ª (primeira) convocação, e às 09h00min do 
mesmo dia, com qualquer número em 2ª (segunda) convocação, para  a seguinte ordem do dia:

a)    Discussão e votação da ata da reunião anterior;
b)    Dar posse aos novos membros da diretoria, conselho fiscal e conselho consultivo eleitos em 22/01/2021, para 
quadriênio 2021-2025.

O link contendo os dados para acessar a reunião será enviado aos associados do Sindicato.

São Luís-MA, 25 de maio de 2021.
 

FABIO RIBEIRO NAHUZ
Presidente do Sinduscon-MA

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIAÇU/MA
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021
AVISO DE SUSPENSÃO DE SESSÃO

O Município de Turiaçu - MA, através de sua Presidente da CPL, torna público para conhecimento dos 
interessados que que a Licitação na modalidade Tomada de Preços nº. 004/2021, Processo Administrativo nº. 
015/2021 - SEMAF, do tipo menor preço global, que tem como objeto a contratação de pessoa jurídica para 
prestação de serviços profissionais para elaboração de projetos, análises e estudos de engenharia e arquitetura, 
assessoria e consultoria na elaboração e acompanhamento técnico de pré-projetos, planos de trabalho em 
atendimento à necessidade da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Urbanismo – SEMIOTURB, de 
Turiaçu/MA, com data de abertura dia 25/05/2021, às 09h, FICA ADIADO “SINE DIE”, até ulterior deliberação. A 
nova data de abertura da sessão será publicada na imprensa oficial. Maiores esclarecimentos 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.

Turiaçu/MA, 24 de Maio de 2021. 
Camila Holanda Carneiro

Presidente da CPL

AVISO DE REMARCAÇÃO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 092/2021 ATRAVÉS DE SISTEMA 
DE REGISTRO DE PREÇOS. A Prefeitura Municipal de Tuntum – MA, através de sua Pregoeira e Equipe de 
Apoio, torna público para conhecimento de todos que estará realizando licitação na MODALIDADE: 
Pregão Presencial. TIPO: Menor Preço por Lote. OBJETO: Contratação de empresa para eventual prestação 
de serviços de locação de veículos automotores para atender as necessidades da Secretaria Municipal de 
Orçamento, Gestão e Despesas de Tuntum/MA. 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 27 de maio de 2021. 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, situada na Prefeitura Municipal de Tuntum, localizada na Rua Frederico Coelho, n.º 411 – 
Centro – Tuntum/MA, CEP: 65763-000. Para mais esclarecimentos, entrar em contato por meio do 
seguinte endereço eletrônico: cpltuntum@gmail.com. Tuntum – MA, 24 de maio de 2021. Sara Ferreira 
Costa Fleury - Pregoeira.

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

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2021 PROCESSO ADM. Nº 0804.012485/2021. A Prefeitura 
Municipal de Vitória do Mearim/MA, CNPJ: 05.646.807/0001-10, através do seu Pregoeiro, torna público para 
conhecimento dos interessados que realizará no dia 07 de Junho de 2021, às 09 horas e 30 minutos,  Licitação na 
modalidade Pregão na forma Eletrônica, com critério de julgamento menor preço, objetivando, o Registro de 
preço para futura e eventual contratação de empresa especializada para fornecimento de medicamentos 
hospitalar, insumos hospitalares, insumos para atenção básica e medicamentos para atenção básica, para 
atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde para o Município de Vitória do Mearim/MA. 
Conforme detalhamentos constantes no Anexo I - Termo de Referência, em sessão pública on-line por meio de 
recursos de tecnologia da informação – INTERNET através do site www.licitanet.com.br . Com fundamentação na 
Lei Federal nº 10.520/2002, do Decreto Federal nº 10.024/2019, da Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela 
Lei Complementar 147/2014, e subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste 
Certame. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados por intermédio de sistema eletrônico, qual 
seja www.licitanet.com.br  ou ainda na sede da Prefeitura, na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL onde 
poderão ser obtidos e consultados gratuitamente mediante apresentação de mídia gravável (pen-drive), de 2ª a 
6ª feira, das 8h às 13h, no endereço Rua Teodoro Ferreira, Bairro Itapuítapera, S/N Vitória do Mearim – MA, para 
consulta gratuitamente, disponibilizado no site oficial da Prefeitura Municipal de Vitória do Mearim (http:// 
www.vitoriadomearim.ma.gov.br), no sistema do TCE/SACOP (www.tce.ma.gov.br/sacop). Vitória do Mearim - MA, 
20 de maio de 2021.  TÉCIO BRUNO E SILVA MACIEL  Secretário Municipal de Saúde

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

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2021/CPL/PMVM. O município de Vitória do 
Mearim/MA, através da Prefeitura Municipal de Vitória do Mearim, por meio da Comissão Permanente de 
Licitação, torna público aos interessados que, com base na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, Lei nº 
123/06 e alterações posteriores e demais legislações aplicáveis, realizará no dia 14 de junho de 2021 às 
09h30min, licitação na modalidade Tomada de Preços nº 07/2021, do tipo menor preço, objetivando 
eventual Contratação de empresa especializada para prestação de SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE 
ESTRADA VICINAL - TRECHO POVOADO TIRIRICAL Á POVOADO SÃO BENEDITO do município de 
Vitória do Mearim. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na sede da Prefeitura de 
Vitória do Mearim - CPL, no horário de 08 às 12hs, de 2ª a 6ª feira, para consulta gratuitamente, disponibili-
zado no site oficial da Prefeitura Municipal de Vitória do Mearim (http:// www.vitoriadomearim.ma.gov.br). 
Conforme medidas de prevenção a contaminação pelo COVID-19, e seguindo orientações expressas, 
conforme Ofício Circular nº 083/2020/Maranhão/CGU, referente ao Proc. Adm. nº 00209.100074/2020-61 e 
Decisão Normativa TCE/MA nº 35, de 13/05/2020, fica vedado a presença, na sessão, de representantes das 
empresas, agentes de compras e membros da Comissão pertencentes ao grupo de risco. Vitória do 
Mearim, 20 de maio de 2021.JUSCELINO LEITE DE BRITO JUNIOR. Secretário Municipal de Administração e 
Planejamento

Governo do Estado lança Procaf para comunidades 
tradicionais e faz entrega do Comida na Mesa

Comunidades tradicionais quilombolas e indígenas 
são o público beneficiado com editais do Programa de 
Compras da Agricultura Familiar (Procaf), lançados pelo 
Governo do Maranhão. A solenidade ocorreu nesta se-
gunda-feira (24), no Palácio dos Leões, com a presença 
do governador Flávio Dino. Na oportunidade, mais en-
tregas do Comida na Mesa, contemplando municípios 
maranhenses.

“Incrementamos as ações do programa Comida na 
Mesa, com a entrega do Vale Gás, das cestas de alimen-
tos e, hoje, alcançamos mais uma meta com o lança-
mento dos editais. Com isso, vamos propiciar renda a 
essas comunidades produtoras e os produtos adquiri-
dos distribuir às populações que precisam. O programa 
vai prosseguir, pois estamos vendo os danos sanitários 
e socioeconômicos da Covid-19 e, por isso, precisamos 
de programas como o Comida na Mesa”, frisou o gover-
nador Flávio Dino.  Os editais são destinados a povos e 
comunidades tradicionais maranhenses – quilombolas 
e indígenas – e integram as ações do Comida na Mesa, 
coordenado pela Secretaria de Estado da Agricultura Fa-
miliar (SAF).  “Em mais uma edição do Comida na Mesa, 
continuamos com a entrega das cestas. Hoje, lançando 
o edital do Procaf para as comunidades tradicionais in-
dígenas e quilombolas, onde serão adquiridos produtos 
da agricultura familiar, garantindo renda aos produtores 
e comida na mesa de quem está passando fome”, disse o 
titular da SAF, Rodrigo Lago. Os editais têm investimento 
de R$ 1 milhão, sendo que o Edital Quilombola benefi-
ciará as associações do segmento (R$ 700 mil); e o Edital 
Indígena é destinado a associações e produtores indivi-
duais (R$ 300 mil). O Procaf tem o objetivo de garantir 
a compra da produção dos agricultores familiares. Os 
alimentos adquiridos vão para famílias em situação de 
vulnerabilidade, atendidas pela rede socioassistencial, 
além de hospitais e creches. “Com esses editais vai au-
mentar nossa renda e produção. Vamos produzir saben-
do que vamos ganhar. Vai melhorar nossa vida. Não pa-
ramos nosso trabalho, sempre estamos vendendo para o 
Governo e, assim, alimentando outras famílias que tanto 
precisam”, enfatizou a presidente da Associação de Que-
bradeiras de Coco, de Chapadinha, Gracilene Almeida. A 
instituição produz biscoito, bolo, sorvete, azeite, óleo e 
rapadura de babaçu – produtos adquiridos pelo Gover-
no, que compõem as cestas do Comida na Mesa. 

O Procaf possibilita a compra de alimentos da produ-
ção da agricultura familiar de povos e comunidades tra-
dicionais, reforçando e estimulando as produções; além 
de garantir renda e trabalho ao segmento. A ação vai al-
cançar aproximadamente 65 indígenas e 25 associações 
de comunidades quilombolas. As inscrições iniciam na 
quarta-feira (24) e prosseguem até 25 de junho. Os edi-
tais estão disponíveis no site: www.saf.ma.gov/creden-
ciamento.

Estiveram presentes durante o evento, o chefe da Casa 

Civil, Marcelo Tavares; os secretários de Estado de Co-
municação Social (Secom), Ricardo Capelli, de Esporte 
e Lazer (Sedel), Rogério Cafeteira, de Igualdade Racial 
(SEIR), Gerson Pinheiro; o presidente do Instituto de Co-
lonização e Terras do Maranhão (Iterma), Júnior Verde; o 
presidente da Agência Estadual de Pesquisa Agropecuá-
ria e Extensão Rural (Agerp), Júlio César Mendonça; e o 
diretor geral do Detran-MA, Francisco Nagib.

