
 

O presidente Jair Bolsonaro tem 
motivos de sobra para estar em pol-
vorosa com a CPI da covid. Desde 
quando o ministro do Supremo Tri-
bunal Federal (STF) Luiz Roberto Bar-
ros autorizou o Senado a instalar a 
CPI, ele tem se apegado a todos os 
artifícios para que a comissão não dê 
em nada. Quis colocar, sem sucesso, 
um presidente apoiador do Palácio 
do Planalto. Assim como foi 
derrotado no jogo pesa-
do para impedir que 
o senador Renan Ca-
lheiros (MDB) fosse 
relator da Comissão.

CPI racha o Centrão
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Lideranças partidárias maranhenses 
pedem em Brasília o fortalecimento do SUS

Flávio Dino aumenta 
barreiras após registro de 
mais indianos em São Luís

16 maranhenses 
são resgatados da 
escravidão no Rio 

Grande do Sul

PÁGINA 3

A empresa de construção e 
engenharia havia agenciado 
a contratação dos 16 homens 
por meio dos serviços de um 
agente, que teria aliciado os 
trabalhadores no Maranhão. 

PÁGINA 10

Mesmo respeitando que no caso de portos e aeroportos a fiscalização é federal, o governador Flávio Dino (PCdoB), avaliou como ne-
cessário um novo decreto que enfatiza mais rigor nas ações de fiscalização, em complementação ao trabalho do Governo Federal. Com 
isso, todos os navios, portos e hotéis passam a ser obrigados a notificar à Vigilância Sanitária Estadual os casos de embarque, desembar-
que e hospedagem de tripulantes estrangeiros que podem, eventualmente, implicar na proliferação de novas variantes do coronavírus. 

PÁGINA 3

AMEAÇA DE NOVAS CEPAS DA COVID-19

Tripulantes e navio indiano devem partir do Maranhão na próxima semana
PÁGINAS 9 e 10

Governo realiza testes de covid em 
passageiros de terminal de ferry-boat

95,91% dos leitos de UTI 
estão ocupados na Ilha

150 mil meninas 
estudantes vão 

receber absorventes 
no Maranhão

PÁGINA 10
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Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou que o Governo Federal deve assinar
contrato com a farmacêutica AstraZeneca

Pro gra ma na ci o nal de tes ta gem

Exo ne ra ção

• 8,55% pa ra os ae ro por tos de Gua ru -

lhos (SP), Vi ra co pos (SP) e Bra sí lia
(DF);
• 9,08% pa ra o ae ro por to de São Gon -
ça lo do Ama ran te, em Na tal (RN); pa -
ra os ae ro por tos de Con fins e Ga leão
(RJ); e
• 8,50% pa ra os ae ro por tos de For ta -
le za (CE), Flo ri a nó po lis (SC), Por to
Ale gre (RS) e Sal va dor (BA).

INSUMOS

IFA poderá ser
produzida no Brasil

O
mi nis tro da Saú de, Mar ce lo
Quei ro ga, dis se on tem (26)
que o go ver no fe de ral vai as- 
si nar na pró xi ma se ma na

um con tra to de En co men da Tec no ló- 
gi ca com a far ma cêu ti ca in gle sa As- 
tra Ze ne ca. O acor do vai pos si bi li tar
que o In gre di en te Far ma cêu ti co Ati vo
(IFA), ma te ri al ne ces sá rio pa ra pro du- 
ção da va ci na con tra a co vid-19, se ja
fa bri ca do pe la Fun da ção Oswal do
Cruz (Fi o cruz) na ci o nal men te.

Se gun do o mi nis tro, a as si na tu ra
do con tra to de ve ocor rer no dia 1° de
ju nho em so le ni da de que con ta rá
com a pre sen ça do pre si den te Jair
Bol so na ro. Pa ra Quei ro ga, a ação vai
pos si bi li tar o in cre men to no rit mo de
va ci na ção no país. “Com as ar ti cu la- 
ções re a li za das pe lo Mi nis té rio da
Saú de se rá pos sí vel, com o em pe nho
de to dos, va ci nar a po pu la ção bra si- 
lei ra aci ma de 18 anos até o fi nal de
2021. Es sa é a nos sa es pe ran ça, es se é
o nos so com pro mis so”, dis se o mi nis- 
tro du ran te au di ên cia con jun ta das
co mis sões de Fis ca li za ção Fi nan cei ra
e Con tro le e de De fe sa do Con su mi- 
dor da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Aos de pu ta dos, o mi nis tro res sal- 
tou que o país tem con tra ta das, até
2022, cer ca de 600 mi lhões de do ses
de va ci nas.  Até o mo men to, fo ram
dis tri buí das pou co mais de 90 mi- 
lhões de do ses aos es ta dos e mu ni cí- 
pi os, das quais 30 mi lhões, em maio.

Quei ro ga tam bém foi ques ti o na do
so bre a quan ti da de de va ci nas pa ra o
mês de ju nho. De acor do com a as ses- 
so ria do Mi nis té rio da Saú de, de vem

ser en tre gues 41,9 mi lhões de do ses,
12 mi lhões a me nos do que a pre vi são
ini ci al. Se rão 20,9 mi lhões de do ses da
As tra Ze ne ca, 12 mi lhões da Pfi zer, 4
mi lhões do imu ni zan te da As tra Ze ne- 
ca ob ti dos via con sór cio Co vax
Facility e 5 mi lhões de do ses da Co ro- 
na Vac. 

Se gun do Quei ro ga, a

re du ção na pre vi são

ocor reu em ra zão da

fal ta de in su mos. 

“Es ta mos ten tan do ain da an te ci par
dois lo tes de IFA da As tra Ze ne ca, pre- 
vis tos pa ra o dia 20 de ju nho. Se con- 
se guir mos, acre di to que va mos vol tar
pa ra o nú me ro ini ci al men te pre vis to
de do ses pa ra ju nho”, afir mou.

Quei ro ga dis se ain da que o mi nis- 
té rio vai co me çar a ado tar uma es tra- 
té gia de am pli a ção do nú me ro de tes- 
tes apli ca dos na po pu la ção. Se gun do
ele, a pas ta lan ça ama nhã (27) um
pro gra ma na ci o nal de tes ta gem em
mas sa com ob je ti vo de che gar a 20
mi lhões de bra si lei ros men sal men te.

A me di da vi sa, en tre ou tros pon tos,
ras tre ar uma pos sí vel trans mis são co- 
mu ni tá ria da va ri an te in di a na do no- 
vo co ro na ví rus. A pre sen ça da no va

ce pa, a B.1.617.2, foi con fir ma da no
país na quin ta-fei ra (20), quan do seis
ca sos fo ram de tec ta dos en tre 24 tri-
pu lan tes do na vio MV Shan dong Da
Zhi, que veio da Chi na e es tá em iso la- 
men to no Ma ra nhão.

Se gun do Quei ro ga, os tes tes de vem
ser apli ca dos em pes so as sin to má ti- 
cas nas Uni da des Bá si cas de Saú de
(UBS) e tam bém as que apre sen tem
sin to mas ini ci ais, em lo cais pré-de fi- 
ni dos, co mo por tos, ae ro por tos e ro-
do viá ri as.

“Va mos lan çar ama nhã uma gran- 
de cam pa nha de tes ta gem por que ho- 
je é pos sí vel, gra ças ao avan ço da tec- 
no lo gia, ter tes tes de an tí ge nos rá pi- 
dos que, em 15 mi nu tos, nos dão o re-
sul ta do de po si ti vi da de ou não. Quem
tes tar po si ti vo já vai lo go pa ra o iso la- 
men to”, dis se.

O mi nis tro co men tou ain da a exo- 
ne ra ção do su pe rin ten den te do mi- 
nis té rio no Rio de Ja nei ro, o mi li tar da
re ser va Ge or ge Di vé rio. A me di da foi
to ma da após de nún ci as de des vi os de
re cur sos em con tra tos de saú de no es- 
ta do. A de ci são foi pu bli ca da no Diá- 
rio Ofi ci al da União de ho je.

“Na tu ral men te, não com pe te ao
mi nis tro da Saú de fa zer um juí zo de
va lor nes se mo men to de cul pa bi li da-
de ou não da que le agen te pú bli co,
mas, di an te do que foi sus ci ta do, o mi-
nis tro da Saú de to mou a de ci são que
de ve ria to mar: exo ne rar o ser vi dor
sem ne nhum pre juí zo a am pla de fe sa
e ao con tra di tó rio”, dis se.

AÉREAS

Câmara prorroga regras de reembolso de passagens

AS REGRAS CRIADAS EM RAZÃO DA PANDEMIA VALERÃO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DESTE ANO

A Câ ma ra dos De pu ta dos apro vou
a Me di da Pro vi só ria 1024/20, que
pror ro ga re gras de re em bol so e re- 
mar ca ção de pas sa gens aé re as pa ra
vo os can ce la dos du ran te a pan de mia
de Co vid-19. A ma té ria, apro va da na
for ma do tex to do re la tor, de pu ta do
De le ga do Pa blo (PSL-AM), se rá en vi a- 
da ao Se na do.

Ori gi nal men te, a MP es ten dia o
pra zo fi nal des sas re gras de 31 de de- 
zem bro de 2020 pa ra 31 de ou tu bro
des te ano, mas o tex to do re la tor fi xa a
da ta fi nal em 31 de de zem bro de 2021.
As re gras cons tam da Lei 14.034/20 e
pre ve em o re em bol so em 12 me ses
sem pe na li da des, a con tar da da ta do
voo can ce la do.

O va lor do re em bol so de ve rá ser
cor ri gi do pe lo Ín di ce Na ci o nal de Pre- 
ços ao Con su mi dor (INPC) e, quan do
ca bí vel, a com pa nhia con ti nua com a
obri ga ção de pres tar as sis tên cia ma- 
te ri al, co mo lan ches, te le fo ne mas e
per noi te, se gun do re gu la men ta ção já
exis ten te da Agên cia Na ci o nal de Avi- 
a ção Ci vil (Anac). Fi ca pror ro ga do
ain da o re em bol so com even tu ais pe- 
na li da des do con tra to de voo se o con- 
su mi dor de sis tir de em bar car até 31
de de zem bro, po den do op tar por re- 
ce ber cré di to sem pe na li da des a ser

uti li za do em 18 me ses de seu re ce bi- 
men to.

A MP re vo ga dis po si ti vo da lei que
de ter mi na va o re em bol so ao pas sa- 
gei ro da ta xa de em bar que em até se te
di as da so li ci ta ção.

Con ces si o ná ri as de ae ro por tos
A pe di do do go ver no, o re la tor in- 

cluiu no tex to da MP um dis po si ti vo
que per mi te a an te ci pa ção do pa ga- 
men to de con tri bui ções fi xas pre vis- 
tas nos con tra tos de ou tor ga pa ra as
prin ci pais con ces si o ná ri as de ae ro- 
por tos. A an te ci pa ção se rá fei ta com a
apli ca ção de des con to já usa do pe la
Anac em pro ces sos de re vi são ex tra or- 
di ná ria, quan do a em pre sa pe de re e- 
qui lí brio econô mi co-fi nan cei ro em
ra zão de que da pre vis ta de de man da,
por exem plo.

Is so já ocor reu em 2017 e tam bém
du ran te a pan de mia, mas nes ses mo- 
men tos hou ve per mis são pa ra se ne- 
go ci ar um adi a men to no pa ga men to
de par ce las va riá veis. O Mi nis té rio da
In fra es tru tu ra de ve rá re gu la men tar a
au to ri za ção.

Os des con tos a se rem apli ca dos pa- 
ra se en con trar o va lor pre sen te das
par ce las se rão os fi xa dos na Re so lu- 
ção 528/19, da Anac:

Se a con ces si o ná ria an te ci par, no
mí ni mo, 50% do va lor to tal das con tri- 
bui ções fi xas re ma nes cen tes con ta rá
ain da com des con to adi ci o nal de 5
pon tos per cen tu ais.

Se gun do o re la tor, a atu al ta xa de
câm bio é mui to fa vo rá vel aos in ves ti-
do res es tran gei ros, prin ci pais aci o- 
nis tas das con tro la do ras das con ces- 
sões, vi a bi li zan do a to ma da de re cur- 
sos a bai xo cus to no ex te ri or e sua in- 
ter na li za ção pa ra a qui ta ção em re ais
des sas obri ga ções a ven cer com a
União.

“Es sa es tra té gia le gal per mi ti ria um
alí vio no flu xo de cai xa das con ces si o-
ná ri as e pro por ci o na ria ao go ver no
fe de ral uma re cei ta ex tra or di ná ria de
apro xi ma da men te R$ 8 bi lhões em
2021 e pro vá vel re du ção de R$ 1,1 bi- 
lhão da re cei ta or di ná ria nos pró xi- 
mos dois anos”, ex pli cou De le ga do
Pa blo.

Efe ti vo

Ope ra ções

No me

OPERAÇÃO

PF investiga garimpos
em terras indígenas

O com ba te aos ga rim pos clan des ti nos nas ter ras in dí- 
ge nas Mun du ru ku e Sai Cin za, no mu ni cí pio de Ja ca re a- 
can ga, no Pa rá, é o ob je ti vo da Ope ra ção Mun du ru kâ- 
nia, da Po lí cia Fe de ral. Os cri mes in ves ti ga dos são de as- 
so ci a ção cri mi no sa (Ar ti go 288 do Có di go Pe nal), ex plo- 
ra ção ile gal de ma té ria-pri ma per ten cen te à União e de- 
li to con tra o meio am bi en te.

“Es sa prá ti ca, além de pro vo car gra ves da nos ao meio
am bi en te de vi do ao uso de pro du tos quí mi cos al ta men- 
te no ci vos, cau san do a po lui ção de ri os e len çóis freá ti- 
cos, tam bém ge ra uma sé rie de ou tros pro ble mas so ci ais
na re gião, co mo con fli tos en tre ga rim pei ros e in dí ge- 
nas”, ex pli cou a PF em no ta so bre a ação, que co me çou
on tem (25).

Co or de na da pe la Po lí cia Fe de ral, a Ope ra ção Mun du- 
ru kâ nia es tá sen do re a li za da em con jun to com a Po lí cia
Ro do viá ria Fe de ral (PRF), o Iba ma e a For ça Na ci o nal.
Ao to do, fo ram em pre ga dos 134 ser vi do res en tre po li ci- 
ais e agen tes de fis ca li za ção, além da uti li za ção de ae ro- 
na ves e veí cu los 4×4.

Se gun do a PF, ou tras ações nes se mes mo sen ti do vêm
sen do de fla gra das na re gião ao lon go dos úl ti mos anos,
co mo a Ope ra ção Pa jé Bra bo, em 2018; a Ope ra ção Be- 
zer ro de Ou ro, em 2020, que te ve du as fa ses, a Ope ra ção
Di vi ta 709, em 2021 e a Ope ra ção Be zer ro de Ou ro 709,
tam bém em 2021.

As ope ra ções fa zem par te de uma sé rie de me di das
de ter mi na das pe lo mi nis tro do Su pre mo Tri bu nal Fe de- 
ral (STF) Luís Ro ber to Bar ro so, em ju lho do ano pas sa do,
pa ra re a li zar o en fren ta men to e mo ni to ra men to da co- 
vid-19, pa ra evi tar o con tá gio e a mor ta li da de en tre a po- 
pu la ção in dí ge na. Den tre as me di das so li ci ta das, es tão a
ex pul são de in va so res das ter ras in dí ge nas, as sim co mo
a im plan ta ção de bar rei ras sa ni tá ri as pe rió di cas, am pli- 
a ção da as sis tên cia mé di ca e so ci al e en tre ga de ces tas
de ali men tos.

De tra di ção guer rei ra, os Mun du ru kus do mi na vam
cul tu ral men te a re gião do Va le do Ta pa jós, que nos pri- 
mei ros tem pos de con ta to du ran te o sé cu lo XIX era co- 
nhe ci da co mo Mun du ru kâ nia, e daí se ex traiu o no me
da ope ra ção.

CPI DA COVID-19

Senadores decidem
convocar governadores

Se na do res apro va ram a con vo ca ção de go ver na do res
à Co mis são Par la men tar de Inqué ri to da co vid-19 sob
re cla ma ção de go ver nis tas. Is so já era es pe ra do, já que
in de pen den tes e opo si ção de ci di ram pe la con vo ca ção
de che fes de Exe cu ti vo lo cais es va zi an do a nar ra ti va de
go ver nis tas de que o co le gi a do te ria a in ten ção de per se- 
guir o pre si den te Jair Bol so na ro. Pa ra com ple tar, a con- 
vo ca ção de go ver na do res tam bém abriu pre ce den te pa- 
ra o re que ri men to do se na dor Ran dol fe Ro dri gues (Re- 
de-AP), vi ce-pre si den te da CPI, de con vo car o man da tá- 
rio.

Es tão sen do cha ma dos pa ra de por, após 17 de abril,
com da tas ain da a mar car, os go ver na do res do Ama zo- 
nas, Wil son Li ma (PSC), do Pa rá, Hel der Bar ba lho
(MDB), de San ta Ca ta ri na, Car los Moi sés (PSL), de Ro- 
rai ma, An to nio Oli vei ra Gar cia de Al mei da (sem par ti- 
do), do Ama pá, Wal dez Góes (PDT), de Rondô nia, co ro- 
nel Mar cos Jo sé Ro cha dos San tos (PSL), do Dis tri to Fe- 
de ral, Iba neis Ro cha (MDB), do To can tins, Mau ro Car- 
les se (PSL), e Wel ling ton Di as (PT), na con di ção de re- 
pre sen tan te do Fó rum dos Go ver na do res.

O ba te-bo ca des ta ter ça-fei ra na CPI co me çou após o
se na dor Ran dol fe avi sar no ple ná rio que o acor do es ta- 
ria mal cos tu ra do. Pou co de pois, se na do res da opo si ção,
o re la tor, Re nan Ca lhei ros (MDB-AL) e go ver nis tas fi ze- 
ram ex ce ção so bre al gu mas no me a ções. O pre si den te
da CPI, Omar Aziz (PSD-AM), re a giu. “Is so é fal ta de res- 
pei to pa ra co mi go, que fiz um acor do com vo cês. Nós fi- 
ze mos um acor do, se na dor Hum ber to Cos ta (PT-PE)”,
re cla mou. “Acor do é se con vo ca to do mun do. A ba se do
go ver no vai vo tar con tra a con vo ca ção do (mi nis tro da
Saú de) Quei ro ga, do (ex-mi nis tro da Saú de) Edu ar do
Pa zu el lo, e vai vo tar a fa vor de go ver na do res?”, pro vo- 
cou Ran dol fe.

Mar cos Ro gé rio (DEM-RO) in ter veio e dis se que “não
foi es se o acor do”. Aziz pro vo cou mais uma vez e afir- 
mou que “pa re ce que não apro va mos na da”. O go ver nis- 
ta acu sou Ran dol fe de con vo car Bol so na ro pa ra evi tar a
con vo ca ção de go ver na do res, re que ri men tos que, no
en tan to, fo ram apro va dos em se gui da. Aziz lem brou
que não fi ca sa tis fei to com to das as con vo ca ções, mas
que há um acor do.