Também acompanharam a solenidade, o presidente da 
Assembleia Legislativa do Maranhão, Othelino Neto, e os 
deputados Adelmo Soares, Paulo Neto e Marreca Filho; e 
convidados dos participantes Roselma Licar (agriculto-
ra), Nice Aires (Associação das Comunidades Negras Ru-
rais Quilombolas do Maranhão/Aconeruq), Maria Antô-
nia (Movimento Interestadual das Quebradeiras de Coco 
Babaçu/MiQCB), Ângela Maria (Federação dos Trabalha-
dores Rurais do Maranhão/Fetaema), Cintia Guajajara 
(Coordenação das Organizações e Articulações dos Povos 
Indígenas do Maranhão (Coapima) e Maria Helena (Arti-
culação das Mulheres Indígenas do Maranhão/Amima).

Comida na Mesa

Durante esta segunda-feira, as cidades de Jenipapo 
dos Vieiras e Pedro do Rosário receberam as cestas bá-
sicas de alimentos, do programa estadual Comida na 
Mesa. Foram 1.610 cestas distribuídas. A ação tem foco 
no fortalecimento da segurança alimentar e junto com 
outras ações – como a venda de refeição a preços aces-
síveis, reforço à agricultura familiar com a aquisição dos 
alimentos a serem distribuídos, apoio à renda familiar 
com o acesso ao gás de cozinha e a distribuição dos ali-
mentos a famílias em situação de vulnerabilidade – ga-
rante assistência às famílias de baixa renda e também 
impulsionam a economia. O prefeito de Pedro do Rosá-
rio, Domingos Erinaldo Sousa Serra, o ‘Toca Serra’, pa-
rabenizou o programa de Governo. “É uma honra. O go-
vernador Flávio Dino vem desenvolvendo um trabalho 
no Maranhão ao povo que mais precisa, que é momen-
to de pandemia. Quantos estão passando fome e essas 
cestas chegam na mesa de quem precisa. Só temos a 
agradecer ao Governo pelas obras que vieram e virão e 
pelas ações sociais que chegam a cada dia”, disse o pre-
feito. “A cesta é de grande importância para a população 
que é muito carente e será beneficiada com os alimen-
tos”, frisou o prefeito de Jenipapo dos Vieiras, Arnóbio 
de Almeida Martins.  Com esta entrega, ultrapassam as 
440 mil cestas doadas pelo Governo do Maranhão, des-
de abril, às famílias maranhenses em vulnerabilidade 
social. As cestas de alimentos do Comida na Mesa são 
adquiridas com produtores da agricultura familiar e as 
distribuições coordenadas pela Secretaria de Estado de 
Agricultura Familiar (SAF), com apoio da Secretaria de 
Estado de Desenvolvimento Social (Sedes) e da Secreta-
ria de Estado de Governo (Segov).



São Luís, terça-feira 8 de fevereiro de 2021

Responsável: Celio Sergio
E-mail: celiosergio@hotmail.com 7FALANDO DO ASSUNTOS

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

Viagens para a Espanha

Em apre sen ta ção do cer ti fi ca do de co vid
di gi tal da UE, na Fi tur, em Ma dri, o pri mei-
ro-mi nis tro es pa nhol, Pe dro Sán chez,
anun ci ou que os tu ris tas já va ci na dos com- 
ple ta men te, de qual quer país do mun do,
po de rão vi a jar à Es pa nha sem res tri ções a
par tir de 7 de ju nho. Os tu ris tas te rão de
apre sen tar pro va de va ci na ção com al gum
dos imu ni zan tes apro va dos na UE ou pe la
Or ga ni za ção Mun di al da Saú de (OMS). 

Restaurantes em crise

O se tor de ali men ta ção, que bus cou adap-
tar o seu tra ba lho na pan de mia, en fren ta
per das pro gres si vas ape sar de to das as ações
re a li za das pa ra evi tar fe cha men tos. 

De acor do com a Fe de ra ção Bra si lei ra de
Hos pe da gem e Ali men ta ção (FBHA), es ti-
ma-se que qua se cem mil res tau ran tes, ba- 
res e si mi la res in ter rom pe ram as su as ati vi- 
da des de fi ni ti va men te de vi do à au sên cia de
cli en tes.

A pre si den te na ci o nal da As so ci a -
ção Bra si lei ra de Agên ci as de Vi a -
gens (ABAV), Mag da Nas sar, é a pró -
xi ma con vi da da pa ra par ti ci par do
Pro gra ma de Qua li fi ca ção da Pre fei -
tu ra de São Luís, re a li za do por meio
da Se cre ta ria Mu ni ci pal de Tu ris mo
(Se tur). Nes ta quar ta-fei ra, 26, às
16h, se rá re a li za da uma pa les tra on-
li ne com o te ma ‘De sa fi os e ino va -
ções em tem pos de pan de mia’. A
trans mis são se rá fei ta via YouTube,
no ca nal da Se cre ta ria Mu ni ci pal de
Tu ris mo de São Luís e os par ti ci pan -
tes re ce be rão cer ti fi ca do. A pro pó si -
to, Mag da Nas sar co me ça a agi li zar
os pre pa ra ti vos pa ra a ABAV Ex po &
Col lab que vai acon te cer em For ta le -
za nos di as 6, 7 e 8 de ou tu bro.

Pa ra o se cre tá rio de
Es ta do da Saú de, Car -
los Lu la, a união dos
go ver nos Fe de ral e Es -
ta du al é es sen ci al pa ra
o for ta le ci men to das
ações de cui da do da
po pu la ção nes te mo -
men to da pan de mia.
“Es ta do e União es tão
de mãos da das no sen -
ti do de fa zer o que im -
por ta, que é cui dar das
pes so as. O fa to de ter -
mos mais va ci nas pa ra
con se guir mos imu ni -
zar mais rá pi do a po -
pu la ção é óti mo”.

O co lu nis ta so ci al do
Jor nal O De ba te, lo cu -
tor do Pro gra ma Top
Show na rá dio Ci da da -
nia FM 106,3 e apre -
sen ta dor do Pro gra ma
Top da TV Band Ma ra -
nhão Wil li am San tos
foi um dos ho me na ge -
a dos com o Prê mio Ca -
su al 2021 na ca te go ria
Ipren sa Bus si ness em
Cu ri ti ba – PR.  A in di -
ca ção foi da co lu nis ta
so ci al e apre sen ta do ra
Rosy Bu zi na ro do Gru -
po Ca su al, na fo to com
o co lu nis ta.  

Solidariedade

O As saí Ata ca dis ta do ou 1.231,29 kg de ali-
men tos ao Me sa Bra sil Sesc. Com du as se ma nas
do iní cio da Cam pa nha de So li da ri e da de 2021,
as lo jas do As saí ar re ca da ram e do a ram além de
gê ne ros não pe re cí veis 41,14 kg de itens de lim-
pe za. As do a ções fo ram en tre gues a seis en ti da- 
des so ci ais ca das tra das no pro gra ma be ne fi ci- 
an do 1.104 pes so as. A Cam pa nha de So li da ri e- 
da de con ti nua até o dia 31 de maio. Cli en tes, co- 
la bo ra do res e for ne ce do res do As saí  po dem do- 
ar ali men tos não pe re cí veis nos pon tos de ar re- 
ca da ção lo ca li za dos nas lo jas Gua ja ja ras e Tu ru. 

Alfabetização

Cer ca de 70 mil cri an ças ma ra nhen ses vão
ga nhar gran des ali a dos no pro ces so de al fa be ti- 
za ção. No dia 25, vai ser lan ça do o pro je to “Tri- 
lhos da Al fa be ti za ção”, de sen vol vi do pe la Fun- 
da ção Va le, em par ce ria com a Fun da ção Ge tu- 
lio Var gas (FGV), os 24 mu ni cí pi os ao lon go da
Es tra da de Fer ro Ca ra jás e o Go ver no do Es ta do.
A so le ni da de de lan ça men to se rá vir tu al, com a
par ti ci pa ção dos par cei ros e das ins ti tui ções
edu ca ci o nais do Ma ra nhão. O prof. Chi co So a- 
res fa rá uma pa les tra so bre o te ma Ava li a ção da
Al fa be ti za ção no Bra sil e Ma ra nhão.

Saúde Mental

A pan de mia da covid19 tem le va do as pes so as
a ino va rem e re no va rem su as ati tu des e ações.
Na edu ca ção, foi pre ci so rein ven tar, cri ar no vos
mé to dos pa ra adap tar-se a es se “no vo nor mal”.
Es se es ti lo, atu a li za do, de edu car tem si do um
de sa fio. 

A dis ci pli na “In tro du ção à saú de men tal na
aten ção pri má ria”, do cur so de Me di ci na, mi nis- 
tra da pe la pro fes so ra Ch ris ti a na Le al Sal ga do,
aos es tu dan tes do 7º pe río do, mos trou que é
pos sí vel, mes mo a dis tân cia, cri ar no vos mé to- 
dos de en si no-apren di za gem. 

Pra curtir

A Se tur São Luís
abriu ins cri ções pa ra
in te res sa dos em re a -
li zar ex po si ções tem -
po rá ri as no Mu seu da
Gas tro no mia Ma ra -
nhen se. 

As ex po si ções ocor re -
rão a par tir do mês de
ju lho des te ano.

Os in te res sa dos já
po dem aces sar o link:
https://sa o -
luis.ma.gov.br/se -
tur/con teu do/3168,
na se ção Mu seu da
Gas tro no mia Ma ra -
nhen se, pa ra ver os
cri té ri os pa ra par ti ci -
pa ção.

A OAB-MA con fir mou
pre sen ça na VII Se -
ma na do Di rei to da
Fa cul da de do Va le do
Ita pe cu ru (Ca xi as-
MA), no pe río do de 26
a 28 des te mês com
pro fis si o nais das
mais di ver sas áre as
do Di rei to.

E re pre sen tan do a
OAB, no dia 28, a par -
tir das 18h, es ta rá o
pre si den te da Co mis -
são de Co a ching Ju rí -
di co, Mar co Au ré lio,
que mi nis tra rá a pa -
les tra “Ha bi li da des
Es sen ci ais aos Pro fis -
si o nais de Di rei to
Pós-Pan de mia”.