“Eu fi co tris te. Eu te nho gran de res pei to pe lo ex-go- 
ver na dor e se na dor Ja der Bar ba lho (MDB). Não é ne- 
nhu ma ale gria fa zer is so com o fi lho de le. Não dá pa ra
fa zer uma coi sa ali e che gar aqui e o se na dor di zer que é
con tra. Não fa çam is so co mi go”, ir ri tou-se mais uma
vez.

São Luís, quinta-feira, 27 de maio de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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Com a eminência de uma possível contaminação da cepa indiana na população de São
Luís, o governador do Maranhão enrijece as medidas restritivas contra estrangeiros

SAMARTONY MAR TINS No vas ações pa ra con ter a
Co vid-19

CRISE SANITÁRIA

Flávio Dino aumenta
barreiras no Maranhão

O
Go ver no do Ma ra nhão edi- 
tou um no vo De cre to com
me di das res tri ti vas, após a
con fir ma ção da pre sen ça de

mais 38 in di a nos que es tão hos pe da- 
dos em um ho tel de São Luís. A fal ta
de co mu ni ca ção na en tra da dos in di- 
a nos em so lo ma ra nhen se co lo cou
em aler ta o sis te ma de saú de es ta du al.

Mes mo res pei tan do que no ca so de
por tos e ae ro por tos a fis ca li za ção é fe- 
de ral, o go ver na dor Flá vio Di no (PC- 
doB) ava li ou co mo ne ces sá rio um no- 
vo de cre to, que en fa ti za mais ri gor nas
ações de fis ca li za ção, em com ple- 
men ta ção ao tra ba lho do Go ver no Fe- 
de ral. Com is so, to dos os na vi os, por- 
tos e ho téis pas sam a ser obri ga dos a
no ti fi car à Vi gi lân cia Sa ni tá ria Es ta- 
du al os ca sos de em bar que, de sem- 
bar que e hos pe da gem de tri pu lan tes
es tran gei ros que po dem, even tu al- 
men te, im pli car na pro li fe ra ção de
no vas va ri an tes do co ro na ví rus.

De acor do com o De cre to, fi cam os
ho téis, apart-ho téis, hos teis, al ber- 
gues e de mais es ta be le ci men tos de
hos pe da gem, lo ca li za dos no ter ri tó- 
rio do Es ta do do Ma ra nhão, obri ga dos
a in for mar à Se cre ta ria de Es ta do da
Saú de – SES o in gres so (check-in) e a
saí da (check-out), de su as ins ta la- 
ções, de es tran gei ros ou de bra si lei ros
oriun dos do ex te ri or. 

A co mu ni ca ção de ve vir acom pa- 
nha da de, no mí ni mo, in for ma ções

acer ca da na ci o na li da de do hós pe de,
úl ti mos lo cais por on de te nha pas sa- 
do (lo cais de par ti da), bem co mo da
ocor rên cia de even tu ais sin to mas da
Co vid-19. 

Ca so ha ja o des cum pri men to da
me di da po de rá so frer apli ca ção de
mul ta, no va lor de R$ 2.000 (dois mil
re ais) a R$ 1.500.000 (um mi lhão e
qui nhen tos mil re ais), con si de ra da a
gra vi da de da in fra ção e a ca pa ci da de
econô mi ca do In fra tor. Além dis so, os
la bo ra tó ri os de aná li ses clí ni cas e to- 
das as ins ti tui ções e em pre sas que re- 
a li za rem exa mes pa ra iden ti fi ca ção
de in fec ção pe lo co ro na ví rus (SARS-
CoV-2) de ve rão no ti fi car o La bo ra tó- 
rio Cen tral de Re fe rên cia em Saú de
Pú bli ca – La cen da sus pei ção e da
con fir ma ção de con ta mi na ção pe la
Co vid-19.

O De cre to de ter mi na ain da que,
pa ra os ca sos de tes ta gem de es tran- 
gei ros ou de bra si lei ros oriun dos do
ex te ri or, a co mu ni ca ção ao La cen de- 
ve rá ocor rer pre vi a men te à re a li za ção
do exa me ou ime di a ta men te após a
co le ta de ma te ri al.

 O do cu men to res sal ta tam bém que
é de res pon sa bi li da de da Agên cia Na- 
ci o nal de Vi gi lân cia Sa ni tá ria (An vi sa)
a co mu ni ca ção do de sem bar que, no
ter ri tó rio do Es ta do do Ma ra nhão de
pas sa gei ros e tri pu lan tes de em bar ca- 
ções à Se cre ta ria de Es ta do da Saú de,
a fim de que se jam to ma das as me di- 
das sa ni tá ri as ne ces sá ri as à pre ven- 
ção e ao com ba te à Co vid- 19, in cluin- 
do a re a li za ção de tes tes.

Pa ra fins de pre ven ção e con ten ção
da Co vid-19, fi cam es ta be le ci das que
as em pre sas de na ve ga ção/ar ma do-
res de vem con cen trar os de sem bar-
ques de ca sos sus pei tos nos lo cais
com me lhor su por te de aten di men to.
E que o tri pu lan te sin to má ti co, com
sus pei ta de in fec ção pe la Co vid- 19,
de ve ser no ti fi ca do so bre a ne ces si da- 
de de iso la men to por, no mí ni mo, 14
di as, de ter mi na da por pres cri ção mé- 
di ca, de ven do as si nar ter mo de ci ên-
cia. o de sem bar que de tri pu lan te bra- 
si lei ro com sin to mas le ves pa ra cum- 
pri men to de iso la men to, em do mi cí- 
lio ou em ho téis, acon te ce rá me di an te
ava li a ção mé di ca, e em ob ser vân cia
ao Pla no Es ta du al de Con tin gên cia do
No vo Co ro na ví rus, de ven do ser ga- 
ran ti do des lo ca men to se gu ro até o lo- 
cal de fi ni do pa ra iso la men to.

Nes ta quin ta-fei ra (27) o go ver na- 
dor Flá vio Di no reú ne e di a lo ga com
re pre sen tan tes dos Po de res Exe cu ti- 
vo, Le gis la ti vo e Ju di ciá rio ma ra nhen-
se com o ob je ti vo de es ta be le cer no- 
vas ações pa ra con ter a dis se mi na ção
da Co vid-19 em to do o es ta do. Após a
reu nião, em co le ti va, o go ver na dor
atu a li za rá in for ma ções so bre a ce pa
in di a na – va ri an te da Co vid-19 – e es- 
cla re ce rá as me di das de en fren ta- 
men to con jun to. A reu nião con ta rá
com re pre sen tan tes do Exe cu ti vo es-
ta du al, além de re pre sen tan tes da Fe- 
de ra ção dos Mu ni cí pi os do Es ta do do
Ma ra nhão, Tri bu nal de Jus ti ça, Tri bu- 
nal de Con tas do Es ta do, Pro cu ra do ria
Ge ral do Es ta do e De fen so ria Pú bli ca
do Ma ra nhão.

Lideranças partidárias pedem o fortalecimento do SUS

O ENCONTRO ACONTECEU NO GABINETE DO SENADOR WEVERTON (PDT-MA), EM BRASÍLIA

Pre si den tes de par ti dos

e li de ran ças po lí ti cas

ma ra nhen ses se

reu ni ram nes ta ter ça-

fei ra (25) pa ra dis cu tir

pro pos tas e pro je tos de

com ba te à pan de mia da

Co vid-19. 

O en con tro acon te ceu no ga bi ne te
do se na dor We ver ton (PDT-MA), em
Bra sí lia.
“O re cru des ci men to da pan de mia
pre o cu pa. Te mos que evi tar uma no va
on da. A saí da é a va ci na ção em mas sa
e o dis tan ci a men to so ci al.

 Du ran te a reu nião, con ver sa mos
so bre as ações pos sí veis pa ra co la bo- 
rar com o en fren ta men to ao co ro na ví- 
rus e o for ta le ci men to do SUS, que
tem si do fun da men tal nes sa lu ta”,
afir mou We ver ton.

No en con tro, es ta vam pre sen tes, a
se na do ra Eli zi a ne Ga ma (Ci da da nia),
os de pu ta dos fe de rais Pe dro Lu cas
(PSL), Jus ce li no Fi lho (DEM) e Gil Cu- 
trim (Re pu bli ca nos); os de pu ta dos es- 
ta du ais Ne to Evan ge lis ta (DEM), Gla- 
bert Cu trim (PDT), Már cio Ho nai ser
(PDT) – atu al men te se cre tá rio de De- 
sen vol vi men to So ci al e Othe li no Ne to
(PC doB), pre si den te da As sem bleia
Le gis la ti va do Ma ra nhão; o pre si den te
da Câ ma ra de Ve re a do res de São Luís,
Os mar Fi lho (PDT), o pre si den te da
Fa mem, Er lâ nio Xa vi er (PDT), o em- 
pre sá rio Iná cio Me lo e o ex-juiz fe de- 
ral Car los Ma dei ra. O pre si den te do
PSB, Lu ci a no Lei toa, não po de par ti ci- 
par da reu nião, mas afir mou que se- 

gue fir me no tra ba lho.

“Es ta mos

com pro me ti dos em

aju dar a po pu la ção. O

Ma ra nhão tem da do

exem plo no com ba te ao

co ro na ví rus e va mos

con ti nu ar dan do. Nos so

com pro mis so é com a

Ci ên cia e com a vi da”,

de cla rou We ver ton.

1

2

Ação prag má ti ca (1)

Ação prag má ti ca (2)

Es ca pa ram

“Não vi nin guém ven den do más ca ra em
ci ma da que le pa lan que”

In di a nos em São Luís (1)

In di a nos em São Luís (2)

CPI ra cha o Cen trão
O pre si den te Jair Bol so na ro tem mo ti vos de so bra pa ra es tar

em pol vo ro sa com a CPI da Co vid. Des de quan do o mi nis tro do
Su pre mo Tri bu nal Fe de ral (STF), Luiz Ro ber to Bar ros, au to ri zou o
Se na do a ins ta lar a CPI, ele tem se ape ga do a to dos os ar ti fí ci os pa- 
ra que a co mis são não dê em na da. Quis co lo car, sem su ces so, um
pre si den te apoi a dor do Pa lá cio do Pla nal to. As sim co mo foi der- 
ro ta do no jo go pe sa do pa ra im pe dir que o se na dor Re nan Ca lhei- 
ros (MDB) fos se re la tor da Co mis são. Ago ra, com um mês de CPI
fa zen do o mai or ba ru lho po lí ti co, foi apro va da on tem a re con vo- 
ca ção do ex-mi nis tro Edu ar do Pa zu el lo e do mi nis tro da Saú de,
Mar ce lo Quei ro ga. Já o vi ce-pre si den te da CPI, Ran dol fe Ro dri- 
gues, foi mais lon ge: propôs a con vo ca ção de Bol so na ro pa ra de- 
por, que fal ta de fi ni ção.

To dos sa bem que o Po der Le gis la ti vo tem du as fun ções fun da- 
men tais: le gis lar em fa vor do ci da dão e in ves ti gar o uso do di nhei- 
ro pú bli co. A CPI é a prin ci pal fer ra men ta pre vis ta na Cons ti tui ção
pa ra o par la men to exer ci tar a pror ro ga ti va de Po der fis ca li za dor.
As co mis sões par la men ta res de inqué ri tos es tão pre vis tas no § 3º
do ar ti go 58 da Cons ti tui ção e tem seu re gra men to de ta lha do na
Lei 1.579, de 1952. A or dem le gal, no en tan to, diz que a CPI de ve
apu rar fa to de ter mi na do e ter um pra zo cer to de du ra ção. Mas
não tem po der de jul gar, nem de pu nir in ves ti ga dos, ex pe dir me- 
di das cau te la res, pri sões pro vi só ri as, in dis po ni bi li da de de bens,
ar res to e se ques tro. No en tan to, po de pren der em fla gran te quem
men tir.

E pa ra que ser ve uma CPI? A lei diz que, ter mi na do os tra ba- 
lhos, a co mis são de ve en ca mi nhar re la tó rio con clu si vo ao Mi nis- 
té rio Pú bli co ou à Ad vo ca cia-Ge ral da União e PF, a fim de que
pro mo vam a res pon sa bi li da de ci vil e cri mi nal dos in fra to res ou
ado tem ou tras me di das le gais. A au to ri da de a quem for en ca mi- 
nha da a con clu são tem obri ga ção de in for mar as pro vi dên ci as
ado ta das. O re la tó rio fi nal tam bém po de apre sen tar pro pos tas le- 
gis la ti vas de cor re ção de ru mo do que foi apu ra do. Por is so, to do
mun do sa be co mo uma CPI co me ça, mas nin guém sa be exa ta- 
men te co mo ter mi na.

A CPI da Pan de mia tem o ob je to vol ta do pa ra as omis sões de li- 
be ra das e ne gli gên ci as do go ver no fe de ral so bre me di das de com- 
ba te ao co ro na ví rus. O que não foi fei to pa ra im pe dir que o ví rus já
ma tas se mais de 450 mil pes so as no Bra sil. Pa ra is so, são de ze nas
de con vo ca dos e con vi da dos a de por, in clu si ve mi nis tros e ex-mi- 
nis tros de Es ta do, au xi li a res di re tos, no ve go ver na do res e pro va- 
vel men te al guns pre fei tos de ca pi tais. Não é sem mo ti vo que o
am bi en te es tá pra lá de ten so en tre os se na do res e o Pa lá cio do
Pla nal to. Até o Cen trão, que apoia o go ver no cir cuns tan ci al men- 
te, es tá di vi di do na CPI, o que faz au men tar a fa tu ra do pre si den te
Bol so na ro pa ra com os par la men ta res, que de bo bos não têm na- 
da.

A CPI da Co vid fez rom per a blin da gem do man da tá rio do Pla- 
nal to, mes mo co mo ali a dos à fren te das du as ca sas do Con gres so
e o Cen trão que, his to ri ca men te, sa be co mo li dar com o go ver no
nas si tu a ções de cri se e aper reio, co mo ago ra.

Além de car gos na Es pla na da e nos es ca lões in ter me diá ri os, o
Cen trão sa be co mo ex plo rar as fra que zas de qual quer pre si den te
com a po pu la ri da de em que da e an te o des gas te com as in ves ti ga- 
ções da pró pria CPI. A fu tu ra so be de pa ta mar.

O ex-pre fei to de São Luís, Edi val do Ho lan da Jú ni or, que che- 
gou a ter o no me na lis ta dos pas sí veis de con vo ca ção pe la CPI da
Co vid, aca bou não sen do. De pois de uma reu nião se cre ta, on tem,
os se na do res pre fe ri ram cha mar no ve go ver na do res e dei xar os
pre fei tos e ex, pa ra de pois.

 

Do pre si den te da CPI da Pan de mia, Omar Aziz, so bre a aglo me- 
ra ção e co mí cio em que Edu ar do Pa zu el lo par ti ci pou do min go, no
Rio, ao la do de Bol so na ro.

 
In crí vel! Agen tes de saú de do go ver no do Dis tri to Fe de- 

ral fo ram à ca sa de Jo sé Sarney, 91, em Bra sí lia, imu ni- 
zá-lo con tra a Co vid-19, e sua mu lher, do na Marly

Sarney, de 88 anos. Am bos to ma ram a 1ª do se da Co ro- 
na vac, e mais re cen te men te, a 2ª.

A sur pre sa veio de pois do tem po ne ces sá rio à imu ni za- 
ção. Trans cor ri do o pra zo de ter mi na do, Sarney e
Marly sub me te ram-se ao tes te que in di ca ria o grau de

imu ni za ção em ca da um. Marly, 100% imu ni za da;
Sarney, na da. E aí, vai tre pli car a do se?

Cer ca de 38 in di a nos que de sem bar ca ram de um voo co mer ci- 
al, vin do dos Es ta dos Uni dos, pas san do por Be lém, es tão hos pe- 
da dos em ho tel em São Luís. A or dem do de sem bar que, se gun do o
go ver na dor Flá vio Di no, foi da da pe la An vi sa.

Em vir tu de da co mu ni ca ção do fa to pe la Pre fei tu ra de São Luís,
uma equi pe da Se cre ta ria de Es ta do da Saú de foi ao lo cal pa ra tes- 
tar os 38 in di a nos, to dos os fun ci o ná ri os do ho tel e os de mais hós- 
pe des, pa ra Co vid-19.

São Luís, quinta-feira, 27 de maio de 2021

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

Inflação põe a fome na mesa
A in fla ção é um im pos to per ver so que

cor rói a ren da, so bre tu do a dos me nos fa vo- 
re ci dos da so ci e da de, e de se qui li bra as re la- 
ções de cus tos e pre ços nas ca dei as afe ta das
por on das de so bre va lo ri za ção. E es se é um
pro ble ma am pla men te ob ser va do pe la po- 
pu la ção que vai aos su per mer ca dos e pa ra o
qual o go ver no vem fa zen do vis tas gros sas.
Es ta tis ti ca men te, os re a jus tes de pre ços são
con si de ra dos sa zo nais, e o ín di ce ofi ci al de- 
ve fe char o ano den tro da me ta, co mo ocor- 
reu em 2020. No ano pas sa do — o que mos- 
tra que a ques tão não é re cen te — a in fla ção
ofi ci al fi cou em 4,52%, en quan to os pre ços
de itens da ces ta bá si ca dis pa ra ram. Os ali- 
men tos su bi ram 14%, com des ta que pa ra o
óleo de so ja (103%), o ar roz (76%) e a car ne
bo vi na (35,22%). Es te ano, o pro ble ma per- 
sis te e não há mais co mo o go ver no cru zar os
bra ços.

Es sa si tu a ção é agra va da pe lo qua dro
pre cá rio do mer ca do de tra ba lho bra si lei ro,
com 14,4 mi lhões de de so cu pa dos, e pe los
efei tos da pan de mia de co vid-19, que re du- 
zi ram a ren da de qua se me ta de dos tra ba- 
lha do res, tor nan do crí ti ca a vi da de mui tos
de les. Ou tros 29 mi lhões são su bu ti li za dos, e

6 mi lhões sim ples men te de sis ti ram de pro- 
cu rar em pre go. Pre ços dos ali men tos em al ta
e ren da em bai xa agra vam a con di ção de mi- 
sé ria e con tri bu em pa ra o au men to da fo me,
que as so la 19 mi lhões de bra si lei ros. O go- 
ver no não po de fe char os olhos pa ra es sa fa- 
tia da po pu la ção.

O agra va men to da de te ri o ra ção da ren da
fi ca evi den te quan do, com o au xí lio emer- 
gen ci al re pre sen tan do ago ra me nos da me- 
ta de do que foi en tre gue pe lo go ver no aos
mais ne ces si ta dos na pri mei ra on da da co- 
vid-19, o pre si den te do Se na do, Ro dri go Pa- 
che co (DEM-MG), afir ma ver ne ces si da de
de pror ro gar o pa ga men to emer gen ci al pa ra
mais dois me ses. É com es se pou co (en tre R$
150 e R$ 375) que as fa mí li as bra si lei ras ain- 
da con tam pa ra co lo car co mi da na me sa.

E ca da vez mais es sa re fei ção dei xa de ter
pro teí na ani mal to dos os di as. De pois de tro- 
car a car ne de boi pe la de fran go e a de por co,
os con su mi do res es tão as sis tin do a uma es- 
ca la da de pre ço des ses dois cor tes, a pon to
de os pro du to res re cor re rem ao go ver no pa- 
ra ex por um qua dro que po de se tor nar in- 

sus ten tá vel. Mes mo com os pre ços so fren do
re a jus tes mui to aci ma da in fla ção des de me-
a dos do ano pas sa do, o fran go (9,95%) e o
por co (27,8%) po dem con ti nu ar em al ta.
Pro du to res ale gam que o mi lho e a so ja su bi- 
ram mais de 100% e 60%, res pec ti va men te, e
que jun tos res pon dem por 70% dos cus tos.
Pe dem re du ção de im pos tos e li be ra ção das
im por ta ções dos in su mos.

O go ver no não de ve, de for mar al gu ma,
in ter vir di re ta men te nos pre ços, mas po de
apro vei tar o mo men to pa ra co me çar a agir
em fa vor da con ten ção dos au men tos. Ca so
ve nha a re du zir im pos tos pa ra aten der aos
pro du to res — co mo fez no ca so do di e sel pa- 
ra aten der aos ca mi nho nei ros —, o Mi nis té- 
rio da Eco no mia po de de ter mi nar uma co ta
da pro du ção que de ve ser des ti na da ao mer- 
ca do in ter no, pa ra au men tar a ofer ta e ini ci- 
ar, as sim, um pro ces so de for ma ção de es to-
ques re gu la do res de ali men tos bá si cos. Há
um cus to em se man ter es to ques, e is so re-
pre sen ta des pe sas num con tex to fis cal frá- 
gil. Mas qual cus to é mai or, o dos es to ques
re gu la do res ou o da fo me de mi lhões de bra- 
si lei ros? Quem tem fo me tem pres sa. O go- 
ver no não po de de mo rar a agir.

Alcione, no Botequim da Teresa

O ba te-pa po en tre a sam bis ta Te re- 
sa Cris ti na e a nos sa gran de sam bis ta
Al ci o ne co me ça as sim, com es tas pa- 
la vras de Te re sa: “Não tem uma mu- 
lher no Bra sil que não co nhe ça sua
voz. Aben ço a da, um tim bre di fe ren te,
a voz da mu lher bra si lei ra. Há mui to
tem po vo cê já can ta va so bre re la ções
e abu sos con tra as mu lhe res.” Daí em
di an te, o pa po vai lon ge, e vá ri os as- 
sun tos são ob je to da con ver sa, en tre- 
me a dos por ri sos e pe la voz e o can to
da ma ra nhen se Al ci o ne. Nes se ri co e
agra dá vel pa po de bo te quim, em que
a mú si ca é tem pe ro, e em es pe ci al o
sam ba, tem-se co nhe ci men to que Al- 
ci o ne é do na de um bar com o seu no- 
me, on de as co mi das ma ra nhen ses
são o pon to chi que do sa bor e da atra- 
ção. Pen sei: lo go, lo go, aca ba da es sa
tra gé dia da epi de mia, e is so se ca pi tão
dei xar e sair mos des se des go ver no em
que a pá tria ama da se en con tra, es ta- 
rei no Rio, pa ra vi si tar e cur tir as go lu- 
sei mas do bar da nos sa gran de ar tis ta
do sam ba.

Re lem bro: nu ma das ve zes que es- 
ti ve no Rio, e o Ca ne cão es ta va em
ple na ati vi da de, Al ci o ne se apre sen ta- 
va num dos di as da se ma na, fa zen do
um show pa ra an ga ri ar re cur sos pa ra
os fla ge la dos das chu vas do Ma ra- 
nhão. In de pen den te men te da fi na li- 
da de be ne mé ri ta, fui a es sa apre sen- 
ta ção da Mar rom, de ca sa cheia, con- 
se gui uma me sa bem pró xi ma do pal- 
co, pa ra sen tir to do o en le vo da ar te
do sam ba. Não ti nha li do o pro gra ma.
Foi um es pe tá cu lo bem pro du zi do
des sa sam bis ta ma ra nhen se, a qual,
se não for en ga no meu, bem jo vem a
co nhe ci, nos seus pri mei ros pas sos,
quan do se apre sen ta va no pro gra ma
da Rá dio Di fu so ra, o Do min go é Nos- 
so, de Li ma Jr. Eu sal ta va do bon de na
pa ra da da Far má cia Cen tral e des cia
pe la Ave ni da Ma ga lhães de Al mei da,

pa ra ter aces so ao au di tó rio da rá dio,
on de o pro gra ma era apre sen ta do. O a
gran de atra ção da épo ca era Ro ber to
Müller, o Pin go de Ou ro do Rá dio Ma- 
ra nhen se, as sim cha ma do efu si va- 
men te por Li ma Jr. Ha via ou tros ído- 
los: Or lan di ra Ma tos, uma das gran- 
des can to ras do rá dio ma ra nhen se,
que veio a ga nhar o pri mei ro lu gar no
pro gra ma a Gran de Chan ce, de Flá vio
Ca val can ti, na TV Tu pi. E ain da Du pla
Pon to e Vír gu la e Es cu ri nho do Sam- 
ba.

Em dú vi da, fa ço es se re gis tro, até
por que não se tem uma his tó ria do rá- 
dio ma ra nhen se, que pos sa re la tar a
sua épo ca de ou ro, an tes do ad ven to
da te le vi são, quan do es ta mí dia, aos
pou cos, por sua for ça co mu ni ca ti va,
ca rac te ri za da pe la ima gem, foi eli mi- 
nan do os pro gra mas de au di tó rio, sob
o co man do de co mu ni ca do res co mo
Li ma Jr., Al mir Sil va e ou tros, que fi ze- 
ram o rá dio no Ma ra nhão.

Al ci o ne, ori gi ná rio de uma fa mí lia
mu si cal, com um can to ma ra vi lho so,
des pon tou pa ra o su ces so. No show
do Ca ne cão, fez- se acom pa nhar de
ou tras es tre las da mú si ca bra si lei ra:
Emí lio San ti a go, que tam bém se pro- 
je tou pa ra o su ces so ao par ti ci par de a
Gran de Chan ce, ao ga nhar o pri mei ro
lu gar; Na na Caymmi e Mar ti ná lia. Um
es pe tá cu lo mu si cal, com mui to sam- 
ba, sob o co man do da Mar rom, que
exi giu dos pre sen tes re pe ti dos aplau- 
sos.
De Al ci o ne te nho vá ri os dis cos (vi nis)
e cd’s. Um de les, do qual te nho ab so- 
lu ta pre fe rên cia, faz-me com pa nhia
por lon go tem po: Nos Ba res da Vi da,
em que in ter pre ta can ções que al can- 
ça ram o Olim po da eter ni da de, co mo
Es te seu Olhar, Nos sos Mo men tos (de
Ha rol do Bar bo sa e do ma ra nhen se
Luiz Reis), na qual se des ta cam es ses
su bli mes ver sos: “Eu es cre vi na fria
areia um no me pa ra amar / O mar
che fou, tu do apa gou / Pa la vras le vam
o mar (…) Teu cas te lo de ca ri nhos / Eu

nem pu de ter mi nar / Mo men tos
meus, que fo ram teus… / Ago ra é re-
cor dar.” Nes se rit mo de bai les acon- 
che gan tes, a nos sa Mar rom não dei xa
o sam ba (can ção) cair, im pon do à in- 
ti mi da de me ló di ca a sua poé ti ca e en-
ter ne ce do ra voz. Nes se cd, Al ci o ne diz
to dos os sen ti men tos da mú si ca bra- 
si lei ra: A Noi te de Meu Bem, Tu do
Aca ba do, Amen doim Tor ra di nho, sem
es que cer A Flor e o Es pi nho, dos imor-
tais Nel son Ca va qui nho e Gui lher me
de Bri to.

Além de Nos Ba res da Vi da, es ta se-
le ta obra-pri ma de clás si cos, que
mos tra que a voz de Al ci o ne não é
ape nas pa ra os sam bões, es sa ma ra- 
nhen se ain da nos brin dou com o cd
Bo le ros, que me obri gou a me apro-
vei tar do seu ta len to e dar de pre sen te
a al guns ami gos.

Um be lo e ca ti van te en con tro: Te re-
sa Cris ti na e Al ci o ne, on de foi re ve- 
ren ci a do o tam bém ines que cí vel Car- 
to la, pa ra mim e mui tos, o po e ta do
sam ba e da mú si ca po pu lar bra si lei ra.
Da sua au to ria são tan tos os clás si cos,
pro du zi dos por es se man guei ren se:
As Ro sas não Fa lam, pu ra po e sia, O
Sol Nas ce rá, Al vo ra da, Ti ve Sim e mui- 
tos e mui tos ou tros. Ain da bem que
tu do pas sa rá – fa lo des sas mu si qui-
nhas que an dam por aí azu cri nan do
os nos sos tím pa nos -, mas Car to la não
pas sa rá. É pu ra ar te. Os seus ver sos o
di zem: “Quei xo-me às ro sas / Que bo- 
ba gem as ro sas não fa lam / Sim ples-
men te as ro sas exa lam / O per fu me
que rou bam de ti.” Pron to. Nem Ho- 
me ro, nem Vir gí lio. Só No el e Chi co.
Des sa po e ti ci da de da can ção e do po- 
e ma, nas ce a eter ni da de da ar te, con-
sa gra da na voz des sa ma ra nhen se, Al-
ci o ne. Que es sa ar tis ta da ter ra do ca-
ru ru, e ago ra do da di nho, con ti nue
eter na men te, mos tran do o seu ca ri-
nho por Car to la, Man gei ra e o pai, o
mú si co, que lhe deu a pri mei ra opor- 
tu ni da de de trans for mar um bai le em
show. 

» MA RI A NA GI NO
Dou to ran da em His tó ria Com pa ra da. Pes qui sa do ra do Cen -
tro de Ar ti cu la ção de Po pu la ções Mar gi na li za das (CE AP/RJ)

A re es cri ta da
his tó ria afri ca na

A Áfri ca é um con ti nen te ri co e di ver so, mas é vis to,
com frequên cia, co mo um es pa ço ho mo gê neo e as so ci- 
a do à po bre za, não só nas re pre sen ta ções nos li vros di- 
dá ti cos, mas, tam bém, na ima gé ti ca so ci al; há dé ca das
vem sen do as sim. Du ran te um bom tem po, a his tó ria
afri ca na foi ape nas co nhe ci da no Oci den te eu ro peu por
meio do pa ra dig ma que o fi ló so fo ale mão He gel des cre- 
veu co mo a ine xis tên cia do fa to his tó ri co an tes da co lo- 
ni za ção eu ro peia no con ti nen te, ten do os afri ca nos per- 
ma ne ci do em es ta do de bar bá rie, sel va ge ria e in fan ti li- 
da de, até o en con tro com os co lo ni za do res eu ro peus.

Na in ter pre ta ção he ge li a na, a Áfri ca sub sa a ri a na ou
Áfri ca Ne gra era, em si, exó ti ca, pri mi ti va, do mi na da pe- 
lo ca os ge o grá fi co e im pe ne trá vel, o que a fa zia sem au- 
to no mia pa ra cons truir as pró pri as his tó ri as, por vi ver
seus ha bi tan tes em es ta do de com ple ta sel va ge ria. Co- 
mo bem sa be mos, os fi ló so fos ale mães são pro du tos de
seus tem pos his tó ri cos e tan to a vi são he ge li a na quan to
as vi sões kan ti a nas es ta vam im preg na das, tam bém, so- 
bre um ali cer ce ilu mi nis ta de in ter pre ta ção ver ti cal so- 
bre as re la ções so ci ais e his tó ri cas. Além des ses au to res,
mui tos ou tros fi ló so fos eu ro peus dos sé cu los 17 e 18 fo- 
ram res pon sá veis pe lo en gran de ci men to do ide al de su- 
pre ma cia e do mi na ção eu ro peia.

Pa ra o his to ri a dor Car los Lo pez, as raí zes da in fe ri o ri- 
da de afri ca na são mui to mais pro fun das, “elas in se ri- 
ram-se nas bu las pa pais Dum Di ver sas, da ta de 1452, e
Ro ma nus Po ti fex, 455, que de ram o di rei to às mo nar qui- 
as eu ro pei as, so bre tu do à por tu gue sa, de des po jar e es- 
cra vi zar eter na men te os cha ma dos ‘ma o me ta nos’, pa- 
gãos e po vos pre tos em ge ral”. Em es pe ci al a Dum Di ver- 
sas pre viu cla ra men te o di rei to de in va dir, con quis tar,
ex pul sar e dar lu gar aos in fiéis e ini mi gos de Cris to, on de
quer que eles fos sem en con tra dos na ter ra.

En tre tan to, na dé ca da de 1960, em vir tu de dos pro- 
ces sos de in de pen dên ci as das colô ni as afri ca nas e pe la
cons tru ção de uma iden ti da de des co lo ni za da, co me çou
um for te mo vi men to de mu dan ça nos mé to dos, abor da- 
gens e es cri ta, que ti nham co mo in tui to po si ti var as cul- 
tu ras afri ca nas e, em es pe ci al, as cul tu ras afri ca nas ao
sul do Sa a ra. Tal mo vi men to, en ca be ça do pe lo his to ri a- 
dor bur ki na be Jo seph Ki-Zer bo, co lo cou em ques tão as
in ter pre ta ções eu ro pei as sim plis tas e mar gi nais so bre o
con ti nen te afri ca no, pois, du ran te mui to tem po, a his tó- 
ria da Áfri ca foi uma es pé cie de ca pí tu los de an tro pó lo- 
gos e et no gra fia inun da dos de sim bo lis mos nu tri dos pe- 
lo prin cí pio da in fe ri o ri da de e o in ten so de se jo de ci vi li- 
zar o afri ca no mo de lan do-o ao que é con si de ra do su pe- 
ri or. As sim, ten do co mo ar gu men to cen tral que “A Áfri ca
tam bém tem uma his tó ria”, nas ceu so bre a prer ro ga ti va
de re es cre ver as his tó ri as afri ca nas sob o âm bi to da plu ri
e in ter dis ci pli na ri da de.

A fi na li da de dos Ki-Zer bo, bem co mo a de ou tros his- 
to ri a do res afri ca nos, era des vin cu lar a his tó ria do con ti- 
nen te afri ca no da con cep ção epis te mo ló gi ca fru ti fi ca da
pe lo he ge li a nis mo, que en ten dia que um po vo sem es- 
cri ta é um po vo sem pas sa do, sem his tó ria e, igual men- 
te, sem cul tu ra, uma in ter pre ta ção sim plis ta e re du ci o- 
nis ta da com ple xi da de efe ti va da his to ri o gra fia do con- 
ti nen te afri ca no. A im pa ri da de his to ri o grá fi ca afri ca na
es tá li ga da ao ape go mnemô ni co e à ora li da de co mo
ele men to le gí ti mo e vá li do pa ra se pen sar a his tó ria,
pois é atra vés des ta, cen tra da tam bém na an ces tra li da- 
de, co le ti vi da de do gru po e na iden ti da de, que o in di ví- 
duo afri ca no é cons ti tuí do e cons truí do so ci al men te.

Em tem po. Jo seph Ki-Zer bo (21 de ju nho de 1922/4 de
de zem bro de 2006) foi his to ri a dor e edu ca do na Uni ver- 
si da de de Sor bon ne, em Pa ris, gra du an do-se com um
grau de hon ra em his tó ria pe lo Ins ti tut d’Étu des Po li ti- 
ques, em Pa ris, em 1955. Re tor nou à Áfri ca, pri mei ra- 
men te a Co na cri (Gui né) e, en tão, à sua ci da de na tal
Bur ki na Fas so, on de foi po li ti ca men te ati vo des de 1958.
Até sua mor te, foi um dos lí de res do par ti do de opo si ção
pe lo Par ti pour la Dé mo cra tie et le Pro grès (PDP). Pa ra- 
le la men te a sua vi da po lí ti ca, foi um gran de es tu di o so,
his to ri a dor e es cri tor. Em 1972 pu bli cou L’His toi re de
l’Afri que Noi re, uma re fe rên cia pa ra es tu dos e a his tó ria
da Áfri ca.

São Luís, quinta-feira, 27 de maio de 2021
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AÇÕES

CI DA DE EM PRE EN DE DO RA 

Indústria

Alcântara: chegou 
a hora de decolar

C
o mo sem pre foi pro ta go nis ta, a fa vor do de sen- 
vol vi men to do Es ta do e, es pe ci fi ca men te, no
que se re fe re ao Cen tro Es pa ci al de Al cân ta ra
(CEA) des de a as si na tu ra do acor do de Sal va- 

guar da, a Fe de ra ção das In dús tri as do Es ta do do Ma ra- 
nhão (FI E MA) tra ba lha de for ma in ten sa pa ra que o CEA
de fa to pos sa in cluir o Ma ra nhão no ce ná rio ae ro es pa ci- 
al mun di al.

Vin cu la do ao Con se lho Te má ti co de Po lí ti ca In dus tri- 
al e De sen vol vi men to Tec no ló gi co (CO PIN), a FI E MA
cri ou, em fe ve rei ro de 2020, o Gru po de Tra ba lho “Pen- 
sar o Ma ra nhão”, que tem o ob je ti vo de dis cu tir com os
in te gran tes pro pos tas e idei as que po dem ser trans for- 
ma das em pro je tos pa ra o de sen vol vi men to do Es ta do e
nes se gru po, o Cen tro Es pa ci al de Al cân ta ra (CEA) e os
re fle xos so bre o de sen vol vi men to da re gião é pau ta
cons tan te.

A FI E MA par ti ci pa, a con vi te do mi nis tro Mar cos Pon- 
tes, da Co mis são de De sen vol vi men to In te gra do pa ra o
Cen tro Es pa ci al – re pre sen tan do as en ti da des em pre sa- 
ri ais do es ta do -, cu jo ob je ti vo é co la bo rar na cons tru ção
do Pro gra ma de De sen vol vi men to In te gra do pa ra a re- 
gião. Na FI E MA, as ati vi da des co or de na das pe lo Gru po
de Tra ba lho “Pen sar o Ma ra nhão” têm seu en fo que na
in te gra ção de es tra té gi as pa ra que o CEA de fa to se vi a- 
bi li ze e ve nha a fun ci o nar, o que im pli ca em in ves ti men- 
tos pa ra a me lho ria da in fra es tru tu ra da ci da de e da re- 
gião, em ter mos de trans por te de pes so as e car gas, edu- 
ca ção, com es co las e cur sos pro fis si o na li zan tes, hos pi- 
tais, in ter net e te le fo nia, etc.