A Azul Li nhas Aé re as
es tá pres tes a anun -
ci ar o Mo do Azul,
pro gra ma de wi-fi
grá tis em su as ae ro -
na ves.

Nes ta quin ta-fei ra,
27, em BH, a com pa -
nhia anun ci a rá ofi ci -
al men te o be ne fí cio,
com a pre sen ça de
seu di re tor de Ex pe ri -
ên cia do Cli en te,
Mar co Bar bo sa.

São Luís, terça-feira, 25 de maio de 2021

NEDILSON MACHADONedilson Machado E-mail: nedilsonmachado@gmail.com
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PA TRÍ CIA CU NHA

Pe di do do Pa rá

Re em bol so do bi lhe te

CASO MARIANA COSTA

Advogado sai do fórum 
e  julgamento é adiado
F

oi re mar ca do pa ra o dia 30 de
ju nho de 2021 o jul ga men to
de Lu cas Por to, sus pei to de ter
as sas si na do Ma ri a na Cos ta,

33 anos, no dia  13 de no vem bro de
2016. Des ta  vez, ne ga do o pe di do de
adi a men to do ad vo ga do de de fe sa,
ana li sa do an tes de co me çar o jul ga- 
men to, o ad vo ga do de de fe sa de Lu cas
Por to, Ri car do Pon zet to, aban do nou o
ple ná rio an tes de co me çar o sor teio
dos ju ra dos. Dos 7 ad vo ga dos de de fe- 
sa ha bi li ta dos pa ra o jú ri, ape nas Ri- 
car do com pa re ceu.

O juiz  Heluy Jú ni or, res pon sá vel
pe lo ca so, con ce deu o pra zo de 10 di as
pa ra o réu cons ti tuir  no vo ad vo ga do
e, ca so não fa ça is so, se rá de sig na do
um de fen sor pú bli co pa ra fa zer a de- 
fe sa do acu sa do. O ma gis tra do co mu- 
ni ca rá à OAB- MA  e OAB-SP que o ad- 
vo ga do Ri car do  Pon zet to aban do nou
a de fe sa. Tam bém apli ca rá mul ta no
va lor de 100 sa lá ri os mí ni mos pa ra
res sar ci men to ao erá rio.

O jú ri es ta va mar ca do pa ra as 8h30,
mas não co me çou no ho rá rio por que
o juiz foi ava li ar o pe di do da de fe sa de
adi a men to ale gan do: que rer as ima- 
gens 1 do lo cal do cri me que es tá num
HD e que diz não ter ti do aces so; que- 
rer aces so às men sa gens do ce lu lar da
ví ti ma; que rer aces so à pe rí cia téc ni ca
que foi fei ta re cen te men te no 10° an- 
dar do pré dio on de ocor reu o cri me;
que rer o de sa fo ra men to do jú ri (que
se ja fei to em ou tra ca pi tal do país ou
ci da de/co mar ca do Ma ra nhão em
que não te nha aces so à co mu ni ca- 
ção).

O juiz Jo sé Ri ba mar Gou lart Heluy
Jú ni or in de fe riu to dos es ses pe di dos e
de ci diu man ter o jú ri. O pa re cer do
Pro mo tor de Jus ti ça Mar co Au ré lio

Ra mos foi pe la re a li za ção do jú ri. Po- 
rém, por vol ta de 12h, no in ter va lo
que o juiz deu pa ra ini ci ar a ses são e
pou co an tes de co me çar o sor teio dos
ju ra dos, o ad vo ga do dei xou o ple ná rio
e não mais re tor nou.  “A ses são foi ofi- 
ci al men te ins ta la da, tí nha mos um
quó rum, foi da do iní cio do pro ces so,
foi li da a de nún cia pa ra que to dos
sou bes sem o que es ta va sen do jul ga- 
do, en tão quan do  te ve o in ter va lo pa- 
ra que as tes te mu nhas, os pe ri tos que
fo ram in di ca do pe las par tes fos sem
re co lhi dos em sa las pró pri as, na que le
in ter va lo, a de fe sa não re tor nou
mais”, dis se o juiz

Se gun do o Pro mo tor de Jus ti ça
Mar co Au ré lio Ra mos, a ati tu de foi de
des res pei to. “A ava li a ção é que a de fe- 
sa não tem o que fa lar. Ape sar de ter
to da a opor tu ni da de de se ma ni fes tar
du ran te o pro ces so, re sol veu aban do- 
nar ho je o jú ri, nu ma de mons tra ção
de des res pei to à jus ti ça e ao po vo do
Ma ra nhão. Eu que ro tam bém des ta- 
car que a de fe sa pe diu o de sa fo ra- 
men to des se jul ga men to do es ta do do
Ma ra nhão, di zen do que a so ci e da de
do Ma ra nhão não tem con di ções de
jul gar o acu sa do,  que fos se jul ga do
em ou tro es ta do, ou ain da que fos se
pa ra uma ci da de que não ti ves se aces- 
so à co mu ni ca ção, quer di zer, uma tri- 
bo de ín dio, uma si tu a ção que não se
co a du na com o que se pre ci sa de um
jul ga men to co mo es se. O Mi nis té rio
Pú bli co con ti nua des de o pri me rio
mo men to pe din do a con de na ção e
nós al can ça re mos es sa con de na ção
por que é de jus ti ça”, dis se.

So mos To dos Ma ri a na
Eram 7h30 da ma nhã e na fren te do

Fó rum De sem bar ga dor Sarney Cos ta
um ma ni fes to or ga ni za do pe lo gru po
So mos to dos Ma ri a na cha ma va a
aten ção pa ra o que ia acon te cer nas
de pen dên ci as do Fó rum. Vá ri as pes- 

so as ves tin do ca mi sas bran cas cla ma- 
vam por jus ti ça pe la mor te de Ma ri a- 
na Cos ta, com fai xas, car ta zes e cru zes
sim bo li zan do as mor tes de cen te nas
de mu lhe res ma ra nhen ses ví ti mas de
fe mi ni cí dio.

Pre sen te no Fó rum, a di re to ra da
Ca sa da Mu lher Bra si lei ra, Su san Lu-
ce na, dis se que tem acom pa nha do to- 
das as au di ên ci as e os jú ris dos ca sos
de fe mi ni cí dio no Ma ra nhão. So bre o
adi a men to do jul ga men to, ela dis se
que o sen ti men to é de re vol ta. “Des sa
vez a de fe sa aban do nou dis se que não
ti nha ca pa ci da de pa ra fa zer a de fe sa.
To do mun do já fa la va que es sa se ria a
úl ti ma car ta da, mas te mos fé que no
dia 30 de ju nho te re mos jus ti ça por
Ma ri a na. A Ma ri a na foi mor ta no dia
13 de no vem bro de 2016. Ele es tá sen- 
do pro ces sa do com 4 qua li fi ca do ras,
uma de las o fe mi ni cí dio, en tão são vá- 
ri as si tu a ções que me re cem ser des ta-
ca das, mui tas pes so as fo ram pro ces- 
sa das por fa lar so bre es se ca so, in clu- 
si ve eu, além de de le ga dos, o pai da
Ma ri a na. A gen te aguar da jus ti ça no
fe mi ni ci dio da Ma ri a na Cos ta”, es pe- 
ra Su san.

À fren te do ma ni fes to So mos To dos
Ma ri a na, Ca ro li na Cos ta e Ju li an na
Cos ta, ir mãs da pu bli ci tá ria, pro gra- 
ma ram o ato que foi fei to em fren te ao
Fó rum.

Re lem bre o ca so
O ano era 2016. Era um do min go à

tar de do dia 13 de no vem bro, quan do
a pu bli ci tá ria Ma ri a na Cos ta, 33 anos,
foi en con tra da em seu quar to, na sua
ca ma, sem vi da, em um cri me que
cho cou a po pu la ção. As in ves ti ga ções
e lau dos pe ri ci ais apon ta ram que ela
foi es tu pra da e as sas si na da por su fo-
ca men to – di as de pois o seu cu nha do,
Lu cas Por to, con fes sou a au to ria dos
cri mes de es tu pro e as fi xia. Lu cas Por-
to era ca sa do com a ir mã de Ma ri a na.

MARANHÃO-PARÁ

Vale suspende viagens de passageiros em trem

AS VIAGENS DE PASSAGEIROS NO TREM DA EMPRESA VALE ESTÃO SUSPENSAS POR TEMPO INDETERMINADO

O Go ver no do Pa rá fez um pe di do a
em pre sa Va le, pa ra a sus pen são, des- 
de on tem, se gun da-fei ra (24), a cir cu- 
la ção do Trem de Pas sa gei ros da Es- 
tra da de Fer ro Ca ra jás (EFC), que per- 
cor re 15 pon tos de pa ra da en tre os es- 
ta dos o Ma ra nhão e Pa rá. O pe di do foi
aca ta do e as vi a gens de pas sa gei ros
en tre os dois es ta dos es tão sus pen sas
por tem po in de ter mi na do. A sus pen- 
são não afe ta o trans por te de mi né ri- 
os.

A no va ce pa in di a na da Co vid-19, já
re gis tra da no es ta do do Ma ra nhão,
mo ti vou a ado ção de no vas me di das
res tri ti vas no Pa rá, afim de mo ni to rar
a en tra da de pas sa gei ros no es ta do e
evi tar a pro li fe ra ção da va ri an te.

O pe di do pe la sus pen são do ser vi- 
ço foi for ma li za do pe lo Go ver no do
Pa rá em ofí cio no úl ti mo do min go
(23), após a no ti fi ca ção de dois ca sos
sus pei tos da va ri an te in di a na do co- 
ro na ví rus, no mu ni cí pio pa ra en se de
Pri ma ve ra, dis tan te 459,6 km de São
Luís, on de já há ca sos con fir ma dos na

no va ce pa de tec ta da em tri pu lan tes
de em bar ca ção que an co rou na ca pi- 
tal ma ra nhen se.