O pre si den te da FI E MA, Edil son Bal dez das Ne ves, e
os mem bros do Gru po de Tra ba lho “Pen sar o Ma ra nhão”
co me mo ra ram a re cen te di vul ga ção das qua tro em pre- 
sas se le ci o na das, por meio de edi tal, pa ra ope rar no
Cen tro Es pa ci al de Al cân ta ra (CEA). As três em pre sas
ame ri ca nas e uma ca na den se fo ram di vul ga das pe lo go- 
ver no fe de ral, em ce rimô nia trans mi ti da ao vi vo pe la In- 
ter net, com a pre sen ça do pre si den te da Re pú bli ca,

Jair Bol so na ro. A ba se tem lo ca li za ção es tra té gi ca e
de ve re a li zar ati vi da des de lan ça men to e ras treio de veí- 
cu los es pa ci ais não mi li ta res.

“Nos sos aplau sos e sa tis fa ção com a no tí cia da es co- 
lha des sas em pre sas que atu a rão em Al cân ta ra. É o pri- 
mei ro pas so de uma jor na da que tra rá de sen vol vi men to
pa ra o mu ni cí pio e pa ra o Es ta do do Ma ra nhão”, des ta- 
cou o pre si den te Edil son Bal dez, que acom pa nhou re- 
mo ta men te o anún cio do cha ma men to pú bli co das em- 
pre sas com in te res se em re a li zar ope ra ções de lan ça- 
men tos a par tir do CEA.

De acor do com as in for ma ções da For ça Aé rea Bra si- 
lei ra (FAB) e da Agên cia Es pa ci al Bra si lei ra (AEB), que
anun ci a ram o re sul ta do dos edi tais, as qua tro em pre sas
se le ci o na das fi ca rão res pon sá veis, ca da uma, por ope- 
rar em uma uni da de do Cen tro Es pa ci al de Al cân ta ra.

A Hyperion, pri mei ra anun ci a da dos Es ta dos Uni dos
(EUA), vai ope rar o sis te ma de pla ta for ma VLS. A Ori on
Ast, tam bém nor te-ame ri ca na, atu a rá no lan ça dor su- 

bor bi tal. Já a ca na den se C6 Laun ch foi se le ci o na da pa ra
ope rar a área do Per fi la dor, que tam bém é um pon to de
lan ça men to, e a Vir gin Or bit, ou tra em pre sa dos EUA,
atu a rá no ae ro por to de Al cân ta ra. A ex pec ta ti va é que as
pri mei ras ope ra ções de lan ça men to te nham iní cio em
2022.

Na opor tu ni da de, o mi nis tro da Ci ên cia, Tec no lo gia e
Ino va ções, Mar cos Pon tes, des ta cou a con quis ta e pon- 
tu ou a reu nião do Co mi tê de De sen vol vi men to In te gra- 
do de Al cân ta ra, ocor ri da mi nu tos an tes, e o en vol vi- 
men to dos ato res lo cais, co mo a FI E MA, que é mem bro
atu an te do co mi tê, con tri buin do pa ra a cons tru ção do
Pro gra ma de De sen vol vi men to In te gra do do CEA.

“Ho je foi um dia es pe ci al, tam bém, por que eu aca bei
de vir da reu nião do Co mi tê de De sen vol vi men to In te- 
gra do de Al cân ta ra, on de con ver sa mos com to das as au- 
to ri da des lo cais, in cluin do a Fe de ra ção das In dús tri as
do Es ta do do Ma ra nhão, a Pre fei tu ra de Al cân ta ra e os
re pre sen tan tes dos mo ra do res das co mu ni da des. Fo- 
ram 20 anos de es pe ra, e ago ra, te mos as pri mei ras em- 
pre sas se le ci o na das pa ra ope rar em Al cân ta ra”, des ta- 
cou o mi nis tro.

Em mar ço des te ano, uma equi pe de téc ni cos das en- 
ti da des em pre sa ri ais que com põem o Gru po de Tra ba- 
lho da FI E MA, “Pen sar o Ma ra nhão” re a li za ram uma vi- 
si ta téc ni ca à Al cân ta ra com o ob je ti vo de co nhe cer “in
lo co” as po ten ci a li da des da ci da de e da re gião e ali nhar a
con tri bui ção des ses ato res da ini ci a ti va pri va da na
cons tru ção do Pro gra ma de De sen vol vi men to In te gra- 
do pa ra o Cen tro Es pa ci al de Al cân ta ra (PDI/CEA).

A par ti ci pa ção da ini ci a ti va pri va da vi sa in se rir a so ci- 
e da de ma ra nhen se no CEA, via pro je tos e ações di re ci o- 
na das ao de sen vol vi men to so ci al, econô mi co e de in fra- 
es tru tu ra da re gião. A in clu são das con tri bui ções das en- 
ti da des em pre sa ri ais e do po der pú bli co ma ra nhen se no
PDI/CEA foi um dos plei tos do Gru po de Tra ba lho da FI- 
E MA.

A agen da da co mi ti va con tou com uma vas ta pro gra- 
ma ção que se ini ci ou com uma Ro da de Con ver sa com o
pre fei to de Al cân ta ra, Pa dre Wil li am Gui ma rães da Sil va
(PL), e os ve re a do res que com põem a Câ ma ra Mu ni ci- 
pal, pre si di da pe lo ve re a dor Gu ter res Fi lho. Além da pre- 
fei tu ra, a equi pe téc ni ca re a li zou um tour em pre sa ri al,
on de co nhe ceu o Po lo de Ar te sa na to de San ta Ma ria, on- 
de o cul ti vo de me lan cia, a pis ci cul tu ra e o tra ba lho ma- 
nu al com a fi bra do bu ri ti têm ge ra do ren da e no vas
opor tu ni da des. Além de San ta Ma ria, a equi pe co nhe- 
ceu a agro vi la qui lom bo la do Ca ju ei ro e con ver sou com
pais, pro fes so res e jo vens do po vo a do que bus cam uma
qua li fi ca ção e ca pa ci ta ção pa ra en trar no mer ca do de
tra ba lho.

“Es tou mui to sa tis fei to com a vin da de vo cês. Sou mo- 
ra dor an ti go do Ca ju ei ro e fi co fe liz de ver as pro pos tas
que vo cês tra zem pa ra os jo vens. A ne ces si da de de es tu- 
dar e fa zer cur sos pa ra apro vei tar e cres cer”, des ta cou o

agri cul tor Por fí lio Sil va, de 75 anos. A equi pe tam bém
con ver sou com em pre sá ri os lo cais da área de ali men ta- 
ção e da cons tru ção ci vil e ou viu as prin ci pais de man das
dos se to res, que tam bém pas sam pe la qua li fi ca ção pro- 
fis si o nal.

Co mo par te das ações con cre tas da vi si ta, o su pe rin- 
ten den te re gi o nal do SE SI, Di o go Li ma, apre sen tou à
Pre fei tu ra e à Câ ma ra Mu ni ci pal, o pro je to de cons tru- 
ção do Po lo Avan ça do do SE SI em Al cân ta ra, que es tá à
es pe ra da do a ção do ter re no pa ra ini ci ar o pro ces so de
ins ta la ção.

“O po lo atu a rá nas áre as de Edu ca ção de Jo vens e
Adul tos e Me di ci na La bo ral, pa ra que se pos sa per mi tir a
im plan ta ção de em pre sas pro ven do mão-de-obra ca pa- 
ci ta da e to das as exi gên ci as le gais pa ra que as em pre sas
se ins ta lem e fun ci o nem no mu ni cí pio. Tam bém fun ci o- 
na rá co mo uma es pé cie de QG pa ra to das as en ti da des
que já se an te ci pam ao de sen vol vi men to que se anun cia
pa ra a ci da de”, en fa ti zou Di o go.

O SE NAI, re pre sen ta do pe lo co or de na dor de Edu ca- 
ção Pro fis si o nal, Tec no lo gia e Ino va ção, Ro ge rio Gar cês,
no ma pe a men to pré vio, des ta cou que a en ti da de pla ne- 
ja re a li zar ca pa ci ta ções na área da cons tru ção ci vil nos
po vo a dos, uti li zan do kits e uni da des mó veis pa ra a for- 
ma ção de pe drei ro, ins ta la dor hi dráu li co, ele tri cis ta, ar- 
ma dor de fer ra gem e au xi li ar de obras. Já na se de do mu- 
ni cí pio, cur sos na área de me câ ni ca de mo to ci cle tas e
ves tuá rio pa ra far da men tos po de rão ser ofer ta dos.

O Se brae deu iní cio às ações do Pro gra ma Ci da de Em- 
pre en de do ra tam bém du ran te a mis são téc ni ca em Al- 
cân ta ra, com a as si na tu ra do ter mo de ade são pe lo pre- 
fei to Pa dre Wil li am da Sil va (PL), em so le ni da de re a li za- 
da na Câ ma ra dos Ve re a do res. O pro je to le va rá so lu ções
vol ta das pa ra di na mi zar a eco no mia lo cal, cen tran do no
for ta le ci men to de vo ca ções pro du ti vas de Al cân ta ra, co- 
mo o tu ris mo, o ar te sa na to e a agri cul tu ra fa mi li ar, além
da edu ca ção em pre en de do ra, e vá ri as ou tras so lu ções
de ges tão pú bli ca, des bu ro cra ti za ção e aces so a mer ca- 
do.

No úl ti mo dia 17 de maio, o SE NAI ini ci ou cur sos de
pe drei ro de al ve na ria e cos tu rei ro in dus tri al no seg men- 
to de ves tuá rio que ca pa ci ta rá em 180 ho ras, 90 pes so as
da co mu ni da de de Al cân ta ra.

“A vi si ta téc ni ca do GT ‘Pen sar o Ma ra nhão’ foi de
gran de va lia pa ra a re gião de Al cân ta ra e pa ra o pro gra- 
ma de de sen vol vi men to in te gra do do CEA. A Agên cia
Es pa ci al Bra si lei ra é mem bro do GT e es tá ali nha da com
as en ti da des no que tan ge ao de sen vol vi men to e ao pla- 
no so ci o e conô mi co pa ra o mu ni cí pio. O CEA é um ve tor
pa ra o de sen vol vi men to re gi o nal e es sa par ce ria com as
en ti da des e ins ti tui ções ser vi rá pa ra ala van car mos a ca- 
pa ci da de es pa ci al do Bra sil atra vés do Pro gra ma Es pa ci- 
al Bra si lei ro, tra zen do inú me ros be ne fí ci os pa ra a re- 
gião”, fi na li zou a co or de na do ra re gi o nal da AEB no Ma- 
ra nhão, Thaís Du rans Abreu.

São Luís, quinta-feira, 27 de maio de 2021
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AVISO DE ADIAMENTO LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 
PE.027/2021 (SRP). O Município de Esperantinópolis, Poder Execu-
tivo, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 
ESPORTE E LAZER, torna público para conhecimento dos interessa-
dos que adiará a licitação em epigrafe para as 10:00 (dez) horas do 
dia 11 de junho de 2021. Esclarecimento adicional no mesmo 
endereço, telefone: (99) 98486-4075 e através do E-mail: cplesperan-
tinopolis@gmail.com. ou na página www.esperantinopolis.ma.go-
v.br. Esperantinópolis - MA, 18 de maio de 2021. Simone Vargas 
Carneiro de Lima Secretária Municipal de Educação, Esporte e Lazer 
Portaria 102/2021.

EXTRATO DE CONTRATO
EXTRATO DO CONTRATO N° 01.2505.002/2021, TOMADA DE PREÇO Nº 002/2021. PARTES: O Município de 
Esperantinópolis-MA, através da Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Transportes e a  EMPRESA 
MAXIMO CONSTRUÇOES PROJETOS E INCORPORAÇOES –EPP inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 
22.791.070/0001-48, sediada na Rua Frei José, nº2, sala 4, CEP: 65.712—000, Centro, em Lago dos 
Rodrigues/MA, OBJETO: contratação de empresa especializada em serviços de obras e engenharia para 
recuperação de estradas vicinais no município de Esperantinópolis/MA, de interesse da Secretaria 
Municipal de Obras, Habitação e Transporte, com recursos provenientes do Contrato de Repasse Nº 
893076/2019/MDR/CAIXA. BASE LEGAL: Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações posteriores. VALOR: R$ 
940.750,74 (novecentos e quarenta mil setecentos e cinquenta reais e setenta e quatro centavos). 
VIGÊNCIA: O prazo de vigência do Contrato será de 225 (duzentos e vinte e cinco) dias corridos, a partir 
da data da assinatura, podendo tal prazo ser prorrogado nas hipóteses elencadas no parágrafo primeiro do 
artigo 65 § 1 Lei nº 8.666, de 1993.  DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0212 – Sec. Obras, Habitação e Transporte-
-26 782 0124 1.068 – Construção e Recuperação de Estradas Vicinais-4.4.90.51.00 – Obras e instalações. 
SIGNATÁRIOS: Sueldo Sankly de Freitas Formiga, pela contratante e o Sr. Joaquim Gemeo de Raimundo 
Assunção Duarte, pela contratada. DATA DA ASSINATURA: 25 de maio de 2021. Esperantinópolis – MA, 25 
de maio de 2021. Sueldo Sankly de Freitas Formiga, Portaria nº 014/2021. Secretario Municipal de Obras, 
Habitação e Transporte. Responsável legal da CONTRATANTE

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO Nº 002/2021
Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, eu, 
Sr. Sueldo Sankly de Freitas Formiga Secretário Municipal de Obras, Habitação e Transpor-
tes, HOMOLOGA a adjudicação referente à TOMADA DE PREÇO nº 002/2021, cujo objeto é 
a contratação de empresa especializada em serviços de obras e engenharia para 
recuperação de estradas vicinais no município de Esperantinópolis/MA, de interesse da 
Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Transporte, com recursos provenientes do 
Contrato de Repasse Nº 893076/2019/MDR/CAIXA, pelo valor global de R$ 940.750,74 
(novecentos e quarenta mil setecentos e cinquenta reais setenta e quatro centavos), 
Homologado para empresa: MAXIMO CONSTRUÇÕES PROJETOS E INCORPORAÇÃO 
EIRELI-EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 22.791.070/0001-48, sediada na Rua Frei José, nº 2, 
sala 04, Centro, CEP: 65.712-000, em Lago dos Rodrigues/MA. 

Esperantinópolis – MA, 20 de maio de 2021
Sueldo Sankly de Freitas Formiga, Portaria nº 014/2021. Secretario Municipal de Obras, 

Habitação e Transporte.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 014/2021. A Prefeitura Municipal de Icatu/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 
empreitada por preço unitário, objetivando: Formação de registro de preço para futura e eventual contratação 
de pessoa jurídica especializada para prestação de serviço funerário e fornecimento de urnas mortuárias, a fim 
de satisfazer as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social de Icatu/MA. ABERTURA: 10 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 encontram-se disponíveis no prédio onde funciona a Comissão Permanente de Licitação, onde 
poderão ser consultados gratuitamente no site www.icatu.ma.gov.br ou 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, 24 de maio de 2021. Fabiano de Jesus Barbosa Ferreira/Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 015/2021. A Prefeitura Municipal de Icatu/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 
empreitada por preço unitário, objetivando: Formação de registro de preços para futura e eventual 
contratação de pessoa jurídica a fim de prestar serviços de manutenção de impressoras e computadores para 
atender as necessidades das diversas secretarias municipais da Prefeitura Municipal de Icatu-MA. ABERTURA: 
10 de junho de 2021, às 14h00min (Quatorze 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 recolhimen-
to 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, 24 de maio de 2021. Fabiano De Jesus Barbosa Ferreira/ Pregoeiro.

ERRATA DO EDITAL DO PROCESSO Nº141/2021
A equipe de condução do PREGÃO ELETRÔNICO nº 28/2021– cujo objeto é REGISTRO DE PREÇOS PARA 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DO MUNICIPIO DE LAGO 
DA PEDRA-MA – comunica alteração no instrumento convocatório:

Onde se lê:
ABERTURA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO:
Dia 03/06/2021 às 09h00min (nove horas)

Leia-se:
ABERTURA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO:
Dia 04/06/2021 às 08h30min (oito e trinta)
Lago da Pedra (MA), 26 de maio de 2021.

Felipe Pereira Bacelar
Pregoeiro Municipal

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO. A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura 
Municipal de Lago da Pedra/MA, tendo em vista o que consta do Processo n° 111/2021, e 
nos termos das Leis Federais n.º 8.666/93, bem como as alterações posteriores, AVISA aos 
interessados que o Pregão Eletrônico n.º 17/2021 Registro de Preço nº016/2021 - 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO 
DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS (CADEIRA DE RODAS), PARA O MUNICIPIO DE LAGO DA 
PEDRA-MA, com abertura para o dia 31 DE MAIO DE 2021 ÀS 15H, FICA ADIADO PARA 
O DIA 15 DE JUNHO DE 2021 ÀS 09h00min. Site para realização do Pregão: www.lici-
tanet.com.br. Poderão participar da Licitação todas as empresas especializadas no ramo, 
que comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital, para a 
execução de seus objetivos. Maiores informações poderão ser obtidas no site do 
LICITANET e também nos dias de expediente das 08h00min às 12h00min, no Setor de 
Licitação do Município de Lago da Pedra- MA, onde poderão ser consultados gratuitamen-
te, desde que em mídia, podendo ainda ser solicitado via e-mail: cpllagodapedra@gmail.-
com. Lago da Pedra- MA, 25 de Maio de 2021. Felipe Pereira Bacelar – Pregoeiro.

PREFEITURA DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO – MA
AVISO DE CHAMADA PÚBLICA. CHAMADA PÚBLICA Nº. 002/2021.OBJETO: Aquisição de Gêneros 
Alimentícios da Agricultura Familiar e empreendedor familiar rural para a merenda escolar da Rede de 
Ensino Municipal de Lagoa Grande do Maranhão, em atendimento ao Programa Nacional de 
Alimentação Escolar/PNAE. BASE LEGAL: Lei N° 11.947, 16 de junho de 2009, Resolução CD/FNDE N° 
26, de 17 de junho de 2013 alterada pela Resolução N° 6, de 8 de maio de 2020 e Lei N° 8.666 de 21 de 
junho de 1993 e suas alterações legais. DATA DA ABERTURA: Às 14:30h do dia 21 de junho de 2021. 
PERÍODO DE INSCRIÇÃO: 31/05/2021 a 21/06/2021, por meio eletrônico ou no setor de protocolo na 
sede da Prefeitura Municipal de Lagoa Grande do Maranhão (MA), no horário de 08:00h às 12:00h. 
FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EDITAL: www.lagoagrandedomaranhao.ma.gov.br estará 
disponível dia 31 de maio de 2021 a partir das 08:00 horas ou envio através de solicitação pelo e-mail 
cpl@lagoagrande.ma.gov.br. Lagoa Grande do Maranhão (MA), 25 de maio de 2021. Petrônio Cortez 
de Almeida. Secretário Municipal de Educação. CPF: 303.336.953-72. Portaria n°013/2021-PMLG-GP.

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM

CNPJ: 06.229.975/0001-72

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021 - SRP

A Prefeitura Municipal de Bom Jardim/ MA, por meio da Pregoeiro Oficial, torna público aos 

interessados que fará licitação na modalidade Pregão, na forma eletrônica, do tipo menor 

preço por item, em regime de empreitada por preço unitário e fornecimento, tendo por objeto 

a Formação de registro de preços para futura e eventual contratação de pessoa jurídica 
especializada na prestação de serviços de manutenção de Veículos com fornecimento 
de peças para veículos automotores de Bom Jardim/MA. A realização do certame está 

prevista para o dia 14 de junho de 2021, às 10h00min (Dez horas) – horário local de Bom 

Jardim/MA. O recebimento das propostas, abertura e disputa de preços será exclusivamente 

por meio eletrônico, no endereço: www.licitabomjardinense.com.br. O edital completo está 

à disposição dos interessados nos sites: www.bomjardim.ma.gov.br. Esclarecimentos 

adicionais poderão ser obtidos através do e-mail: prefeiturabomjardimcpl@gmail.com. 

Bom Jardim/ MA, 25 de maio de 2021.

Fabiano De Jesus Barbosa Ferreira
Pregoeiro

A Comissão Setorial de Licitação – CSL informa que em Edital referente ao Pregão Eletrônico nº 
0002/2021, tendo como OBJETO: Concessão administrativa onerosa de uso de espaço físico para 
instalação dos serviços de Reprografia no Campus Imperatriz, da Universidade Estadual da Região 
Tocantina do Maranhão-UEMASUL, localizado na Rua Godofredo Viana, nº 1.300, Centro, na cidade de 
Imperatriz/MA. ONDE SE LÊ: PREGÃO PRESENCIAL, LEIA- SE: PREGÃO ELETRÔNICO.  

Patrícia Silva Lima
Pregoeira

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
UNIVERSIDADE ESTADUAL DA REGIÃO

TOCANTINA DO MARANHÃO – UEMASUL
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÕES

AVISO (ERRATA)
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021 – CSL/UEMASUL

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2021, REGISTRO DE PREÇO Nº 
024/2021. O Município de Lago da Pedra (MA), por meio da Comissão Permanente de Licitação 
- CPL avisa aos interessados que fará realizar Licitação na seguinte modalidade e condições. 
Modalidade: Pregão Eletrônico. Modo de disputa: Aberto. Tipo de licitação: Menor preço 
por item, que será regida pela Lei nº 10.520/2002 e Decreto nº 10.024/2019, subsidiariamente 
as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS EM ANÁLISES CLÍNICAS PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. Data e horário do início 
da disputa: 16 de junho de 2021, às 09h (nove horas). Site para realização do Pregão: 
www.licitanet.com.br. Poderão participar da Licitação todas as empresas especializadas no 
ramo, que comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital, para a 
execução de seus objetivos. Maiores informações poderão ser obtidas no site do LICITANET e 
também nos dias de expediente das 08:00 às 12:00 horas, no Setor de Licitação do Município 
de Lago da Pedra- MA, onde poderão ser consultados gratuitamente, desde que em mídia, 
podendo ainda ser solicitado via e-mail: cpllagodapedra@gmail.com. Lago da Pedra- MA, 25 de 
maio de 2021. Felipe Pereira Bacelar – Pregoeiro.

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Santa Filomena do Maranhão MA

 Aviso de Licitação
PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2021 Processo Administrativo nº 01.1905.0001/2021. OBJETO: Contratação 
de empresa especializada para fornecimento de materiais elétrico, hidráulicos e de construção para 
atender as necessidades do município, em conforme definido no Edital e seus anexos. MODALIDADE: 
Pregão. FORMA: Presencial. TIPO: Menor Preço Global por item. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/2002, Decreto 
Municipal nº 005/2021 e Lei nº 8.666/93 e suas alterações. DATA DE ABERTURA: 09 de junho de 2021 às 
09:00 horas. 

Os editais e seus anexos estão à disposição dos interessados na Sala de reunião da CPL, situado à 
Avenida Valentim Gomes, 200, Centro, Santa Filomena do Maranhão - MA, de 2ª a 6ª feira, no horário das 
08:00 às 12:00 horas. Esclarecimento adicional no endereço supra, pelo telefone 99 3 566-1049, pelo 
site https://santafilomena.ma.gov.br/portal/index.php  ou pelo endereço eletrônico cpl.stf@outlook.-
com.

SANTA FILOMENA DO MARANHÃO,25 de maio de 2021.
WILSON LUCAS CAMPOS PEDROSA

Pregoeiro

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Santa Filomena do Maranhão MA

 Aviso de Licitação
PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2021. Processo Administrativo nº 01.1905.0002/2021. OBJETO: 
Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos de uso hospitalar e equipamentos de 
proteção individual em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde conforme 
definido no Edital e seus anexos. MODALIDADE: Pregão. FORMA: Presencial. TIPO: Menor Preço Global 
por item. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 005/2021 e Lei nº 8.666/93 e suas 
alterações. DATA DE ABERTURA: 09 de junho de 2021 às 14:00 horas.

Os editais e seus anexos estão à disposição dos interessados na Sala de reunião da CPL, situado à 
Avenida Valentim Gomes, 200, Centro, Santa Filomena do Maranhão - MA, de 2ª a 6ª feira, no horário das 
08:00 às 12:00 horas. Esclarecimento adicional no endereço supra, pelo telefone 99 3 566-1049, pelo 
site https://santafilomena.ma.gov.br/portal/index.php  ou pelo endereço eletrônico cpl.stf@outlook.-
com.

SANTA FILOMENA DO MARANHÃO,25 de maio de 2021.
WILSON LUCAS CAMPOS PEDROSA

Pregoeiro

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de São João Batista

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021, REGISTRO DE PREÇO Nº 017/2021. O 
Município de São João Batista (MA), através do Gabinete do Prefeito, por meio da Comissão Permanente 
de Licitação - CPL, avisa aos interessados que fará realizar Licitação na seguinte modalidade e condições. 
Modalidade: Pregão Eletrônico. Modo de disputa: Aberto. Tipo de licitação: Menor Preço por Lote, que 
será regida pela Lei nº 10.520/2002 e Decretos nº 7.892/2013 e nº 10.024/2019, subsidiariamente as 
disposições da Lei nº 8.666/93, suas alterações. Objeto: EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA PERESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES DO TIPO QUENTINHA PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SÃO JOÃO BATISTA - MA. Data e horário do início da 
disputa: 09h:00min do dia 11/06/2021. Site para realização do Pregão: www.licitanet.com.br. Poderão 
participar da Licitação todas as empresas especializadas no ramo, que comprovem possuir os requisitos 
mínimos de qualificação exigidos no edital, para a execução de seus objetivos. Maiores informações 
poderão ser obtidas no site do LICITANET e também nos dias de expediente das 08:00 às 12:00 horas, no 
Setor de Licitação do Município de São João Batista - MA, onde poderão ser consultados gratuitamente, 
desde que em mídia. Dúvidas e esclarecimentos, e-mail: cplsaojoaobatista@hotmail.com. São João Batista 
- MA, 25 de maio de 2021. Jonis Maycon Santos Soares - Chefe de Gabinete.

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de São João Batista

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021, REGISTRO DE PREÇO Nº 018/2021. O 
Município de São João Batista (MA), através da Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Comissão 
Permanente de Licitação - CPL, avisa aos interessados que fará realizar Licitação na seguinte modalidade e 
condições. Modalidade: Pregão Eletrônico. Modo de disputa: Aberto. Tipo de licitação: Menor Preço 
Global, que será regida pela Lei nº 10.520/2002 e Decretos nº 7.892/2013 e nº 10.024/2019, subsidiariamente 
as disposições da Lei nº 8.666/93, suas alterações. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LOCAÇÃO DE APARELHO DE 
RAIO -X PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO BATISTA - MA. 
Data e horário do início da disputa: 14h:30min do dia 11/06/2021. Site para realização do Pregão: 
www.licitanet.com.br. Poderão participar da Licitação todas as empresas especializadas no ramo, que 
comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital, para a execução de seus 
objetivos. Maiores informações poderão ser obtidas no site do LICITANET e também nos dias de expediente 
das 08:00 às 12:00 horas, no Setor de Licitação do Município de São João Batista - MA, onde poderão ser 
consultados gratuitamente, desde que em mídia. Dúvidas e esclarecimentos, e-mail: cplsaojoaobatis-
ta@hotmail.com. São João Batista - MA, 25 de maio de 2021. Mayara Araújo Pinheiro - Secretária Municipal 
de Saúde.

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de São João Batista

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021, REGISTRO DE PREÇO Nº 019/2021. O 
Município de São João Batista (MA), através da Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Comissão 
Permanente de Licitação - CPL, avisa aos interessados que fará realizar Licitação na seguinte modalidade e 
condições. Modalidade: Pregão Eletrônico. Modo de disputa: Aberto. Tipo de licitação: Menor Preço 
Global, que será regida pela Lei nº 10.520/2002 e Decretos nº 7.892/2013 e nº 10.024/2019, subsidiariamente 
as disposições da Lei nº 8.666/93, suas alterações. Objeto EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 
PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO BATISTA - MA. 
Data e horário do início da disputa: 09h:00min do dia 14/06/2021. Site para realização do Pregão: 
www.licitanet.com.br. Poderão participar da Licitação todas as empresas especializadas no ramo, que 
comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital, para a execução de seus 
objetivos. Maiores informações poderão ser obtidas no site do LICITANET e também nos dias de expediente 
das 08:00 às 12:00 horas, no Setor de Licitação do Município de São João Batista - MA, onde poderão ser 
consultados gratuitamente, desde que em mídia. Dúvidas e esclarecimentos, e-mail: cplsaojoaobatis-
ta@hotmail.com. São João Batista - MA, 25 de maio de 2021. Mayara Araújo Pinheiro - Secretária 
Municipal de Saúde.

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de São João Batista

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021, REGISTRO DE PREÇO Nº 019/2021. O 
Município de São João Batista (MA), através do Gabinete do Prefeito, por meio da Comissão Permanente 
de Licitação - CPL, avisa aos interessados que fará realizar Licitação na seguinte modalidade e condições. 
Modalidade: Pregão Eletrônico. Modo de disputa: Aberto. Tipo de licitação: Menor Preço por Lote, que 
será regida pela Lei nº 10.520/2002 e Decretos nº 7.892/2013 e nº 10.024/2019, subsidiariamente as 
disposições da Lei nº 8.666/93, suas alterações. Objeto: EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SÃO JOÃO BATISTA - MA. Data e horário do início da 
disputa: 14h:30min do dia 14/06/2021. Site para realização do Pregão: www.licitanet.com.br. Poderão 
participar da Licitação todas as empresas especializadas no ramo, que comprovem possuir os requisitos 
mínimos de qualificação exigidos no edital, para a execução de seus objetivos. Maiores informações 
poderão ser obtidas no site do LICITANET e também nos dias de expediente das 08:00 às 12:00 horas, no 
Setor de Licitação do Município de São João Batista - MA, onde poderão ser consultados gratuitamente, 
desde que em mídia. Dúvidas e esclarecimentos, e-mail: cplsaojoaobatista@hotmail.com. São João Batista 
- MA, 25 de maio de 2021. Jonis Maycon Santos Soares - Chefe de Gabinete.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2021, REGISTRO DE PREÇO Nº 014/2021. 
O Município de Turilândia (MA), através da Secretaria de Saúde e Saneamento, por meio da 
Comissão Permanente de Licitação - CPL, avisa aos interessados que fará realizar Licitação na 
seguinte modalidade e condições. Modalidade: Pregão Eletrônico. Modo de disputa: Aberto. 
Tipo de licitação: Menor preço Global, que será regida pela Lei nº 10.520/2002 e Decreto nº 
10.024/2019, subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93, suas alterações. Objeto: 
Registro de Preço para Eventual e Futura Contratação de Empresa para Prestação de Serviço de 
realização de exames de ultrasson com locação de aparelho de ultrasson para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Turilândia - MA. Data e horário do recebimen-
to das propostas e Documentação de Habilitação: até às 14h:29min do dia 10/06/2021. Data e 
horário do início da disputa: 14h:30min do dia 10/06/2021. Site para realização do Pregão: 
www.licitanet.com.br. Poderão participar da Licitação todas as empresas especializadas no ramo, 
que comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital, para a execução 
de seus objetivos. Maiores informações poderão ser obtidas no site do LICITANET. Dúvidas e 
esclarecimentos, e-mail: cplturilandia@gmail.com. Turilândia - MA, 25 de maio de 2021. Cristina 
Oeiras Modesto – Secretária Municipal de Saúde e Saneamento.

AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 
029/2021. A Prefeitura Municipal de Tuntum/MA, através de sua Pregoeira e 
equipe de apoio, no uso de suas atribuições legais, torna público para conheci-
mento dos interessados, o CANCELAMENTO da licitação divulgada através do 
edital do PREGÃO PRESENCIAL N.º 029/2021, tendo por objeto a contratação 
de empresa para a aquisição de materiais de construção, visando atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Orçamento, Gestão e Despesas, por 
conveniência da Administração Pública, a fim de sanar possível erro técnico no 
Termo de Referência. Assim sendo, a presente licitação não terá prosseguimento. 
Tuntum – MA, 26 de maio de 2021. Sara Ferreira Costa Fleury – Pregoeira.ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM
CNPJ: 06.229.975/0001-72

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2021 - SRP

A Prefeitura Municipal de Bom Jardim/ MA, por meio da Pregoeiro Oficial, torna público aos 

interessados que fará licitação na modalidade Pregão, na forma eletrônica, do tipo menor 

preço por item, em regime de fornecimento, tendo por objeto a Formação De registro de 
preços para futura e eventual contratação de pessoa jurídica para fornecimento de 
equipamentos e peças de máquinas agrícolas para suprir as necessidades do 
município de Bom Jardim/MA. A realização do certame está prevista para o dia 14 de 
junho de 2021, às 11h00min (Onze horas) – horário local de Bom Jardim/MA. O 

recebimento das propostas, abertura e disputa de preços será exclusivamente por meio 

eletrônico, no endereço: www.licitabomjardinense.com.br. O edital completo está à 

disposição dos interessados nos sites: www.bomjardim.ma.gov.br. Esclarecimentos 

adicionais poderão ser obtidos através do e-mail: prefeiturabomjardimcpl@gmail.com. 
Bom Jardim/ MA, 25 de maio de 2021.

Fabiano De Jesus Barbosa Ferreira
Pregoeiro

A Comissão Setorial de Licitação – CSL informa que em Edital referente ao Pregão Eletrônico nº 
004/2021, tendo como OBJETO: Concessão administrativa onerosa de uso de espaço para fins 
comerciais no ramo de lanchonete, localizado à Rua Godofredo Viana, nº 1.300 – Centro - Imperatriz 
(MA), com disponibilização de mobiliários e respectivos utensílios por parte do licitante vencedor, para 
atendimento do interesse público da comunidade acadêmica, administrativa e docente, de acordo com as 
quantidades, especificações, exigências e condições estabelecidas no Termo de Referência e seus 
Anexos. ONDE SE LÊ: PREGÃO PRESENCIAL, LEIA-SE: PREGÃO ELETRÔNICO.

Patrícia Silva Lima
Pregoeira

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
UNIVERSIDADE ESTADUAL DA REGIÃO

TOCANTINA DO MARANHÃO – UEMASUL
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÕES

AVISO (ERRATA)
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021 – CSL/UEMASUL

Objeto: Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa especializada no fornecimento 

de grupo gerador, tipo cabinado silenciado, a diesel, para atender às demandas da Secretaria de Estado 

da Saúde do Maranhão – SES/MA, de acordo com as especificações constante no Termo de Referência. 

Abertura: 14/06/2021, às 09h (horário de Brasília). Local: Site do Portal de Compras do Governo Federal 

(https://www.gov.br/compras/pt-br/). Informações: Comissão Setorial Permanente de Licitação – CSL, 

localizada na Av. Professor Carlos Cunha, s/n, Jaracaty, São Luís/MA, CEP: 65.076-820. E-mail: 

csl@saude.ma.gov.br. Fones: (98) 3198-5558 e 3198-5559.

São Luís - MA, 24 de maio de 2021

CHRISANE OLIVEIRA BARROS

Pregoeira da CSL/SES

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 054/2021
PROCESSO Nº 73797/2021/SES

OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento de medicamentos oncológicos, necessários 

na assistência prestada pelo Hospital do Câncer do Maranhão - Dr. Tarquínio Lopes Filho, administrado 

pela Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM.

DATA DA DISPUTA: 14/06/2021, às 08h30, horário de Brasília.

Local de Realização: Sistema Licitações-e (www.licitacoes-e.com.br).

Edital e demais informações estão disponíveis em www.emserh.ma.gov.br e www.licitacoes-e.com.br.

ID: 873726.

Informações adicionais serão prestadas na CSL/EMSERH localizada na Av. Borborema, Qd-16, n° 25, 

Bairro do Calhau, São Luís/MA, no horário de 08h às 12h e das 14h às 18h, de segunda a sexta, pelos 

e-mails csl@emserh.ma.gov.br e/ou laurocsl8@gmail.com ou pelo telefone (98) 3235-7333.

São Luís (MA), 24 de maio de 2021

Vicente Diogo Soares Júnior

Presidente da CSL/EMSERH

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES-EMSERH
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 172/2021 – CSL/EMSERH

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 26.207/2021 – EMSERH

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de saúde na 
modalidade de Clínica Médica para atender à demanda do Hospital de Cuidados Intensivos – HCI / 
São Luís (MA), Unidade de Saúde administrada pela Empresa Maranhense de Serviços 
Hospitalares – EMSERH.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO.

DATA DA ABERTURA: 21/06/2021, às 09h, horário de Brasília.

Local de Realização: Sistema Licitações-e (www.licitacoes-e.com.br).

Edital e demais informações estão disponíveis em www.emserh.ma.gov.br e www.licitacoes-e.com.br.
Informações adicionais serão prestadas na CSL/EMSERH localizada na Av. Borborema, Qd-16, n° 25, 

Bairro do Calhau, São Luís/MA, no horário de 08h às 12h e das 14h às 18h, de segunda a sexta, pelos 

e-mails csl@emserh.ma.gov.br e/ou igor.rochacsl@gmail.com ou pelo telefone (98) 3235-7333.