A fer ro via ope ra da pe la Va le ofe re ce
o trans por te de pas sa gei ros di a ri a- 
men te, além de trans por tar mi né ri os
en tre os es ta dos. An tes da pan de mia,
por mês, eram mais de 29 mil vi a jan- 
tes aten di dos.

No en tan to, co mo me di da sa ni tá ria
pa ra con ter a con ta mi na ção por Co- 
vid-19, o trem de pas sa gei ros pas sou a
ope rar com me ta de da ca pa ci da de.

Se gun do a Va le, os pas sa gei ros que
ti ve rem su as vi a gens can ce la das po- 
de rão so li ci tar o re em bol so do bi lhe- 
te, sem cus to adi ci o nal ou aguar dar o
re tor no do trem pa ra re mar car no pra- 
zo de um ano da da ta de emis são. Pa ra
mais in for ma ções, a Va le dis po ni bi li- 
za o Alô Fer ro vi as, pe lo nú me ro 0800
285 7000.

A em pre sa Va le se pro nun ci ou atra- 
vés de no ta. Con fi ra!

O Trem de Pas sa gei ros da Es tra da
de Fer ro Ca ra jás (EFC) te rá a cir cu la- 

ção tem po ra ri a men te sus pen sa a par- 
tir des ta se gun da-fei ra, 24. A me di da
aten de a re que ri men to do Go ver no do
Es ta do do Pa rá pe la in ter rup ção tem- 
po rá ria do trans por te fer ro viá rio de
pas sa gei ros, co mo mais uma me di da
pre ven ti va no en fren ta men to da pan-
de mia da Co vid-19 (co ro na ví rus).

Os pas sa gei ros que ti ve rem su as vi a-
gens can ce la das po de rão so li ci tar o re- 
em bol so do bi lhe te, sem cus to adi ci o- 
nal ou aguar dar o re tor no do trem pa-
ra re mar car no pra zo de um ano da
da ta de emis são. Mais in for ma ções po- 
dem ser ob ti das por meio do ca nal de
aten di men to Alô Fer ro vi as (0800 285
7000). 

A Va le con ti nua acom pa nhan do a
si tu a ção e rei te ra o seu com pro mis so
com a se gu ran ça dos pas sa gei ros, de
su as ope ra ções e das co mu ni da des ao
lon go da fer ro via. A Va le es tá em con-
ta to com a Agên cia Na ci o nal de Trans- 
por tes Ter res tres (ANTT), ór gão fe de ral
res pon sá vel por re gu lar e fis ca li zar a
con ces são fer ro viá ria.

A Va le man te rá a po pu la ção atu a li-
za da so bre o as sun to.

IM POS TO DE REN DA

Dis po ní vel a
con sul ta ao pri mei ro
lo te de res ti tui ção

O pri mei ro lo te de res ti tui ção do Im pos to de Ren da
Pes soa Fí si ca 2021 já es tá dis po ní vel pa ra con sul ta na
pá gi na da Re cei ta Fe de ral na in ter net. 

O ór gão es pe ra con cluir o pa ga men to de to das as res- 
ti tui ções até o mês de se tem bro. Es se é o mai or lo te já
pa go pe la Re cei ta Fe de ral, tan to em va lor quan to em
quan ti da de de con tem pla dos.  O cré di to ban cá rio pa- 
ra 3.446.038 con tri buin tes se rá re a li za do no dia 31 de
maio, to ta li zan do o va lor de R$ 6 bi lhões.

Pa ra con sul tar a res ti tui ção, o ci da dão con tri buin te
de ve aces sar o si te da Re cei ta Fe de ral, cli car em Meu Im- 
pos to de Ren da e, em se gui da, cli car em “Con sul tar Res- 
ti tui ção”. Por meio do ser vi ço po de ser ve ri fi ca do, in clu- 
si ve, se há ou não pen dên ci as que im pe çam o pa ga men- 
to da res ti tui ção (co mo ma lha, por exem plo). Ca so uma
ou mais in con sis tên ci as se jam en con tra das na de cla ra- 
ção, bas ta en vi ar uma de cla ra ção re ti fi ca do ra, cor ri gin- 
do as pen dên ci as.  As res ti tui ções de de cla ra ções que
apre sen tam in con sis tên cia (em si tu a ção de ma lha) são
li be ra das ape nas de pois de cor ri gi das pe lo ci da dão. A
Re cei ta Fe de ral ofe re ce tam bém o ser vi ço de con sul ta
rá pi da das de cla ra ções do im pos to de ren da por meio
do app Meu Im pos to de Ren da, dis po ní vel pa ra An do rid
e iOS. 

O  cro no gra ma de pa ga men tos dos lo tes de res ti tui- 
ção foi man ti do mes mo com a pror ro ga ção do pra zo de
en tre ga da de cla ra ção. Com is so, o pa ga men to das res ti- 
tui ções vai ini ci ar ain da du ran te o pra zo de en vio das
de cla ra ções. Já a da ta do cré di to pas sou pa ra o úl ti mo
dia útil do mês.

A Re cei ta Fe de ral es pe ra con cluir o pa ga men to de to- 
das as res ti tui ções até o mês de se tem bro. As res ti tui ções
do im pos to de ren da eram fei tas em se te lo tes, com pa- 
ga men to do pri mei ro lo te em ju nho. 

Des de 2020, as res ti tui ções pas sa ram a ser pa gas em
cin co lo tes, com pa ga men to do pri mei ro lo te em maio.
Es sa é mais uma ini ci a ti va da Re cei ta Fe de ral pa ra re du- 
zir os efei tos econô mi cos da pan de mia de Co vid-19. O
ob je ti vo é agi li zar o pa ga men to das res ti tui ções.

O pa ga men to da res ti tui ção é re a li za do di re ta men te
na con ta ban cá ria in for ma da na De cla ra ção de Im pos to
de Ren da. 

Se por al gum mo ti vo o cré di to não for re a li za do (se,
por exem plo, a con ta in for ma da foi de sa ti va da), os va lo- 
res fi ca rão dis po ní veis pa ra res ga te por até 1 (um) ano
no Ban co do Bra sil.   Nes se ca so, o ci da dão po de re a gen- 
dar o cré di to dos va lo res de for ma sim ples e rá pi da pe lo
Por tal BB, aces san do o en de re- 
ço: https://www.bb.com.br/irpf, ou li gan do pa ra a Cen- 
tral de Re la ci o na men to BB por meio dos te le fo nes 4004-
0001 (ca pi tais), 0800-729-0001 (de mais lo ca li da des) e
0800-729-0088 (te le fo ne es pe ci al ex clu si vo pa ra de fi ci- 
en tes au di ti vos). Cer ca de 390 mil con tri buin tes ain da
não re ce be ram a sua res ti tui ção de 2020 em ra zão de
pen dên ci as em su as con tas ban cá ri as e têm sal do dis- 
po ní vel pa ra res ga te ou re a gen da men to jun to ao Ban co
do Bra sil. Após um ano, se o res ga te não foi fei to, de ve rá
ser so li ci ta do por meio do For mu lá rio Ele trô ni co – Pe di- 
do de Pa ga men to de Res ti tui ção, dis po ní vel no e-CAC. O
pra zo pa ra pe di do de pa ga men to de res ti tui ção na Re- 
cei ta Fe de ral é de 5 anos.

De cla ra ção do IR  ter mi na dia 31
Até as 10 ho ras de on tem (24), a Re cei ta Fe de ral ha via

re ce bi do 23.467.181 de cla ra ções do Im pos to de Ren da
da Pes soa Fí si ca (IRPF) 2021, ano-ba se 2020. 

A ex pec ta ti va é que se jam en tre gues cer ca de 32 mi- 
lhões de do cu men tos. No Ma ra nhão 311.604 con tri- 
buin tes já de cla ra ram. O pra zo ter mi na no dia 31 de
maio.

A Re cei ta aler ta pa ra que os con tri buin tes não dei xem
pa ra a úl ti ma ho ra. 

O sis te ma de re cep ção de de cla ra ções da Re cei ta fun- 
ci o na 20 ho ras por dia. Fi ca in dis po ní vel so men te na
ma dru ga da, en tre 1 ho ra e 5 ho ras.  

Quem per der o pra zo es ta rá su jei to ao pa ga men to de
mul ta mí ni ma de R$ 165,74 e má xi ma de 20% do im pos- 
to de vi do.

São Luís, terça-feira, 25 de maio de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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O pedido feito pelo Município vai permitir que a capital maranhense avance ainda mais
na Campanha Municipal de Vacinação, conforme Plano Nacional de Vacinação (PNI)

SAU LO DU AI LI BE

Do ses re ce bi das

300 MIL VACINAS

São Luís vai iniciar
vacinação em massa

V
a ci na ção em mas sa! Es sa foi a
ex pres são que o pre fei to de
São Luís, Edu ar do Brai de, em
sua con ta no Twit ter, no iní cio

da tar de de on tem, se gun da-fei ra (24).
O che fe do exe cu ti vo mu ni ci pal da ca- 
pi tal ma ra nhen se, co me mo rou as 300
mil do ses que fo ram en vi a das pe lo
Mi nis té rio da Saú de e que che ga ram
on tem em São Luís. “Óti ma no tí cia! As
do ses ex tras de va ci na (300.000) que
so li ci tei ao Mi nis té rio da Saú de che- 
gam ho je (se gun da), às 16h, em São
Luís. Com is so, ini ci a re mos a va ci na- 
ção em mas sa des cen do por ida de. A
va ci na vai che gar mais rá pi do pra to- 
do mun do!”, es cre veu em sua re de so- 
ci al.

Ini ci a re mos a va ci na ção

em mas sa des cen do por

ida de. A va ci na vai

che gar mais rá pi do pra

to do mun do!