São Luís (MA), 24 de maio de 2021

Igor Manoel Sousa Rocha
Agente de Licitação da CSL/EMSERH

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES-EMSERH
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 174/2021 - CSL/EMSERH

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 45.930/2021 – EMSERH

A Comissão Setorial de Licitação – CSL da Secretaria de Estado de Infraestrutura - SINFRA 

realizará às 09h30, do dia 28 de junho de 2021, no seu Auditório, no Centro Administrativo do Estado do 

Maranhão, no Edifício Clodomir Millet, 1º andar, na Avenida Jerônimo de Albuquerque, s/n, Calhau, nesta 

Capital, licitação na modalidade CONCORRÊNCIA, do tipo MENOR PREÇO, objetivando 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) 

PONTES RODOVIÁRIAS, CLASSE 45T, NA RODOVIA MA – 040, NO TRECHO: ENTROCAMENTO 

BR-226 (TIMON)/MATÕES, na forma da Lei nº 8.666/1993. Este Edital está à disposição dos 

interessados no site http://www.sinfra.ma.gov.br/pregoes-online/ e seus anexos na Comissão Setorial 

de Licitação – CSL/SINFRA, em sua sede localizada no Centro Administrativo do Estado do Maranhão, no 

Edifício Clodomir Millet, 1º andar, na Avenida Jerônimo de Albuquerque, s/n, Calhau, São Luís/Maranhão, 

de segunda a sexta-feira, no horário das 14h às 18h, onde poderão ser consultados e obtidos 

gratuitamente mediante a apresentação de mídia eletrônica (pen drive, CD, DVD ou outro). As empresas 

que adquirirem o Edital mediante “download” na página da SINFRA e tiverem interesse em participar desta 

licitação, deverão, obrigatoriamente, retirar os anexos do Edital no endereço e nas condições 

supracitadas, em virtude da existência de limite de carregamento de arquivos (UPLOAD). 

Esclarecimentos adicionais pelo telefone (98) 3218-8023 ou pelo e-mail licitacao.sinfra@gmail.com.

São Luís (MA), 24 de maio de 2021

Athos de Carvalho de Melo e Alvim

Presidente da CSL/SINFRA, em exercício

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO – CSL/SINFRA
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 002/2021 - CSL/SINFRA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27827/2021– SINFRA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 003/2021

ORGÃO REALIZADOR: Comissão Permanente de Licitação 
BASE LEGAL: Lei nº 10.520/02, Lei nº 123/06 e subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e alterações.
TIPO: Menor preço por item
OBJETO: Aquisição de Materiais e Equipamentos de Informática 
ORGÃO SOLICITANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE COEHO NETO. 
ENDEREÇO: Rua Rio Branco, s/n, centro, Coelho Neto-MA.
DATA: 16/06/2021
HORÁRIO: 08:00 (oito horas).
EDITAL: O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no Prédio da Câmara Municipal de Coelho 
Neto-MA, na sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL Situado à Rua Rio Branco, s/n, Bairro Centro, 
COELHO NETO/MA., no horário das 08h00min (oito horas) às 12h00min (doze horas) onde poderão ser 
consultados gratuitamente ou obtidos mediante a entrega de 01 (uma) resma de papel (500 folhas), tamanho 
A4, 210 x 297mm, 75 g/m², ultra branco, junto ao setor de Licitação do município, referente ao custo de 
reprodução. 
Em nenhuma hipótese haverá entrega de edital fora do horário previsto neste aviso de licitação.

Coelho Neto - MA, 26 de Maio de 2021.
Maria das Dores Macedo Marques

Pregoeira Municipal da Comissão Permanente de Licitação-CPL

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA FAMILIAR – SAF torna público, que recebeu da 
Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais, em 21/05/2021, a Autorização de 
Perfuração, nº 0300310/2018 que permite a construção de um poço tubular, o qual possui as 
coordenadas geográficas 05°33’07.06”S e 44°17’28.22”W, com validade de 01 ano, situado no Povoado 
Alegria, s/n, zona rural, município de Davinópolis, Estado do Maranhão, para fins de abastecimento 
público, conforme dados constantes no processo nº 163195/2018.

São Luís (MA), 21 de maio de 2021
RODRIGO PIRES FERREIRA LAGO

SECRETÁRIO – SAF

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR - SAF

COMUNICAÇÃO

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA FAMILIAR – SAF torna público, que recebeu da 
Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais, em 21/05/2021, a Autorização de 
Perfuração, nº 0387609/2019 que permite a construção de um poço tubular, o qual possui as 
coordenadas geográficas 03°24’49.4”S e 44°01’05.5”W, com validade de 01 ano, situado na Vila Jandiá, 
s/n, zona rural, município de Presidente Vargas, Estado do Maranhão, para fins de abastecimento público, 
conforme dados constantes no processo nº 163244/2018.

São Luís (MA), 21 de maio de 2021
RODRIGO PIRES FERREIRA LAGO

SECRETÁRIO – SAF

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR - SAF

COMUNICAÇÃO
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‘Na da pa ra co me mo rar’

‘Fi ca com vo cê’

‘Eu não te nho o pri vi lé gio de exis tir’

Ge or ge Floyd não é um már tir

‘Um ti po di fe ren te de li ber da de’

‘Pre to ou bran co’

George Floyd: 1 ano depois

“Não há nada para
se comemorar”

O
fa mo so ví deo mos tran do os mo men tos fi nais
vi da de Ge or ge Floyd, no dia 25 de maio de
2020, pro vo cou um acer to glo bal de con tas
con tra o ra cis mo e a bru ta li da de po li ci al con- 

tra os ne gros.
Pa ra al guns, a ra ra con de na ção nos Es ta dos Uni dos

do po li ci al bran co De rek Chau vin pe lo as sas si na to de
um ne gro pro va que a jus ti ça foi fei ta.

Mas, pa ra mui tas pes so as, não é tão sim ples.
To ni, um ci ne gra fis ta de 28 anos, ou viu o ve re dic to de

seu quar to de ho tel após um lon go dia de fil ma gens pa ra
o tra ba lho.

“Não con si go des cre ver o sen ti men to, mas cer ta men- 
te não foi uma ce le bra ção”, diz ele. “É irô ni co que te nha
pa re ci do mais com um gran de sus pi ro de alí vio, uma
res pi ra ção pro fun da. Is so me deu mais fé no sis te ma de
jus ti ça? Na ver da de, não.” Em seus mo men tos fi nais,
Ge or ge Floyd gri tou mais de 20 ve zes, aler tan do que não
con se guia res pi rar ao ser con ti do por po li ci ais em uma
rua de Min ne a po lis. Em abril, um jú ri con si de rou Chau- 
vin cul pa do con de na do por três cri mes pre vis tos na Jus- 
ti ça ame ri ca na e sem pa ra le los exa tos com o or de na- 
men to bra si lei ro. Em uma tra du ção apro xi ma da, se ri am
eles: ho mi cí dio do lo so de se gun do grau (a mais gra ve de
to das, com pe na de até 40 anos de pri são, de mons tran- 
do uma re la ção de cau sa e efei to en tre con du ta do acu- 
sa do e mor te); ho mi cí dio do lo so de ter cei ro grau (de- 
mons tra ção de ne gli gên cia com a vi da hu ma na, com
pe na má xi ma de 25 anos); e ho mí ci dio cul po so de se- 
gun do grau (quan do al guém sub me te ou tro a um “ris co
ir ra ci o nal”, co lo can do-o em ris co de mor te ou fe ri men- 
tos gra ves, pas sí vel a pe na de até 10 anos de pri são).

O ex-po li ci al de ve re ce ber a pe na no dia 16 de ju nho.
Em 2020, con ver sei com três jo vens ne gros de di fe- 

ren tes par tes do mun do so bre o as sas si na to de Ge or ge
Floyd. Um ano de pois, vol tei a fa lar com To ni Ade peg ba,
Laëti tia Kan do lo e Nia Du mas pa ra des co brir o que a
con de na ção sig ni fi ca pa ra eles. E pa ra ver se, co mo eu,
eles tam bém ti ve ram di fi cul da des pa ra en con trar pa la- 
vras que ex pres sem seus sen ti men tos.

Ape sar de uma bre ve co me mo ra ção, não de mo rou
mui to pa ra que eu sen tis se uma pro fun da tris te za e uma
sen sa ção de emo ção não re sol vi da. E eu não es ta va so zi- 
nha. “Eu es ta va em ca sa e vi (o anún cio) no meu Ins ta- 
gram e fui no Twit ter pa ra sa ber mais”, lem bra Laëti tia.

“Não acho que fe liz se ja a pa la vra cor re ta por que vo cê
fi ca fe liz nos pri mei ros cin co mi nu tos e en tão per ce be
que is so não de ve ria ter acon te ci do, em pri mei ro lu gar.”

“Não há na da pa ra co me mo rar por que vo cê sa be que
é ape nas uma vez em to da a his tó ria [que acon te ce a
con de na ção] e es ses as sas si na tos acon te cem to dos os
di as e con ti nu a rão acon te cen do.” To ni tam bém ava li ou
a no tí cia co mo di fí cil. “Vo cê sen te es pe ran ça. Quan do
vo cê ou ve que ele foi con de na do por to das as acu sa ções,
vo cê quer pen sar ou acre di tar que as coi sas vão mu dar a
par tir de ago ra”, diz ele. “No fi nal das con tas, acho que
até que as ques tões mai o res se jam re sol vi das, es sas coi- 
sas con ti nu a rão acon te cen do, as sim co mo com Ma’Khia
Bryant.” Ma’Khia Bryant, de 16 anos, foi mor ta a ti ros
por um po li ci al bran co do Es ta do ame ri ca no de Ohio,
nos EUA, que es ta va aten den do a uma ocor rên cia de
ten ta ti va de es fa que a men to. O po li ci al Ni cho las Re ar- 
don ati rou na ado les cen te ne gra cer ca de 30 mi nu tos
an tes de ser pro fe ri do o ve re dic to no jul ga men to de
Chau vin.

O ví deo de Ge or ge Floyd foi um pon to de vi ra da pa ra a
de sig ner Laëti tia, que vi ve na Re pú bli ca De mo crá ti ca do
Con go. Ela ini ci al men te acre di ta va que com par ti lhar ví- 
de os po de ria ser a úni ca ma nei ra de res pon sa bi li zar os
ra cis tas. Ago ra, ela acha que o cus to dis so po de ser mui- 
to al to. “To da vez que há um in ci den te se me lhan te, me

dá flash backs do ví deo do Floyd”, diz ela. “Co me ço a
pen sar co mo es sa pes soa foi tra ta da em seus mo men tos
fi nais. Ela cho rou pe la mãe, vo cê po de ver o de ses pe ro
em seus olhos, vo cê po de vê-los per ce ber que é o fim? Is- 
so fi ca com vo cê.”

As sim co mo o pró prio ví deo, as con ver sas so bre ra ça
fo ram ine vi tá veis ??no úl ti mo ano pa ra mui tas pes so as.

Pa ra To ni, a pan de mia mu dou es sas dis cus sões de
uma for ma que ele não ti nha vis to an tes e re a cen deu o
ím pe to em tor no do mo vi men to Black Li ves Mat ter, ou
Vi das Ne gras Im por tam. “Es tá va mos em um pe río do em
que to dos es ta vam tran ca dos em ca sa, en tão mui tas
pes so as ti ve ram mais tem po pa ra re al men te sen tar e
pro ces sar al gu mas ver da des de sa gra dá veis”, diz ele.

O pe so des sas con ver sas di fí ceis con ti nua im pac tan- 
do a saú de men tal de mui tos ne gros. Te nho me sen ti do
exaus to e opri mi do. Du ran te o jul ga men to, uma no va
fil ma gem da câ me ra cor po ral po li ci al foi di vul ga da
mos tran do os mo men tos que an te ce de ram a pri são e
mor te de Ge or ge Floyd. “Não sin to que pre ci so re ver es- 
se trau ma, en tão não as sis ti ao ví deo com ple to dos mo- 
men tos fi nais de le mais uma vez”, diz To ni. “Es tou pre o- 
cu pa do em dei xar es se pe so en trar em meu or ga nis mo
por que sei que is so vai me pre ju di car emo ci o nal men te,
men tal men te, es pi ri tu al men te e fi si ca men te. Te nho que
fa zer o que pos so pa ra man ter mi nha al ma em paz.”

To ni de ci diu co me çar a fa zer te ra pia pa ra en con trar
uma ma nei ra de li dar com um ano tão de sa fi a dor.

Ini ci al men te, ele he si tou em pro cu rar aju da de vi do à
fal ta de di ver si da de na área de saú de men tal no Rei no
Uni do. “A re a li da de é que ne nhu ma des sas pes so as se
pa re cia co mi go. To das eram bran cas e eu sim ples men te
não ti nha nin guém com quem pu des se me re la ci o nar”,
diz ele. “Acho que mi nha in ten ção ao bus car aju da pro- 
fis si o nal de no vo era mais so bre me equi par com fer ra- 
men tas pa ra aju dar ou tras pes so as. Não só por cau sa do
Black Li ves Mat ter, mas tam bém por que es ta mos pas- 
san do por um mo men to em que há tan tas coi sas que
afe ta ram e con ti nu am atin gin do nos sa co mu ni da de.”

Até o úl ti mo mo men to, Nia pen sou que Chau vin se ria
con si de ra do ino cen te. A es tu dan te ame ri ca na de 20
anos pas sou sua vi da ven do hash tags de cam pa nhas por
jus ti ça que ter mi na ram sem con de na ção. Mui tas das ví- 
ti mas são co nhe ci das pe las pes so as nos EUA e em to do o
mun do co mo exem plos de ví ti mas de bru ta li da de po li- 
ci al e ra cis mo, co mo Bre on na Taylor, Eric Gar ner, San dra
Bland, Mi cha el Brown, pa ra ci tar ape nas al guns. “Lem- 
bro-me de as sis tir ao ca so Trayvon Mar tin e de pois ir pa- 
ra a es co la e apren der so bre os três po de res do go ver no e
co mo ele fun ci o na”, dis se Nia. “Aos 11 anos, eu pen sa va:
é cla ro que ele se rá con de na do por que aca ba mos de sa- 
ber na se ma na pas sa da que se vo cê vi o lar a lei se rá pu ni- 
do.” Trayvon Mar tin era um ne gro de sar ma do de 17
anos que foi mor to a ti ros por um vi gia de bair ro na Fló- 
ri da, que foi ab sol vi do pe lo as sas si na to em 2012 sob a
ale ga ção de le gí ti ma de fe sa. E a lis ta de no mes não pa ra- 
va de cres cer. “En tão, al guns anos de pois de Trayvon, foi
Mi cha el Brown, e, em se gui da, Ta mir Ri ce, que é da mi- 
nha ci da de na tal.” Pa ra Nia, que cres ceu no cen tro da ci- 
da de de Cle ve land, su as me lho res me mó ri as de in fân cia
são al gu mas vi si tas ao ci ne ma e di as in ter mi ná veis ??na
pis ta de ska te com os ami gos. “A úni ca coi sa que sin to
fal ta de ser mais jo vem é que eu po dia ir à es co la, à lo ja
ou a qual quer lu gar sem que fi zes sem co men tá ri os so- 
bre mim re la ci o na dos à mi nha ne gri tu de”, diz ela. “Eu
re al men te não te nho mais o pri vi lé gio de ape nas exis tir.
Is so me fez ama du re cer ra pi da men te por que vo cê per- 
ce be que, se vo cê é uma pes soa ne gra na Amé ri ca, é is so
que acon te ce.”

Al gu mas pes so as di zem que Ge or ge Floyd foi usa do
por po lí ti cos co mo um már tir. “Na ver da de, ele é uma ví- 

ti ma de as sas si na to”, diz Nia. “Eles acham que os ne gros
acei ta rão me lhor a si tu a ção se ele mor rer por uma cau sa
su pos ta men te mai or.” “Meu pro ble ma é co mo o go ver- 
no es tá en qua dran do is so. Não é que que re mos que os
po li ci ais se jam con de na dos de pois de nos ma tar. A re a- 
li da de é que não que re mos que eles nos ma tem de for- 
ma al gu ma”.

Cer ca de mil pes so as por ano são mor tas por po li ci ais
nos EUA, de acor do com um pro je to in de pen den te que
mo ni to ra a vi o lên cia po li ci al. A mai o ria ba le a da.

Ape sar de os afro-ame ri ca nos re pre sen ta rem ape nas
cer ca de 13% da po pu la ção, a pes qui sa mos tra que a po- 
lí cia ati ra mais fa tal men te con tra ne gros de sar ma dos. A
ta xa é mais de três ve zes a de bran cos.

Nia acre di ta que exis te um ra cis mo sis tê mi co no po li- 
ci a men to nos EUA e, até que is so se ja re sol vi do, na da de
sig ni fi ca ti vo sur gi rá a par tir da con de na ção de Chau vin.

“Acho que o mo ti vo pe lo qual eles se con cen tram ape- 
nas nas con de na ções é por que não que rem fa zer mu- 
dan ças es tru tu rais. En tão is so é co mo uma vi tó ria al ter- 
na ti va pa ra nos pa ci fi car”, diz ela.

Du ran te o au ge dos pro tes tos glo bais do Black Li ves
Mat ter, em 2020, Laëti tia mo ra va em Pa ris quan do es tá- 
tu as fo ram der ru ba das e cen te nas de mi lha res to ma ram
as ru as em uma po si ção con jun ta con tra o ra cis mo.

Ago ra, a jo vem de 29 anos mo ra em Kinsha sa, na Re- 
pú bli ca De mo crá ti ca do Con go, de pois de se mu dar em
se tem bro. “Es tou mo ran do em um lu gar on de pos so ser
to tal men te eu mes ma”, diz ela. O apar ta men to de la tem
vis ta pa ra uma es tra da em po ei ra da on de ela po de ou vir
as cri an ças do bair ro brin can do e ou vir a tri lha so no ra
de uma rum ba pre en chen do o ar úmi do. “Elas têm um
ti po di fe ren te de li ber da de e es tão em um ní vel que eu
nun ca ti ve. Eu es tou fa lan do so bre o es pa ço men tal e fí- 
si co pa ra se rem elas mes mos. Elas não são cri an ças ne- 
gras aqui. São sim ples men te cri an ças”, diz ela. “Eu re al- 
men te sin to que tal vez a pan de mia ape nas me fez vol tar
pa ra ca sa por que eu re al men te não me ve jo mo ran do
em Pa ris, o que é uma lou cu ra di zer.” “Não es tou di zen- 
do que to do mun do de ve ou po de se mu dar pa ra a Áfri ca
por que não é fá cil. Mas acho que, uma vez que vo cê vi- 
ven ci ou um país on de se sen tiu to tal men te acei ta de al- 
gu ma for ma, vo cê não po de sim ples men te vol tar.”

“Nós nas ce mos ou cres ce mos nes ses lu ga res on de es- 
ta be le cem em nos sas ca be ças que as coi sas são o que
são. O que es tou di zen do é que não de ve ria pa re cer Ok.”

Mui tos ne gros, as sim co mo Nia, Laëti tia e To ni, sa- 
bem que, in de pen den te men te de on de es te jam no
mun do, ser ne gro sig ni fi ca que vo cê não tem as mes mas
mar gens de er ro que os bran cos. Al gu mas pes so as acre- 
di tam que é es sa ex pe ri ên cia da re a li da de que es tá no
cer ne da com pre en são da mo ti va ção da mor te de Ge or- 
ge Floyd. “Quan do vo cê é o úni co ne gro, es tá sem pre se
ob ser van do e vê co mo as ou tras pes so as olham pa ra vo- 
cê co mo se vo cê es ti ves se de al gu ma for ma per di do ou
fo ra de seu am bi en te”, diz Laëti tia. “Mas tam bém é di fí- 
cil vi ver com es sa pres são, en tão vo cê es tá sem pre pen- 
san do e tra ba lhan do du as ve zes mais. En quan to os ou- 
tros tra ba lham pa ra fa zer as coi sas bem, vo cê es tá se es- 
for çan do pa ra al can çar a per fei ção.” “Jus ti ça é (Ge or ge
Floyd) não pas sar pe la mor te que pas sou, in de pen den- 
te men te do que ele su pos ta men te te ria fei to”, diz To ni.

Um fun ci o ná rio de uma lo ja de nun ci ou Floyd à po lí- 
cia, acre di tan do que a no ta de 20 dó la res que ele usou
pa ra com prar um ma ço de ci gar ros era fal si fi ca da. Meia
ho ra de pois, Ge or ge Floyd es ta va mor to. O jul ga men to e
a con de na ção de De rek Chau vin so am co mo uma ex ce- 
ção, ao in vés de ser o cur so na tu ral de um sis te ma de jus- 
ti ça que ser ve a to dos com im par ci a li da de. Pa ra Nia,
Laëti tia e To ni, é sim ples. Se o sis te ma fos se re al men te
igual, Ge or ge Floyd ain da es ta ria vi vo.

São Luís, quinta-feira, 27 de maio de 2021

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


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

ERRATA DO AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 012/2021

Errata do Aviso de Licitação publicado no Jornal O Imparcial, Edição do dia 19 de maio de 
2021, tendo por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para eventual contratação de pessoa(s) 
jurídica(s) para o fornecimento, operação e manutenção de Link Dedicado de Internet 
Banda Larga em Fibra Óptica para atender as necessidades das diversas Secretarias 
Municipais da Prefeitura de Anajatuba/MA., ONDE SE LÊ: que realizará às 09:00h (Nove 
Horas) do dia 03 de junho de 2021. LEIA-SE: que realizará às 09:00h (Nove Horas) do dia 
04 de junho de 2021.  Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço ou através do 
e-mail: cpl@anajatuba.ma.gov.br. Anajatuba - MA, em 25 de maio de 2021. LEONARDO 
MENDES ARAGÃO.  Secretário Municipal de Administração. Decreto nº 003/2021

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

ERRATA DO AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2021

Errata do Aviso de Licitação publicado no Diário Oficial do Estado do Maranhão, Edição do 
dia 21 de maio de 2021, tendo por objeto o Registro de Preços para eventual contratação de 
empresa especializada  para prestação dos serviços de escavação, carga, transporte e 
destinação final de resíduos sólidos não-perigosos de origem doméstica, urbana ou 
industrial, do lixão do Município de Anajatuba/MA, para Central de Gerenciamento 
Ambiental TITARA S/A, localizada no Município de Rosário/MA . ONDE SE LÊ: que realizará 
às 09:00h (Nove Horas) do dia 04 de junho de 2021. LEIA-SE: que realizará às 09:00h (Nove 
Horas) do dia 02 de junho de 2021. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço. 
Anajatuba - MA, em 25 de maio de 2021. LEONARDO MENDES ARAGÃO – Secretário 
Municipal de Administração – Decreto nº 003/2021.

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
Após analisar a licitação na modalidade Tomada de Preços n° 002/2021, que tem como 
objeto a  contratação de empresa especializada em serviços de obras e engenharia para 
recuperação de estradas vicinais no município de Esperantinópolis/MA, de interesse da 
Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Transporte, com recursos provenientes do 
Contrato de Repasse Nº 893076/2019/MDR/CAIXA, conforme Anexo I do Edital da Tomada 
de Preços supra, a Comissão Permanente de Licitação – CPL, no uso de suas atribuições 
legais, que lhe são conferidas pela Lei 8.666/93, tendo em vista o resultado apresentado 
no processo licitatório supracitado, aprova e adjudica o objeto acima à empresa: MAXIMO 
CONSTRUÇÕES PROJETOS E INCORPORAÇÃO EIRELI-EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 
22.791.070/0001-48, sediada na Rua Frei José, nº 2, sala 04, Centro,  CEP: 65.712-000, em 
Lago dos Rodrigues/MA, VENCEDORA, pelo valor  global de  R$ 940.750,74 (novecentos e 
quarenta mil setecentos e cinquenta reais e setenta e quatro centavos).  Esperantinópolis 
– MA, 14 de maio de 2021. Pablo Sussmilch Ferreira da Silva. Presidente – CPL. Portaria 
003/2021

PAÇO DO LUMIAR/MA
EDITAL ÚNICO DE LEILÃO

Edital Especial Associação de Poupança e Empréstimo - POUPEX
Lei Nº 9.514/97 e MP Nº 2.223/01

Gustavo Martins Rocha, Leiloeiro Oficial, inscrito na Junta Comercial do Estado d o Maranhão, sob o 
nº 17/06-JUCEMA, devidamente autorizado pela proprietária Associação de Poupança e Empréstimo 
- POUPEX, CNPJ/MF nº 00.655.522/0001-21, com endereço à Av. Duque de Caxias, s/nº, SMU, 
Brasília/DF, CEP: 70.630-902, tendo havido inadimplência de obrigações contratuais, garantidas pela 
alienação fiduciária dos imóveis abaixo relacionados e consolidada a posse dos mesmos ao credor 
fiduciário, pelo cumprimento do art. 26 da Lei. 9.514/97 e cumprindo o disposto no art. 27 da mesma 
lei, torna público que colocará a Venda em Leilão Público, o seguinte bem imóvel:
IMÓVEL: Um terreno próprio remanescente, sob o nº 17, da Quadra 37, do loteamento 
denominado “Morada do Sol”, situado no lugar Araçagy, neste município, com as seguintes 
dimensões, limites e área: A - localiza-se na Avenida N segue em linha reta margeando a mesma 
a distância de 7,50m até atingir o marco B,  perfazendo assim a frente do terreno; B - deflete-se a 
direita e segue em linha reta limitando-se com o lote 16, margeando a distância de 30,00m até atingir 
o marco C, perfazendo assim a lateral direita do terreno; C - Deflete-se a direita e segue em linha 
reta limitando-se com o lote 07, margeando a distância de 7,50m até atingir o marco D, perfazendo 
assim o fundo do terreno; D - Deflete-se a direita e segue em linha reta limitando-se com o lote 17-
A, margeando a distância de 30,00m até atingir o marco A, perfazendo assim a frente do terreno. 
Concluído fechamento do polígono. O imóvel descrito e portador de uma topografia plana, sendo que 
o mesmo possui formato regular, formando um perímetro 75,00m abrangido uma área de  225,00m² 
(duzentos e vinte e cinco metros quadrado); onde se encontra edificada uma casa residencial,  
construída de alvenaria, com as seguintes dependências: garagem, sala de estar/ jantar, cozinha, 
(02) dois quartos, hall, banheiro social e (01) uma suíte; com uma área construída de 69,00m² 
(sessenta e nove metros quadrados). Tudo conforme Matrícula nº 42.878 do Cartório de 1º Ofício 
Extrajudicial de Paço do Lumiar - Comarca da Ilha de São Luís /MA.
Anterior adquirente fiduciante (ex-mutuária): MANOELA SODRÉ DOS SANTOS, brasileira, solteira, 
maior, gerente administrativa, portadora da CNH nº 05778284464 - DETRAN/MA, e da CI nº 
0294759320055-SSP/MA, expedida em 25.07.2008, inscrita no CPF nº 029.283.233-84, residente 
e domiciliada na Avenida M, Quadra 37, nº 17, Residencial M. do Sol, na cidade de São José de 
Ribamar/MA.
Datas dos leilões: 1º leilão em 09/06/2021, valor mínimo de venda: R$ 233.000,00 (duzentos e 
trinta e três mil reais), 2º leilão em 16/06/2021, valor mínimo de venda: R$ 350.579,70 (trezentos e 
cinquenta mil quinhentos e setenta e nove reais e setenta centavos).
Local: on-line - Home page: www.grleiloes.com. Ambos os leilões serão realizados as 
11h00min.
Condições do leilão: a) o arrematante pagará no ato (À VISTA) o valor do arremate acrescido da 
comissão do leiloeiro (5%); b) o imóvel é vendido no estado em que se encontra, de: legalização, 
manutenção, conservação, e ocupação; c) cabem ao arrematante às providências e despesas de 
transferência de propriedade e registro em Cartório, assim como de quaisquer débitos inclusive junto 
a Prefeitura, Corpo de Bombeiros, Condomínio. Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante fica 
ciente que será o responsável pelas providências de desocupação do mesmo.
Observação: Qualquer que seja o resultado dos leilões ficará extinta a dívida decorrente da 
operação de alienação fiduciária com o anterior adquirente fiduciante, observando o disposto no art. 
27 e parágrafos da Lei 9.514/97.
Informações com o Leiloeiro, fone (98) 4141-2441. Home page: www.grleiloes.com ou com a N&N 
Assessoria e Consultoria Empresarial SS LTDA 61-3223-2205 ou 61-9.8434-4438 e com a POUPEX 
61-3314-7753.

Paço do Lumiar/MA, 20 de maio de 2021
Gustavo Martins Rocha

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021, REGISTRO DE PREÇO Nº 013/2021. 
O Município de Turilândia (MA), através da Secretaria de Saúde e Saneamento, por meio da 
Comissão Permanente de Licitação - CPL, avisa aos interessados que fará realizar Licitação na 
seguinte modalidade e condições. Modalidade: Pregão Eletrônico. Modo de disputa: Aberto. 
Tipo de licitação: Menor preço por Item, que será regida pela Lei nº 10.520/2002 e Decreto nº 
10.024/2019, subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93, suas alterações. Objeto: Registro 
de Preço para Eventual e Futura Contratação de Empresa especializada para Prestação de Serviços 
de Confecção de Próteses dentárias para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do 
Município de Turilândia - MA. Data e horário do recebimento das propostas e Documentação 
de Habilitação: até às 08h:29min do dia 10/06/2021. Data e horário do início da disputa: 
08h:30min do dia 10/06/2021. Site para realização do Pregão: www.licitanet.com.br. Poderão 
participar da Licitação todas as empresas especializadas no ramo, que comprovem possuir os 
requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital, para a execução de seus objetivos. Maiores 
informações poderão ser obtidas no site do LICITANET. Dúvidas e esclarecimentos, e-mail: 
cplturilandia@gmail.com. Turilândia - MA, 25 de maio de 2021. Cristina Oeiras Modesto – 
Secretária Municipal de Saúde e Saneamento.
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Turismo gastronômico

Te ve iní cio nes ta se gun da-fei ra, 24, e
pros se gue até sex ta, 28, de for ma vir tu al, a
ofi ci na “De sa fi os e Opor tu ni da des pa ra o Tu-
ris mo Gas tronô mi co no Bra sil”. Pro mo vi da
pe lo Mi nis té rio do Tu ris mo e pe lo Ins ti tu to
Fe de ral de Bra sí lia (IFB), o en con tro é uma
das eta pas de um pro je to de for ta le ci men to
do seg men to que es tá em de sen vol vi men to
pe los dois ór gãos. A ideia é dis cu tir os de sa fi-
os e as pro pos tas do seg men to no país.

Diálogo Socioeducativo

A Fun da ção da Cri an ça e do Ado les cen te,
por meio da Es co la de So ci o e du ca ção do
Ma ra nhão (ES MA), re a li zou mais uma edi-
ção do Diá lo go So ci o e du ca ti vo, na mo da li- 
da de vir tu al, pe lo ca nal da Fu nac MA, no
YouTube . Des ta vez, com o te ma “O pa pel da
fa mí lia e vín cu los no pro ces so so ci o e du ca ti- 
vo”. As pa les tran tes con vi da das pa ra o de ba-
te fo ram as as sis ten tes so ci ais Be nig na Al-
mei da, Su za na Fra zão e Mar lu ce Vié gas. 

No re gis tro, o pre fei to de Ca xi as,
Fá bio Gen til, com o se cre tá rio de Es -
ta do de Tu ris mo, Ca tu lé Ju ni or, que
nes ta quar ta-fei ra, 26, de ram a lar -
ga da pa ra a obra de re vi ta li za ção da
Bei ra Rio de Ca xi as. A obra co me ça rá
ain da em maio co mo anun ci a da pe lo
se cre tá rio Ca tu lé Jú ni or du ran te as -
si na tu ra da or dem de ser vi ço, cu ja
so le ni da de con tou ain da com a pre -
sen ça do vi ce-pre fei to, Pau lo Ma ri -
nho Ju ni or, de ve re a do res, se cre tá ri -
os mu ni ci pais e de mais au to ri da des.
Se gun do Ca tu lé Ju ni or, se rá um es -
pa ço de con vi vên cia, uma gran de
obra pa ra a ci da de de Ca xi as con ten -
do playgrounds, aca de mia ao ar li -
vre, qui os ques com ba nhei ros, es pa -
ços de vi vên cia  in for ma ti vos e “ins -
ta gra má veis”, en tre ou tras coi sas.

Des de que foi anun ci a -
da a pan de mia, em
mar ço de 2020, a bus -
ca por equi pa men tos
fit ness pa ra o lar foi de
até 1000%, con for me
ex pli ca Ra fa el Cam pe -
lo (Fo to), só cio das
uni da des de For ta le za
e de São Luis da Fit4
Sto re. Apre sen ta ram
acrés ci mo, tam bém, as
ven das pa ra con do mí -
ni os e cons tru to ras,
que atin gi ram a mé dia
de 20 a 30%. 

A ma qui a do ra Flá via
Mo ta, um dos prin ci -
pais no mes do mer ca -
do lo cal, é a mais no va
aqui si ção do sa lão de
be le za L’Uni que WDW,
re fe rên cia quan do o
as sun to é di fe ren ci a -
ção e ex clu si vi da de.
Flá via que mon tou an -
tes um stu dio, ago ra
quer sur pre en der com
o L´Uni que. “Mi nha
mai or mis são é re a li -
zar so nhos atra vés da
ma qui a gem e ofe re cer
au to cui da do pa ra mi -
nhas cli en tes”, ex pli ca.

Gusttavo Lima nos EUA

O can tor Gust ta vo Li ma se pre pa ra pa ra vol- 
tar aos pal cos e anun cia a pri mei ra tur nê des de
o iní cio da pan de mia cau sa da pe la CO VID 19. O
re tor no do can tor aos shows pre sen ci ais se rá
mar ca do em gran de es ti lo com uma sé rie de
shows pe los Es ta dos Uni dos que se rá re a li za da
de 06 a 15 de agos to. A ma ra to na “O EM BAI XA- 
DOR Tour USA 2021” con tem pla rá Or lan do e
Mi a mi (Fló ri da), Atlan ta (Geór gia), Newark (No- 
va Jersey) e Bos ton – ca pi tal de Mas sa chu setts,
on de o ar tis ta apre sen ta rá uma edi ção do Bu te- 
co (fes ti val já con sa gra do no Bra sil.

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.

Empreendedorismo

O di re tor su pe rin ten den te do Se brae-MA, Al- 
ber ti no Le al, se reu niu nes ta quar ta-fei ra, 26, em
Bra sí lia, com o co or de na dor na Ban ca da Fe de ral
do Ma ra nhão no Con gres so Na ci o nal, de pu ta do
Pe dro Lu cas Fer nan des (PTB) pa ra for ta le cer
par ce ria e dis cu tir ações que po dem ser fei tas
con jun ta men te com o co le gi a do no sen ti do de
for ta le cer o em pre en de do ris mo no es ta do. “Es- 
ta mos ali an do es ta par ce ria que é mui to im por- 
tan te pa ra que, jun to com a clas se em pre sa ri al, a
gen te fa ça mu dan ça no Ma ra nhão e no país”,
ex pli cou o su pe rin ten den te.

Pra curtir

Es tão aber tas as ins -
cri ções pa ra a Se ma -
na de Sus ten ta bi li da -
de do Par que Bo tâ ni -
co da Va le, que vai
acon te cer de 7 a 11 de
ju nho, vir tu al men te.

A pro gra ma ção vai
ser aber ta com o Se -
mi ná rio Flo res tas
Ma ra nhen ses. Tam -
bém es tão pro gra -
ma das pa les tras e
con ta ção de his tó ri -
as. 

Com trans mis são
mun di al, no pró xi mo
dia 30 de maio, às 21h
no Bra sil, acon te ce a
gran de pre mi a ção do
Ci ne ma Fan tás ti co, o
GRAN DE PRÊ MIO
FAN TLA TAM, que vai
con sa grar as me lho -
res obras do ci ne ma
de gê ne ro da Amé ri -
ca La ti na.

O Bra sil dis pu ta com
oi to paí ses, en tre
eles: Chi le, Colôm bia,
Mé xi co, Pa na má, Pe -
rú, Uru guai, Ve ne zu e -
la e Ar gen ti na. 

O even to te rá trans -
mis são ao vi vo pe la
pla ta for ma #cul tu ra -
em ca sa.

A Re de Na ci o nal Pri -
mei ra In fân cia (RN PI)
e a AN DI – Co mu ni -
ca ção e Di rei tos apre -
sen tam nes ta quin ta-
fei ra, no for ma to vir -
tu al, uma aná li se so -
bre a co ber tu ra de te -
mas da pri mei ra in -
fân cia re a li za da pe la
mí dia bra si lei ra.

A pes qui sa quan ti-
qua li ta ti va mo ni to -
rou a co ber tu ra de 35
veí cu los no ti ci o sos
bra si lei ros, im pres sos
e on li ne, ao lon go de
2018 e 2019. 

São Luís, quinta-feira, 27 de maio de 2021
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Fe de ral de Bra sí lia (IFB), o en con tro é uma
das eta pas de um pro je to de for ta le ci men to
do seg men to que es tá em de sen vol vi men to
pe los dois ór gãos. A ideia é dis cu tir os de sa fi-
os e as pro pos tas do seg men to no país.

Diálogo Socioeducativo

A Fun da ção da Cri an ça e do Ado les cen te,
por meio da Es co la de So ci o e du ca ção do
Ma ra nhão (ES MA), re a li zou mais uma edi-
ção do Diá lo go So ci o e du ca ti vo, na mo da li- 
da de vir tu al, pe lo ca nal da Fu nac MA, no
YouTube . Des ta vez, com o te ma “O pa pel da
fa mí lia e vín cu los no pro ces so so ci o e du ca ti- 
vo”. As pa les tran tes con vi da das pa ra o de ba-
te fo ram as as sis ten tes so ci ais Be nig na Al-
mei da, Su za na Fra zão e Mar lu ce Vié gas. 