O pe di do fei to pe lo Mu ni cí pio vai
per mi tir que a ca pi tal ma ra nhen se
avan ce ain da mais na Cam pa nha Mu- 
ni ci pal de Va ci na ção con for me Pla no
Na ci o nal de Va ci na ção (PNI). “O pre- 
fei to fez um plei to mui to jus to pa ra
am pli ar a co ber tu ra de va ci nas em

São Luís, que foi aca ta do pe lo Pla no
Na ci o nal de Imu ni za ção. Nós te re mos
(em São Luís) 5% a mais de va ci na,
apro xi ma da men te 300 mil do ses nes- 
te pri mei ro mo men to”, as se gu rou
Mar ce lo Quei ro ga.

Além das 300 mil do ses de va ci na,
São Luís tam bém re ce beu tes tes de
co vid-19, pa ra fa ci li tar a ra pi dez do
di ag nós ti co da do en ça na ca pi tal. “Es- 
ta mos con tan do com o apoio do Mi- 
nis té rio da Saú de não só pa ra o en- 
fren ta men to da pan de mia, mas, tam- 
bém, pa ra es sa va ri an te da Ín dia que
foi iden ti fi ca da aqui per to de São Luís.
Fiz um pe di do es pe ci al ao mi nis tro
pa ra que pu des se con ce der do ses ex- 
tras das va ci nas ao mu ni cí pio e ob ti- 
ve mos a ga ran tia de que São Luís te rá
mais 300 mil do ses pa ra que a gen te
pos sa dar uma tran qui li da de mai or à
po pu la ção de São Luís”, des ta cou o
pre fei to Edu ar do Brai de ao la do de
Quei ro ga e do se cre tá rio mu ni ci pal de
Saú de, Jo el Nu nes.

As va ci nas e os tes tes fo ram so li ci- 
ta dos pe lo pre fei to Edu ar do Brai de
em vi si ta do mi nis tro da Saú de, Mar- 

ce lo Quei ro ga, em vi si ta a São Luís por
con ta da no va ce pa in di a na en con tra- 
da em tri pu lan tes de um na vio chi nês,
que es tá fun de a do na Baía de São
Mar cos.

A Pre fei tu ra de São Luís já re ce beu
355.181 do ses, com uma ta xa de apli- 
ca ção de 94,03%. Em do ses apli ca das
fo ram 333.978, em bo le tim atu a li za do
no dia 23 de maio, úl ti mo do min go.

O pre fei to fez um plei to

mui to jus to pa ra

am pli ar a co ber tu ra de

va ci nas em São Luís, que

foi aca ta do pe lo Pla no

Na ci o nal de

Imu ni za ção.

REDUÇÃO DE 10%

Pagamento do IPVA com desconto até dia 31

GOVERNO  DO MARANHÃO TEM OFERECIDO AOS CONTRIBUINTES MAIOR FLEXIBILIDADE DE PAGAMENTO DO IPVA NESTE ANO

Con tri buin tes do Im pos to so bre a
Pro pri e da de de Veí cu los Au to mo to res
(IP VA) tem até o dia 31 de maio pa ra
apro vei tar o be ne fí cio de re du ção de
10% do va lor do im pos to.

Es sa é a se gun da pror ro ga ção do
ca len dá rio de pa ga men to do IP VA fei- 
to pe lo Go ver no do Ma ra nhão a fim
de ofe re cer aos con tri buin tes mai or
fle xi bi li da de de pa ga men to do im pos- 
to, vis to o atu al qua dro sa ni tá rio vi- 
ven ci a do no es ta do.

O con tri buin te tem até o dia 31 de
maio pa ra apro vei tar o des con to de
10% pa ra pa ga men to à vis ta, após es- 
sa da ta o pa ga men to po de ser fei to em
co ta úni ca, sem des con to, ou par ce la- 
do em três co tas.

O con tri buin te que op tar pe lo par- 
ce la men to de ve rá qui tar as co tas em
or dem cres cen te, de for ma que o pa- 
ga men to da se gun da co ta fi que con- 
di ci o na do ao pa ga men to da pri mei ra,
e as sim su ces si va men te.

Ca so ha ja atra so no pa ga men to das
re fe ri das co tas, es tas po de rão ser qui- 
ta das com acrés ci mo de mul ta e ju ros
mo ra tó ri os cal cu la dos a par tir do ven- 
ci men to das mes mas.

Pa ra con sul tar o IP VA 2021 e emi tir
o Do cu men to de Ar re ca da ção (DA RE)

pa ra pa ga men to, o con tri buin te po de
aces sar: por tal.se faz.ma.gov.br e cli- 
car na pá gi na “IP VA” ou aces sar o si te
do De tran, no me nu “Li cen ci a men to
2021”. Os pro pri e tá ri os de veí cu los
que op ta rem pe lo par ce la men to do
IP VA 2021 re a li za rão o pa ga men to da
pri mei ra co ta de acor do com o fi nal
da pla ca dos veí cu los, con for me ta be- 
la dis po ní vel no si te da Se cre ta ria de
Es ta do da Fa zen da (Se faz).

Pa ra ge rar o bo le to de pa ga men to
do IP VA, aces se o si te da Se faz, na pá- 
gi na IP VA, in for me o Re na vam e cli- 
que em “Con sul tar”. Im pri ma o bo le- 
to e pa gue pe los Ban cos do Bra sil, Bra- 
des co ou Cai xa Econô mi ca, até a da ta
de ven ci men to.

Os con tri buin tes que fo rem cor ren- 
tis tas do Ban co do Bra sil, pos su em a
op ção de re a li zar o pa ga men to do IP- 
VA 2021 tam bém atra vés do Cai xa Ele- 
trô ni co ou pe lo apli ca ti vo do ban co. A
op ção es tá dis po ní vel no me nu Pa ga- 
men tos – Im pos tos e Ta xas – Dé bi tos
de Veí cu los – Ma ra nhão – IP VA.

Cré di tos No ta Le gal
Os con su mi do res ca das tra dos no

pro gra ma No ta Le gal que pos su em
cré di tos, po dem uti li zar o be ne fí cio
pa ra aba ter o va lor do IP VA. A so li ci ta- 

ção po de ser fei ta até o dia 31 de maio.
Quem op tar pe la re du ção de 10% e

os cré di tos do No ta Le gal de ve aten tar
aos pra zos, pois o bo le to so men te po- 
de rá ser ge ra do após 24 ho ras, con ta- 
do da da ta de so li ci ta ção do aba ti- 
men to no si te do Pro gra ma No ta Le- 
gal. As sim, a so li ci ta ção de ve ser fei ta
an tes da da ta fi nal de 31 de maio.

Va le lem brar que o va lor a ser res ga- 
ta do es tá li mi ta do a 50% do va lor do
IP VA. O aba ti men to é per mi ti do so- 
men te pa ra veí cu los cu jo CPF do pro- 
pri e tá rio es te ja ca das tra do no Pro gra- 
ma. Os cré di tos do pro gra ma No ta Le- 
gal não po dem ser uti li za dos pa ra pa- 
ga men tos de dé bi tos de IP VA em atra- 
so.

Co mo uti li zar o be ne fí cio
Pa ra uti li zar o cré di to, o con su mi- 

dor de ve rá aces sar o si te do Pro gra ma
No ta Le gal e se le ci o nar a op ção “Aces- 
sar Sis te ma” e in for mar o CPF e a se- 
nha de aces so. Em se gui da, cli car na
guia “Res ga tar Cré di tos” > “Cré di to de
No tas” >, “Aba ti men to IP VA” > “Se le ci- 
o nar o veí cu lo ca das tra do” > in for mar
o va lor a ser aba ti do (até o li mi te de
50% do va lor do IP VA). Ao cli car em
“Con fir mar”, o con su mi dor não po- 
de rá can ce lar a ope ra ção.

INS TA LA ÇÃO

Pér go las com
ge ra ção de ener gia
so lar em São Luís

A ilha de São Luís foi pre sen te a da com pér go las de
tec no lo gia OPV (Pe lí cu las Or gâ ni cas Fo to vol tai cas), que
além de pro por ci o nar um es pa ço com som bra pa ra que
as pes so as pos sam des can sar um pou co em lo cal pú bli- 
co, pro por ci o nam tam bém a pos si bi li da de de car re gar
ce lu la res e ta blets por meio das en tra das USB, pois
trans for ma a luz do sol em ener gia.

Es tas Pér go las es tão lo ca li za dos em dois pon tos da
ca pi tal: na Pra ça João Pau lo II, na re gião do Cen tro, e a
ou tra no Es pi gão. Am bas fo ram ins ta la das nas pri mei ras
se ma nas de maio, e foi re gis tra da uma vi si ta de inau gu- 
ra ção des ses es pa ços, com a pre sen ça da Ge ren te de Re- 
la ci o na men to com o Cli en te da Equa to ri al Ma ra nhão
Fran ci la So a res, do Se cre tá rio de Go ver no Di e go Gal di- 
no, do Ges tor do Par que João Pau lo II Rus si am Fal cão, e
do En ge nhei ro de Es tu dos e Pla ne ja men to da Equa to ri al
Ma ra nhão, Lu cas Pi nhei ro.

O mo bi liá rio ur ba no é fei to com ba se de ma dei ra, e
em sua co ber tu ra de lo na es tão apli ca das as pe lí cu las
OPV: ma te ri al no vo, le ve, com bi nan do sus ten ta bi li da- 
de, ino va ção e tec no lo gia que trans for ma a luz do sol em
ener gia. O En ge nhei ro de Es tu dos e Pla ne ja men to da
Equa to ri al Ma ra nhão Lu cas Pi nhei ro, ex pli cou que es sa
no vi da de é uma ini ci a ti va da Equa to ri al Ma ra nhão, por
meio do Pro gra ma de Pes qui sa e De sen vol vi men to
(P&D) com a Agên cia Na ci o nal de Ener gia Elé tri ca
(ANE EL), que tem o ob je ti vo de pro mo ver o de sen vol vi- 
men to téc ni co e ci en tí fi co do se tor elé tri co atra vés de
pro je tos de ino va ção e sus ten ta bi li da de. “Es te é um pro- 
je to de Pes qui sa e De sen vol vi men to, e Ino va ção da
Equa to ri al Ener gia, com ob je ti vo de ofe re cer às pes so as
em par ques e lo cais aber tos um lo cal pa ra se pro te ger do
sol e po der car re gar ce lu la res e ta blets. A ino va ção aqui é
a tec no lo gia OPV, que es tá sen do uti li za da na co ber tu ra
em lo na ten si o na da. A ener gia ge ra da pe lo sol é ar ma ze- 
na da no ban co de ba te ri as, que fi ca so bre os ban cos,
ofe re cen do a opor tu ni da de de car re ga men to de apa re- 
lhos du ran te o dia e tam bém du ran te a noi te”, co men ta
Lu cas.

Es te é um pro je to de Pes qui sa,

De sen vol vi men to e Ino va ção da

Equa to ri al Ener gia, com ob je ti vo de

ofe re cer às pes so as em par ques e

lo cais aber tos um lo cal pa ra se

pro te ger do sol e po der car re gar

ce lu la res e ta blets

O Ges tor do Par que João Pau lo II, Rus si am Fal cão, fa la
da par ce ria e a ini ci a ti va des sa ino va ção. “A Pér go la é o
re sul ta do en tre a gran de par ce ria en tre o Go ver no do Es- 
ta do do Ma ra nhão e a Equa to ri al Ener gia, on de o vi si- 
tan te du ran te o pas seio po de se sen tar pa ra re car re gar
seu ce lu lar e seu ta blet e re car re gar su as ener gi as. À
som bra, nes se sol da nos sa ci da de, é bas tan te lou vá vel
se sen tar, con ver sar en quan to seu apa re lho es tá car re- 
gan do”, des ta ca Rus si am Fal cão.

A pre vi são é que ou tras Pér go las co mo es sas, se jam
ins ta la das no mês de ju nho nas ci da des de Bal sas, Im pe- 
ra triz, Pre si den te Du tra, Ba ca bal, Cu ru ru pu, Bar rei ri- 
nhas e Ti mon.

São Luís, terça-feira, 25 de maio de 2021
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O Rubro-Negro, além da procura por um treinador, também deverá anunciar dispensas
e buscar contratações para a disputa da Série D do Brasileiro

MUDANÇA

Ferro pode ser o novo
técnico do Moto Club
NERES PINTO

O
Mo to Club po de ama nhe cer 
de téc ni co no vo e o mais co- 
ta do até on tem à tar de era o 
ma ra nhen se Car los Fer ro, 

que trei nou  o São Jo sé no Es ta du al e 
te ve boa pas sa gem por Ju ven tu de e 
San ta Qui té ria. O ou tro trei na dor que 
es ta va sen do es pe cu la do era João Car- 
los (ex-PAC), ter cei ro co lo ca do do Es- 
ta du al.  O Ru bro-Ne gro tam bém de- 
ve rá anun ci ar dis pen sas e bus car con- 
tra ta ções pa ra a dis pu ta da Sé rie D do 
Bra si lei ro.

De na da adi an ta ram as jus ti fi ca ti- 
vas do téc ni co Ju ni or Amo rim após o 
jo go do min go. Ele foi de mi ti do pou- 
cos mi nu tos de pois do jo go, con for me 
anún cio fei to, por te le fo ne, pe lo pre si- 
den te Na ta na el Jú ni or. Em qua ren te- 
na, aco me ti do da co vid-19, o di ri gen- 
te to mou a de ci são so zi nho e au to ri- 
zou o exe cu ti vo de fu te bol Ren nê 
Fran co a pas sar a in for ma ção à im- 
pren sa. Fran co tam bém foi o res pon- 
sá vel pe la vin da do trei na dor, e é ou- 
tro que  não per ma ne ce rá no clu be.

Na ta na el ma ni fes tou sua in sa tis fa- 
ção por meio de uma re de so ci al,  on- 
de ob ser vou que a der ro ta acon te ceu 
de vi do a er ros téc ni cos. “Gos ta ria de 
fa lar que an tes da che ga da tan to do 
Ren nê quan to do téc ni co foi fa la da to- 
da a re a li da de do clu be, ain da mais 
agra va da pe la pan de mia, por tan to, 
acei tou sa ben do da re a li da de.  Ago ra, 
quan do  se per de ni ti da men te por er- 
ros e cri té ri os téc ni cos, jus ti fi car a 
der ro ta pe las con di ções do clu be é 
brin ca dei ra. Os sa lá ri os es tão em dia,

Bra si lei ro

CARLOS FERRO TEM BOAS PASSAGENS POR SÃO JOSÉ E ESTAVA NO PINHEIRO EM 2021

ali men ta ção e mo ra dia no CT con di- 
zen tes com a re a li da de do clu be, nun- 
ca fal tou um dia de ali men ta ção, su- 
ple men tos e to do o res tan te pa ra se 
fa zer um bom tra ba lho”, co brou.

Jú ni or Amo rim ha via di to, mo men- 
tos an tes,  que não te ve to tal res pon- 
sa bi li da de pe la per da do tí tu lo, ape sar 
das crí ti cas por es ca la ções equi vo ca- 
das. “Eu sou o trei na dor e sou o res- 
pon sá vel, mas to dos sa bem da si tu a- 
ção, mas não con se guem ex por es sa 
re a li da de pa ra que quan do fo rem nos 
co brar, to dos sa be rem o que se pas sa 
re al men te no clu be”, avi sou.

A per da do tí tu lo tam bém dei xou 

um pre juí zo fi nan cei ro ao Ru bro-Ne- 
gro, pois a equi pe tam bém fi cou fo ra 
da Co pa do Nor des te do pró xi mo ano, 
con for me ran king da CBF. A se gun da 
va ga se rá do Im pe ra triz.

Após en cer rar sua par ti ci pa ção no 
Es ta du al, o Mo to se pre pa ra ago ra pa-
ra as dis pu tas do Cam pe o na to Bra si-
lei ro, Sé rie D. O pri mei ro ad ver sá rio 
se rá fo ra de ca sa,no dia 6 de ju nho, 
con tra o ven ce dor do con fron to en tre 
To can ti nó po lis-TO e Pi cos-PI. Tem, 
por tan to, mais dez  di as de pre pa ra- 
ção.

REFORÇOS

Tricolor maranhense anuncia mais contratações

O PRESIDENTE SERGIO FROTA ANUNCIOU A CONTRATAÇÃO DO LATERAL  ZÉ MÁRIO, 29 ANOS,  E DO  MEIA DANIEL COSTA, DE 32 ANOS

De olho na Sé rie B do Cam pe o na to
Bra si lei ro, o Sam paio Cor rêa anun ci- 
ou on tem mais no mes da  lis ta de con- 
tra ta ções. O pre si den te Ser gio Fro ta
es te ve no CT Jo sé Car los Ma ci ei ra pa- 
ra re ce ber os pri mei ros jo ga do res que
irão re for çar a equi pe na Sé rie B, e não
dei xou de pa ra be ni zar to da a tor ci da
pe lo bi cam pe o na to ma ra nhen- 
se. “Que ro, pri mei ra men te, dar os pa- 
ra béns a to do uni ver so Tri co lor, que
pô de co me mo rar mais um tí tu lo es ta- 
du al, o sé ti mo da nos sa ges tão. Ti nha
pro me ti do que se ría mos cam peões, e
a pro mes sa foi cum pri da. Mas, ago ra,
o Cam pe o na to Ma ra nhen se já fi cou
pa ra trás, e es ta mos tra ba lhan do in- 
ten sa men te pa ra mon tar um ti me
com pe ti ti vo pa ra dis pu tar a Sé rie B”,

des ta cou o pre si den te bo li vi a no.
Fro ta anun ci ou os no mes de seis

re for ços, e qua tro já fo ram apre sen ta- 
dos: o la te ral di rei to Wat son Pi res, de
27 anos, que dis pu tou o úl ti mo Cam- 
pe o na to Ca ri o ca pe la Por tu gue sa. O
vo lan te Mau ro Sil va, de 27 anos, que
tam bém es ta va na Por tu gue sa do Rio;
o ata can te Je an Sil va, de 32 anos, que
es ta va no Ypiranga-RS; e o meia Gui- 
lher me Cam pa na, de 25 anos,  que
atu ou no Cam pe o na to Pa ra en se de- 
fen den do a equi pe do Cas ta nhal.

O pre si den te Ser gio Fro ta ain da
anun ci ou a con tra ta ção do la te ral es- 
quer do Zé Má rio,29 anos, que de fen- 
deu o Ypiranga no Cam pe o na to Gaú- 
cho, e o ex pe ri en te meia Da ni el Cos ta,
de 32 anos. Os dois jo ga do res de sem- 

bar cam em São Luís nas pró xi mas ho- 
ras.

Com os seis pri mei ros re for ços
anun ci a dos, Fro ta afir mou que es tá
aten to ao mer ca do, jun to ao co or de- 
na dor de fu te bol do clu be, Cel so Tei- 
xei ra, e o téc ni co Da ni el Ne ri, pa ra
con fir mar ou tros no mes.

A ex pec ta ti va ago ra tam bém é pa ra
o lis tão de jo ga do res que se rão dis-
pen sa dos, al guns dos quais já es ta-
vam pre vi a men te re la ci o na dos des de
a se ma na pas sa da, mas a pe di do do
trei na dor não fo ram ofi ci al men te des-
li ga dos, fi can do tu do pa ra es ta se ma- 
na. On tem, foi um dia de fol ga ge ral
pa ra to do o elen co,  mas ho je os tra ba- 
lhos se rão rei ni ci a dos no CT Jo sé Car- 
los Ma ci ei ra. (N.P)

Ma ra nhen se 2021

Eta pa San ta Inês

• Bom Jar dim 3 x 4 Pin da ré-Mi rim
• Tu fi lân dia 2 x 7 Pau lo Ra mos
• San ta Inês 7 x 5 Be la Vis ta

• Pau lo Ra mos 5 x 1 Bom Jar dim
• Pin da ré-Mi rim 5 x 4 Be la Vis ta
• San ta Inês 12 x 1 Tu fi lân dia

• Pau lo Ra mos 3 (3 pen.) x 3 (2 pen.) Be la Vis ta
• Pin da ré-Mi rim 7 x 2 Tu fi lân dia
• San ta Inês 3 (3 pen.) x 3 (2 pen.) Bom Jar dim

• Pin da ré-Mi rim 0 x 1 Bom Jar dim*
• Be la Vis ta 5 x 8 San ta Inês

• Bom Jar dim 2 (3 pen.) x 2 (2 pen.) San ta Inês

BE A CH SOC CER

Bom Jar dim le va o
tí tu lo da 3ª eta pa
do Ma ra nhen se

Foi com emo ção que a Se le ção de Bom Jar dim sa- 
grou-se cam peã da eta pa de San ta Inês do Cam pe o na to
Ma ra nhen se de Be a ch Soc cer 2021. No úl ti mo do min go
(23), Bom Jar dim pre ci sou das co bran ças de pê nal tis pa- 
ra des ban car a equi pe da ca sa e fi car com o tí tu lo após
em pa te por 2 a 2 no tem po nor mal. Com a con quis ta, o
se le ci o na do bom-jar di nen se as se gu rou va ga na fa se fi- 
nal do Es ta du al, que ocor re rá em ju nho, na ci da de de
Hum ber to de Cam pos.

As sim co mo acon te ceu no du e lo en tre Bom Jar dim e
San ta Inês na fa se de gru pos, a de ci são des se do min go
foi pa ra os pê nal tis. Na que la oca sião, a equi pe da ca sa
ha via le va do a me lhor após em pa te por 3 a 3 no tem po
nor mal. No en tan to, o des fe cho do con fron to foi bem di- 
fe ren te na de ci são.

Com co bran ças im pe cá veis, Bom Jar dim fez 3 a 2 nas
pe na li da des pa ra sol tar o gri to de cam peão. In vic ta na
com pe ti ção, San ta Inês pe lo me nos tem al go a co me mo- 
rar: a va ga pa ra a fa se fi nal do Cam pe o na to Ma ra nhen se,
ga ran ti da à se le ção gra ças ao vi ce-cam pe o na to con- 
quis ta do.

Fi na lis tas da ter cei ra eta pa do Cam pe o na to Ma ra- 
nhen se de Be a ch Soc cer 2021, Bom Jar dim e San ta Inês
se jun tam a ou tra qua tro se le ções, que já es tão clas si fi- 
ca das pa ra a fa se fi nal: Hum ber to de Cam pos, San to
Ama ro, Ra po sa e Pa ço do Lu mi ar.

A par tir des ta quar ta-fei ra (26), as dis pu tas do Es ta du- 
al de Be a ch Soc cer pros se guem. A quar ta eta pa do tor- 
neio se rá re a li za da na ci da de de Li ma Cam pos até o pró- 
xi mo do min go (30).

O Cam pe o na to Ma ra nhen se de Be a ch Soc cer de Se le- 
ções Mu ni ci pais 2021 nes te ano, a com pe ti ção se rá re a- 
li za da em seis eta pas, sen do a úl ti ma com as equi pes
clas si fi ca das nas fa ses an te ri o res.

Ca da eta pa se rá re a li za da em uma re gião di fe ren te.
Em 2021, as ci da des de Hum ber to de Cam pos, São Luís,
San ta Inês, Li ma Cam pos e Pi nhei ro re ce be rão os jo gos
do es ta du al. De acor do com a or ga ni za ção do tor neio, a
ex pec ta ti va é que a fa se fi nal ocor ra so men te en tre os di- 
as 9 e 13 de ju nho.

Além dis so, ca da uma das eta pas se gui rá to das as re- 
co men da ções sa ni tá ri as pa ra a re a li za ção de even tos es- 
por ti vos, co mo dis tan ci a men to so ci al, uso obri ga tó rio
de más ca ras nas are nas, dis po ni bi li za ção de ál co ol gel e
sem a pre sen ça de pú bli co.

1ª ro da da

2ª ro da da

3ª ro da da

Se mi fi nais

Fi nal

São Luís, terça-feira, 25 de maio de 2021
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Grazi Raposo e Rafael Silva, da TV Alterosa, vão apresentar a 51ª edição do Festival
Nacional da Canção, que será realizada em setembro, em Passos

INSCRIÇÕES

Em busca de novos
talentos da música

E
s tão aber tas as ins cri ções pa ra
o 51º Fes ti val Na ci o nal da
Can ção (Fe nac) em bus ca de
no vos ta len tos da mú si ca bra- 

si lei ra. O even to acon te ce de for ma
iné di ta em Pas sos, no Su do es te mi- 
nei ro, en tre 3 e 6 de se tem bro, dis tri- 
buin do R$ 70 mil em prê mi os. Os in te- 
res sa dos de vem en vi ar sua mú si ca até
16 de ju nho, por meio do si te
www.fes ti val na ci o nal da can- 
cao.com.br.

A se le ção per mi te a ins cri ção de ar- 
tis tas bra si lei ros e do ex te ri or, des de
que a fai xa se ja au to ral e can ta da em
por tu guês. Qua ren ta e cin co can ções
se rão clas si fi ca das pa ra a fa se fi nal e
apre sen ta das ao pú bli co de for ma vir- 
tu al, du ran te os três pri mei ros di as do
even to. Os 10 pri mei ros co lo ca dos se
apre sen tam no va men te em 6 de se- 
tem bro e se rão con tem pla dos com no
mí ni mo R$ 2 mil, além do tro féu La- 
mar ti ne Ba bo. O me lhor in tér pre te se- 
rá pre mi a do com o mes mo va lor.

A quan tia de R$ 70 mil em pre mi a- 
ções é me nor em re la ção às edi ções
pre sen ci ais de vi do às con sequên ci as
da pan de mia de CO VID-19 no se tor
mu si cal. Por ou tro la do, os ven ce do- 
res re ce be rão va lor mai or em com pa- 
ra ção com os even tos an te ri o res. Os
cin co pri mei ros co lo ca dos ga nham,
res pec ti va men te, R$ 20 mil, R$ 15 mil,
R$ 10 mil, R$ 7 mil e R$ 3 mil. Do 6º ao
10º clas si fi ca dos, ca da um re ce be rá
R$ 2 mil.

Glei zer Na ves, fun da dor e or ga ni- 
za dor do Fe nac, des ta ca a re le vân cia
da ini ci a ti va pa ra os ar tis tas du ran te a 
pan de mia. “Não te nho dú vi da ne nhu- 
ma de que a pre mi a ção é im por tan te.

Mui tos ar tis tas usa rão (o va lor do prê- 
mio) co mo pon to de par ti da pa ra um
tra ba lho in de pen den te, mais pro fis si- 
o nal, pa ra gra var. Mas eles con fes sam
que o mais im por tan te é a ja ne la, o
pal co”, re ve la.

Se gun do Na ves, mes mo na au sên- 
cia de pre mi a ção, o Fe nac é fun da- 
men tal pa ra a car rei ra mu si cal dos
par ti ci pan tes ao pos si bi li tar o en con- 
tro com di fe ren tes pro fis si o nais do
meio. “Já vi mui tos ca sos de mú si cos
do Nor des te fa zen do par ce ria com
um do Rio Gran de do Sul, ou tro de São
Pau lo, que pas sam a fa zer tra ba lhos
jun tos. Es se in ter câm bio cul tu ral
(pro mo vi do pe lo Fe nac) é sen sa ci o- 
nal”.

Con si de ra do o mai or fes ti val de
mú si ca do país, o Fe nac sur giu em
Boa Es pe ran ça, no Sul de Mi nas, em
1971, ins pi ra do pe lo su ces so dos fes ti- 
vais da TV Re cord, que re ve la ram
gran des com po si to res e in tér pre tes
bra si lei ros na dé ca da de 1960. Em
mais de 50 anos, o even to abriu es pa- 
ço pa ra a mú si ca bra si lei ra e re ve lou
no vos ta len tos no país, mes mo após o
fim dos fes ti vais te le vi si vos.

De vi do à pan de mia do co ro na ví- 
rus, em 2020, o fes ti val acon te ceu pe la
pri mei ra vez em for ma to on-li ne, as- 
sim co mo a edi ção es pe ci al pa ra co- 
me mo rar os 300 anos de Mi nas Ge- 
rais, re a li za da em abril des te ano. Nes- 
sa ex pe ri ên cia, Glei zer ob ser vou que a
tro ca e a con fra ter ni za ção en tre os
con cor ren tes ain da foi pos sí vel de for- 
ma vir tu al.

“A pro xi mi da de das pes so as é mui- 
to gran de ho je, mes mo pe la in ter net.

En tão, exis tem de ze nas de gru pos de
ar tis tas (na web) e eles man têm o in- 
ter câm bio, in clu si ve quan do o fes ti val
é on-li ne. No ano pas sa do, por exem- 
plo, eu me lem bro de que re ce bia
men sa gens das pes so as di zen do que
15 pes so as as sis ti am ao fes ti val em
con jun to, ca da um em sua ci da de, ao
mes mo tem po”, des cre ve.

Em 2021, o fes ti val acon te ce rá em
Pas sos. Até en tão, a fi nal sem pre foi
re a li za da em Boa Es pe ran ça, mas, de- 
vi do às con sequên ci as da pan de mia,
a pre fei tu ra lo cal não te ve con di ções
fi nan cei ras de vi a bi li zar mais uma
edi ção na ci da de.

Já o 51º Fes ti val Na ci o nal da Can- 
ção acon te ce em for ma to hí bri do. As
apre sen ta ções das can ções se guem
em for ma to on-li ne, en quan to as
atra ções de dan ça, ar tes cir cen ses,
mú si ca eru di ta e ins tru men tal ocor- 
rem pre sen ci al men te. O pú bli co po de
acom pa nhar por meio do YouTube. A
apre sen ta ção do even to se rá dos jor- 
na lis tas da TV Al te ro sa Ra fa el Sil va e
Gra zi Ra po so.

As atra ções des ta edi ção ain da não
es tão con fir ma das. “As sim que co me- 
ça rem a apa re cer os pa tro cí ni os, eu
es pe ro que den tro de um mês a gen te
pos sa co me çar a fe char os con tra tos
(das atra ções). Te nho mui ta es pe ran-
ça de ter um pa tro cí nio mais vul to so
pa ra que eu pos sa, in clu si ve, con tra- 
tar um show ba ca na, de re no me, por- 
que to dos os anos nós fi ze mos is so”,
apon ta Glei zer. Re na to Tei xei ra, Al mir
Sa ter e Pa ra la mas do Su ces so são al-
guns dos ar tis tas e ban das que já se
apre sen ta ram no Fe nac.

BOI DE AXIXÁ

Francisco Naiva é homenageado em mural

POETA E COMPOSITOR FRANCISCO NAIVA, DO BOI DE AXIXÁ, É O PRÓXIMO HOMENAGEADO PELO PROJETO “AMO, POETA E CANTADOR”

Des de on tem, a equi pe do pro je to
“Amo, Po e ta e Can ta dor” de sem bar- 
cou na ci da de de Axi xá, a apro xi ma- 
da men te cem quilô me tros da ca pi tal
ma ra nhen se, pa ra ini ci ar a con fec ção
do seu se gun do gran de ‘Mu ral da Me- 
mó ria’, de um to tal de 10 que o pro je to
fa rá nes te ano de 2021. A ho me na- 
gem, des sa vez, é ao mú si co, po e ta e
com po si tor Fran cis co Nai va, fun da- 
dor do Bum ba meu Boi de Axi xá, o
mais an ti go boi de so ta que de Or- 
ques tra da Re gião do Mu nim.

Per so na li da de re co nhe ci da no
meio ar tís ti co e cul tu ral do es ta do do
Ma ra nhão, Fran cis co Nai va par tiu em
2013, aos 81 anos, mas dei xou um
gran de le ga do – afir ma sua fi lha Lei la
Nai va, que atu al men te co man da o
Bum ba meu Boi de Axi xá, man ten do
vi vas as tra di ções e tam bém a ‘mes ma
pai xão’, as se gu ra, que o pai ti nha pe la
brin ca dei ra.

“Sem amor e de di ca ção não dá pa ra
fa zer bem fei to. A ba ti da úni ca do so- 
ta que de Or ques tra do Boi de Axi xá es- 
tá na mi nha al ma. E, as sim co mo o
meu pai, Fran cis co Nai va, te nho me
es for ça do pa ra que o Boi de Axi xá não
per ca a sua es sên cia. Que ro man ter
vi vo o no me e o le ga do de le”, fa la Lei la
Nai va, que, atu al men te, tam bém é se- 
cre tá ria de Cul tu ra e Tu ris mo do mu- 
ni cí pio de Axi xá.

O ‘Mu ral da Me mó ria’ em ho me na- 
gem ao mes tre Fran cis co Nai va se rá
con fec ci o na do en tre os di as 24 e 27 de
maio, no mu ro da se de do Bum ba Boi
de Axi xá, às mar gens da MA 402, no
sen ti do de quem se gue pa ra a re gião
dos Len çóis Ma ra nhen ses e pa ra Ro ta
das Emo ções, que le va a Bar rei ri nhas,
Tu tóia, For ta le za, e ou tras ci da des tu- 
rís ti cas do nor des te bra si lei ro.

O pri mei ro mu ral graf fi ta do es te

ano pe lo ar tis ta Gil Le ros, nes ta no va
eta pa do pro je to “Amo, Po e ta e Can ta- 
dor”, foi no Cen tro de Saú de do bair ro
da Li ber da de, en tre os di as 19 e 23 de
abril. O ho me na ge a do foi o mes tre Le- 
o nar do, fun da dor do Boi da Li ber da- 
de, de so ta que de Za bum ba. Além de
São Luís e Axi xá, se rão cons truí dos
‘Mu rais da Me mó ria’ em Cu ru ru pu,
Bar rei ri nhas, Gui ma rães, Vi a na e São
Jo sé de Ri ba mar.

Pa ra le la men te à con fec ção dos
mu rais, ima gens es tão sen do cap ta- 
das pa ra a pro du ção de um do cu men- 
tá rio, que vai con tar a his tó ria, tra di-
ção, tra je tó ria, so ta ques, e fa lar tam-
bém so bre as gran des per so na li da des
do Bum ba meu Boi do Ma ra nhão. O
pro je to é uma re a li za ção do Bum ba
meu Boi da Flo res ta, com o apoio do
Ban co Na ci o nal de De sen vol vi men to
Econô mi co e So ci al (BN DES), da Ben- 
fei to ria e do SI TAWI.

Ca ra do Bra sil

Gil do Vi gor sai do
BBB21 co mo as tro
da pu bli ci da de

Gil do Vi gor é da Vi gor, da Bis, e, ago ra, do San tan der.
O ex-par ti ci pan te do Big Brother Bra sil 21 es tá apro vei- 
tan do as se ma nas após o pro gra ma pa ra ali nhar uma
agen da cheia de cam pa nhas pu bli ci tá ri as – se gun do ele,
a fim de ga nhar um “di nhei ri nho” e po der fa zer o PhD
que de ve ini ci ar nos EUA a par tir do mês de se tem bro.
“Eu não ti nha es se ta len to de co mo li dar com pu bli ci da- 
de, com in ter net, com mí dia, mas gos to mui to de de sa- 
fio”, dis se ele ao Es ta dão.

Ape sar de o fo co es tar na car rei ra aca dê mi ca, o per- 
nam bu ca no não quis dei xar pas sar as opor tu ni da des
com mar cas. Se gun do o ex-BBB, ele e sua equi pe se le ci- 
o nam em pre sas que con ver sem com as ban dei ras co mo
re pre sen ta ti vi da de, edu ca ção e res pei to às cau sas
LGBTQIA+, de gê ne ro e ra ça. “Mar cas que abra cem uma
po pu la ção mais hu mil de, que te nham pro je tos so ci ais,
que fo quem em edu ca ção. Não que ro ter 30, 50 mar cas
fe cha das co mi go. Que ro, de fa to, fa zer par te de pro je tos
que te nham al gu ma re le vân cia.”

No ca so do San tan der, a ideia é que ele se tor ne uma
es pé cie de em bai xa dor da mar ca. Pa ra quem con se guiu
ex pli car in fla ção e im pres são de di nhei ro de ma nei ra
mui to di dá ti ca du ran te uma con ver sa no BBB 21, não
vai ser di fí cil fa lar so bre open ban king. Na pri mei ra
cam pa nha com o ban co, Gil do Vi gor vai fa lar a res pei to
do no vo sis te ma, ini ci a do em fe ve rei ro aqui no Bra sil,
que per mi ti rá que ins ti tui ções fi nan cei ras se co nec tem
di re ta men te às pla ta for mas da con cor rên cia. Com is so,
po de rão fa zer ofer tas pa ra cli en tes dos ri vais, ofe re cen- 
do con di ções mais van ta jo sas.

Sem dar mais de ta lhes, o vín cu lo com o San tan der
ain da vai du rar e vai en vol ver o eco no mis ta ex pli can do
ou tros te mas re la ci o na dos ao sis te ma fi nan cei ro. Se- 
gun do Igor Pu ga, di re tor de mar ke ting do ban co, Gil tem
uma lu ta em co mum com o San tan der: a di ver si da de. “É
im pres si o nan te que uma pes soa te nha voz, re le vân cia,
res pei to e es pa ço na mí dia re pre sen tan do tu do is so que
tem a ver com os nos sos va lo res.” Ou tra afi ni da de apon- 
ta da por Pu ga é o fa to de Gil ter as cen di do so ci al men te
por meio da edu ca ção.

To das es sas cam pa nhas com as mar cas, que fa rão
par te de uma agen da “mui to bem pla ne ja da”, se gun do
Gil, di vi di rão es pa ço com a Glo bo – de acor do com o jor- 
nal Ex tra, o ex-BBB te rá um qua dro no En con tro com
Fá ti ma Ber nar des. O con tra to com a emis so ra vai até se- 
tem bro, mas es tar em fren te às câ me ras é al go que ele
po de que rer fo car a lon go pra zo.

Se gun do Gil, a emis so ra o dei xou

“mui to li vre”, sa ben do da

“im por tân cia de ele tra ba lhar (com

as mar cas), ga nhar di nhei ro e

mu dar de vi da”.

A vi da de Gil tam bém vi rou li vro. Tem que Vi go rar:
Co mo me Acei tei, Ven ci na Vi da e Re a li zei meus So nhos
te ve pré-ven da ini ci a da pe la Glo bo Li vros na úl ti ma
quar ta-fei ra. “Es tou mui to fe liz, re go zi ja do, ani ma do,
me sen tin do um ator de Hollywood”, brin ca.

Di an te des sa co mo ção com Gil do Vi gor, é jus to per- 
gun tar: por que ele vi rou es se fenô me no? Jai me Troi a no,
es pe ci a lis ta em bran ding (ges tão de mar ca) e com por ta- 
men to do con su mi dor, ex pli ca que o su ces so do ex-BBB
vem da iden ti fi ca ção do bra si lei ro com ele.

“Gil é um ca so mui to par ti cu lar por que tem in gre di- 
en tes de di ver sas na tu re zas, li ga dos a cres ci men to pes- 
so al, ho nes ti da de, sem pre de uma for ma dig na. En tão
ele es tou ra co mo al guém que re a li za o de se jo dos bra si- 
lei ros”, ex pli ca. Pa ra Troi a no, Gil do Vi gor, as sim co mo
Ju li et te – a cam peã do BBB 21 -, é uma pes soa do bem,
que mos tra uma pers pec ti va po si ti va da vi da.

Pa ra as mar cas, Troi a no acon se lha que elas de vem es- 
co lher mui to bem as pes so as pú bli cas que irão re pre- 
sen tá-las, uma vez que um “es cor re gão” da ce le bri da de
po de res pin gar na ima gem da em pre sa. “Mas Gil é um
ca so bri lhan te, por que ele re pre sen ta al go de se ja do dos
bra si lei ros, de de di ca ção, se ri e da de. Ele é al go que nós
gos ta ría mos de ser.”

São Luís, terça-feira, 25 de maio de 2021
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