No re gis tro, o pre fei to de Ca xi as,
Fá bio Gen til, com o se cre tá rio de Es -
ta do de Tu ris mo, Ca tu lé Ju ni or, que
nes ta quar ta-fei ra, 26, de ram a lar -
ga da pa ra a obra de re vi ta li za ção da
Bei ra Rio de Ca xi as. A obra co me ça rá
ain da em maio co mo anun ci a da pe lo
se cre tá rio Ca tu lé Jú ni or du ran te as -
si na tu ra da or dem de ser vi ço, cu ja
so le ni da de con tou ain da com a pre -
sen ça do vi ce-pre fei to, Pau lo Ma ri -
nho Ju ni or, de ve re a do res, se cre tá ri -
os mu ni ci pais e de mais au to ri da des.
Se gun do Ca tu lé Ju ni or, se rá um es -
pa ço de con vi vên cia, uma gran de
obra pa ra a ci da de de Ca xi as con ten -
do playgrounds, aca de mia ao ar li -
vre, qui os ques com ba nhei ros, es pa -
ços de vi vên cia  in for ma ti vos e “ins -
ta gra má veis”, en tre ou tras coi sas.

Des de que foi anun ci a -
da a pan de mia, em
mar ço de 2020, a bus -
ca por equi pa men tos
fit ness pa ra o lar foi de
até 1000%, con for me
ex pli ca Ra fa el Cam pe -
lo (Fo to), só cio das
uni da des de For ta le za
e de São Luis da Fit4
Sto re. Apre sen ta ram
acrés ci mo, tam bém, as
ven das pa ra con do mí -
ni os e cons tru to ras,
que atin gi ram a mé dia
de 20 a 30%. 

A ma qui a do ra Flá via
Mo ta, um dos prin ci -
pais no mes do mer ca -
do lo cal, é a mais no va
aqui si ção do sa lão de
be le za L’Uni que WDW,
re fe rên cia quan do o
as sun to é di fe ren ci a -
ção e ex clu si vi da de.
Flá via que mon tou an -
tes um stu dio, ago ra
quer sur pre en der com
o L´Uni que. “Mi nha
mai or mis são é re a li -
zar so nhos atra vés da
ma qui a gem e ofe re cer
au to cui da do pa ra mi -
nhas cli en tes”, ex pli ca.

Gusttavo Lima nos EUA

O can tor Gust ta vo Li ma se pre pa ra pa ra vol- 
tar aos pal cos e anun cia a pri mei ra tur nê des de
o iní cio da pan de mia cau sa da pe la CO VID 19. O
re tor no do can tor aos shows pre sen ci ais se rá
mar ca do em gran de es ti lo com uma sé rie de
shows pe los Es ta dos Uni dos que se rá re a li za da
de 06 a 15 de agos to. A ma ra to na “O EM BAI XA- 
DOR Tour USA 2021” con tem pla rá Or lan do e
Mi a mi (Fló ri da), Atlan ta (Geór gia), Newark (No- 
va Jersey) e Bos ton – ca pi tal de Mas sa chu setts,
on de o ar tis ta apre sen ta rá uma edi ção do Bu te- 
co (fes ti val já con sa gra do no Bra sil.

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.

Empreendedorismo

O di re tor su pe rin ten den te do Se brae-MA, Al- 
ber ti no Le al, se reu niu nes ta quar ta-fei ra, 26, em
Bra sí lia, com o co or de na dor na Ban ca da Fe de ral
do Ma ra nhão no Con gres so Na ci o nal, de pu ta do
Pe dro Lu cas Fer nan des (PTB) pa ra for ta le cer
par ce ria e dis cu tir ações que po dem ser fei tas
con jun ta men te com o co le gi a do no sen ti do de
for ta le cer o em pre en de do ris mo no es ta do. “Es- 
ta mos ali an do es ta par ce ria que é mui to im por- 
tan te pa ra que, jun to com a clas se em pre sa ri al, a
gen te fa ça mu dan ça no Ma ra nhão e no país”,
ex pli cou o su pe rin ten den te.

Pra curtir

Es tão aber tas as ins -
cri ções pa ra a Se ma -
na de Sus ten ta bi li da -
de do Par que Bo tâ ni -
co da Va le, que vai
acon te cer de 7 a 11 de
ju nho, vir tu al men te.

A pro gra ma ção vai
ser aber ta com o Se -
mi ná rio Flo res tas
Ma ra nhen ses. Tam -
bém es tão pro gra -
ma das pa les tras e
con ta ção de his tó ri -
as. 

Com trans mis são
mun di al, no pró xi mo
dia 30 de maio, às 21h
no Bra sil, acon te ce a
gran de pre mi a ção do
Ci ne ma Fan tás ti co, o
GRAN DE PRÊ MIO
FAN TLA TAM, que vai
con sa grar as me lho -
res obras do ci ne ma
de gê ne ro da Amé ri -
ca La ti na.

O Bra sil dis pu ta com
oi to paí ses, en tre
eles: Chi le, Colôm bia,
Mé xi co, Pa na má, Pe -
rú, Uru guai, Ve ne zu e -
la e Ar gen ti na. 

O even to te rá trans -
mis são ao vi vo pe la
pla ta for ma #cul tu ra -
em ca sa.

A Re de Na ci o nal Pri -
mei ra In fân cia (RN PI)
e a AN DI – Co mu ni -
ca ção e Di rei tos apre -
sen tam nes ta quin ta-
fei ra, no for ma to vir -
tu al, uma aná li se so -
bre a co ber tu ra de te -
mas da pri mei ra in -
fân cia re a li za da pe la
mí dia bra si lei ra.

A pes qui sa quan ti-
qua li ta ti va mo ni to -
rou a co ber tu ra de 35
veí cu los no ti ci o sos
bra si lei ros, im pres sos
e on li ne, ao lon go de
2018 e 2019. 

São Luís, quinta-feira, 27 de maio de 2021

Parceiras no Maranhão
A Cooper Card, administradora de cartões de benefícios e de cré-

dito, e ACM - Associação Comercial do Maranhão fecharam impor-

tante parceria com o intuito de oferecer às empresas associadas a 

possibilidade da implantação de benefícios empresariais, tais como 

os cartões Alimentação, Refeição, Adiantamento Salarial, Combus-

tível, Corporativo, Ajuda de Custo, Gifts, entre outros. “Os benefícios 

oferecidos pela Cooper Card podem proporcionar aos empresários 

associados da Associação Comercial do Maranhão muito mais ren-

tabilidade, priorizando sempre a qualidade de vida dos seus cola-

boradores, pilares essenciais para a nossa entidade” destacou o 

presidente da ACM, Cristiano Barroso Fernandes.

 Andréa Cristina/Jéssica Goulart - Cooper Card Nordeste Cristiano 
Barroso Fernandes - presidente ACM

Sustentábilidade

Estão abertas as inscrições para a Sema-
na de Sustentabilidade do Parque Botânico 
da Vale, que vai acontecer de 7 a 11 de junho, 
virtualmente. A programação vai ser aber-
ta com o Seminário Florestas Maranhenses. 
Também estão programadas palestras e con-
tação de histórias. As inscrições podem ser 
feitas pelo número (98) 99240-0144.
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A medida do governo é de prevenção, uma vez que no dia 20 foi confirmada a presença
da variante indiana da Covid-19 em 6 tripulantes, do navio MV Shandong da Zhi

Lei tos clí ni cos

Va ci na ção de pro fis si o nais
da cons tru ção ci vil

SÃO LUÍS

Indianos vão embora
na próxima semana
PATRÍCIA CUNHA

E
s tão sen do aguar da dos os re- 
sul ta dos dos tes tes de Co vid-
19 do ti po RT-PCR nos 38 in di- 
a nos hos pe da dos em um ho- 

tel na ca pi tal, além de fun ci o ná ri os e 
hós pe des do re fe ri do ho tel, tes tes es- 
ses que fo ram en ca mi nha dos ao La- 
bo ra tó rio Cen tral de Saú de Pú bli ca do 
Ma ra nhão (LA CEN/MA), pa ra pos te- 
ri or en vio ao Ins ti tu to Evan dro Cha- 
gas.

O go ver no do es ta do in for mou que, 
se gun do o Go ver no Fe de ral, a tri pu la- 
ção cum priu os re qui si tos do pro to co- 
lo pa ra en tra da em so lo na ci o nal, 
den tre os quais exa me ne ga ti vo de RT-
PCR pa ra Co vid-19.  O Go ver no Fe de- 
ral é res pon sá vel pe lo con tro le de em- 
bar que e de sem bar que no Bra sil por 
meio da Agên cia Na ci o nal de Vi gi lân- 
cia Sa ni tá ria (An vi sa). “Em fa ce des te 
fa to, mes mo res pei tan do que no ca so 
de por tos e ae ro por tos a fis ca li za ção é 
fe de ral, o go ver na dor do Es ta do es tá 
edi tan do De cre to com uma ca ma da 
adi ci o nal de fis ca li za ção, em com ple- 
men ta ção ao tra ba lho do Go ver no Fe- 
de ral. Com is so, to dos os na vi os, por- 
tos e ho téis pas sam a ser obri ga dos a 
no ti fi car à Vi gi lân cia Sa ni tá ria Es ta- 
du al os ca sos de em bar que, de sem- 
bar que e hos pe da gem de tri pu lan tes 
es tran gei ros que po dem, even tu al- 
men te, im pli car na pro li fe ra ção de 
no vas va ri an tes do co ro na ví rus”, in- 
for mou um co mu ni ca do do Go ver no 
do Es ta do. “Ho je edi ta rei de cre to so- 
bre fis ca li za ção em por tos e tri pu la- 
ções de na vi os, res pei tan do a com pe- 
tên cia fe de ral da AN VI SA, mas cri an- 
do nor mas com ple men ta res de re for- 
ço. Além dos con tro les fe de rais, te re-

Re sul ta do de tes tes

O NAVIO ESTÁ FUNDEADO NA BAÍA DE SÃO MARCOS, NA COSTA DA  CIDADE DE SÃO LUÍS

mos ago ra os es ta du ais”, dis se o go- 
ver na dor Flá vio Di no.

A me di da do go ver no é de pre ven- 
ção, uma vez que no dia 20 de maio foi 
con fir ma da a pre sen ça da va ri an te in- 
di a na da Co vid-19 (cha ma da de 
B.1.617) em 6 tri pu lan tes. do na vio 
MV Shan dong da Zhi, que saiu da Ma- 
lá sia e che gou ao li to ral ma ra nhen se 
em 14 de maio. O na vio es tá em iso la- 
men to, e sua tri pu la ção mo ni to ra da. 
Dos 24 tri pu lan tes, 15 es tão in fec ta- 
dos, sen do que 12 es tão as sin to má ti- 
cos. Os dois 2 que ha vi am si do in ter- 
na dos an te ri or men te, en con tram-se 
no na vio em re cu pe ra ção. No ve tes ta- 
ram ne ga ti vo e o in di a no de 54 anos, 
con ti nua in ter na do. A equi pe mé di ca 

afir mou es tar acom pa nha do a tri pu-
la ção do na vio di a ri a men te. A va ri an- 
te B.1.617 é apon ta da pe la Or ga ni za- 
ção Mun di al de Saú de co mo uma das 
pos sí veis cau sas do au men to de ca sos 
e óbi tos na Ín dia nes te ano.

Quan do da con fir ma ção da no va 
ce pa,  cer ca de 100 pes so as que ti ve- 
ram con ta to com os três tri pu lan tes 
que fo ram in ter na dos em um hos pi tal 
pri va do da ca pi tal fo ram tes ta dos. Os 
re sul ta dos, se gun do o go ver no, de-
vem sair  até sex ta no MA. Já os re sul-
ta dos dos exa mes fei tos em in di a nos 
hos pe da dos em ho tel de São Luís de- 
vem sair se ma na que vem.

TRATAMENTO DA COVID

95,91% dos leitos de UTI estão ocupados na Ilha

DOS 269 LEITOS DISPONÍVEIS NAS CIDADES DE RAPOSA, RIBAMAR, PAÇO DO LUMIAR E SÃO LUÍS, APENAS 11 ESTAVAM LIBERADOS

Di a ri a men te, a Se cre ta ria de Es ta- 
do da Saú de (SES) di vul ga o Bo le tim
Epi de mi o ló gi co da si tu a ção da co vid-
19 no es ta do, in cluin do os mu ni cí pi os
da Gran de Ilha de São Luís.

Na noi te da úl ti ma ter ça-fei ra (25),
o bo le tim apon ta va que a ta xa de ocu- 
pa ção dos lei tos de Uni da de de Te ra- 
pia In ten si va (UTI) ex clu si vos pa ra
pa ci en tes em tra ta men to da do en ça
vi ral es ta va em 95,91%.

Dos 269 lei tos dis po ní veis nas ci da- 
des de Ra po sa, São Jo sé de Ri ba mar,
Pa ço do Lu mi ar e a ca pi tal São Luís,
ape nas 11 es ta vam li de ra dos pa ra re- 
ce be rem pa ci en tes in fec ta dos com o
co ro na ví rus.

Ou tro da do que cha ma a aten ção
no Bo le tim Epi de mi o ló gi co da Se cre- 
ta ria de Es ta do da Saú de (SES), é que
em re la ção aos lei tos de en fer ma ria

ou lei tos clí ni cos dis po ní veis na Gran- 
de Ilha, a ta xa de ocu pa ção es tá em
84,59%. Em nú me ros, dos 532 lei tos
dis po ní veis, 450 es tão ocu pa dos e 82
li vres.

Tam bém com in for ma ções do bo- 
le tim da úl ti ma ter ça, o Ma ra nhão
tem 285.838 ca sos con fir ma dos e
7.954 mor tes pe lo no vo co ro na ví rus,
com 35 óbi tos sen do re gis tra dos nas
úl ti mas 24 ho ras.

Na ma nhã de on tem, quar ta-fei ra
(26), a va ci na ção con tra a Co vid-19,
ini ci ou pa ra os tra ba lha do res da cons- 
tru ção ci vil. Com a pre sen ça do go ver- 
na dor do Ma ra nhão, Flá vio Di no (PC- 
doB), os pro fis si o nais da área re ce be- 
ram as pri mei ras do ses no Hos pi tal da
Ilha, na Ave ni da São Luís Rei de Fran- 
ça, Olho d’Água, em São Luís.

O iní cio da va ci na ção dos tra ba lha-
do res da cons tru ção se viu se deu
após a in clu são des se gru po co mo pri-
o ri tá rio no Pla no Na ci o nal de Imu ni- 
za ção (PNI).

Na ca pi tal, tam bém es tão sen do va-
ci na dos as pes so as com 58 anos de
ida de, pro fis si o nais da re de es ta du al e
fe de ral, além das pes so as que es tão
com a 2ª do se agen da da.

SÃO LUÍS

Veja quem vai se vacinar
nos próximos dias

A VACINAÇÃO NA CAPITAL FUNCIONA ATÉ O DOMINGO

O pre fei to de São Luís, Edu ar do Brai de, di vul gou no- 
vo ca len dá rio de va ci na ção con tra a Co vid-19 pa ra pes- 
so as que vão re ce ber a pri mei ra do se do imu ni zan te. Ao
lon go des ta se ma na se rão aten di das até do min go, pes- 
so as com ida des de 57 a 55 anos, de vi da men te ca das tra- 
das na pla ta for ma Va ci na São Luís, sem pre obe de cen do
ao mês de nas ci men to. Pe la ma nhã se rão va ci na dos  os
nas ci dos de ja nei ro a ju nho, e à tar de os de ju lho a de- 
zem bro.

Nes ta quin ta-fei ra (27) co me çam a ser va ci na das as
pes so as de 57 anos. Na sex ta-fei ra (28), as de 56; no sá ba- 
do (29), as de 55; e no do min go (30), ocor re a se gun da
cha ma da pa ra pes so as de 55 anos.

A va ci na ção ocor re no Cen tro Mu ni ci pal de Va ci na- 
ção, no Mul ti cen ter Se brae; e no Cen tro de Con ven ções
da Uni ver si da de Fe de ral do Ma ra nhão (UF MA), das 8 às
18h.  Quem for se va ci nar de ve le var do cu men tos ofi ci al
com fo to e com pro van te de re si dên cia.

A Pre fei tu ra de São Luís con ti nua va ci nan do pes so as
com 2ª do se agen da da no Dri ve-th ru do Es pa ço Re ser va
(Shop ping da Ilha); no Cen tro de Con ven ções da UF MA
e Dri ve-th ru da UF MA, das 8 às 18h. De vem ser le va dos
do cu men to ofi ci al com fo to e car tão de va ci na ção.

Tam bém os pro fis si o nais da re de es ta du al e fe de ral de
en si no com 18 anos ou mais po dem se va ci nar no Ie ma
Anil (An ti go Cin tra), das 8h às 16h, por tan do RG, Car tão
do SUS, Car tei ra de Va ci na ção e Con tra che que ou de cla- 
ra ção da di re ção da es co la (com CNPJ).

Até o dia 25 de maio a Pre fei tu ra de São Luís va ci nou
344.342 pes so as, e re ce beu 418.443 do ses de imu ni zan- 
te. A ta xa de co ber tu ra da ca pi tal es tá de 82,29%. (P.C)

TERMINAL DA PONTA DA ESPERA

Governo realiza testes
de covid em passageiros

A TESTAGEM ACONTECE NA ÁREA COMUM DO TERMINAL

Com o in tui to de agi li zar a tes ta gem da po pu la ção pa- 
ra in ten si fi car o ras tre a men to de ca sos da Co vid-19 nas
prin ci pais en tra das do Ma ra nhão, a Se cre ta ria de Es ta do
da Saú de (SES) em par ce ria com a Agên cia de Mo bi li da- 
de Ur ba na (MOB) ini ci ou a tes ta gem de pas sa gei ros que
uti li zam o Ter mi nal da Pon ta da Es pe ra, im por tan te via
de li ga ção en tre a Ilha de São Luís e o con ti nen te.

Os pa ci en tes que tes ta rem po si ti vo du ran te a ação se- 
rão ime di a ta men te iso la dos e en ca mi nha dos pa ra uma
das uni da des es ta du ais de re fe rên cia no tra ta men to da
Co vid-19, ou uni da de par ti cu lar ca so pos sua pla no de
saú de.

A tes ta gem es tá acon te cen do na área co mum do Ter- 
mi nal de Pas sa gei ros da Pon ta da Es pe ra – São Luís e se- 
rá fa cul ta ti va. Ini ci al men te, acon te ce rá du ran te to da a
se ma na e a con ti nui da de da mes ma se rá de fi ni da de
acor do com o nú me ro de ca sos ati vos e acei ta ção da po- 
pu la ção.

O mé to do que es tá sen do uti li za do na ação é o Tes te
Rá pi do de An tí ge no, re a li za do atra vés de amos tras co le- 
ta das atra vés de swab, um co to ne te es té ril que é in se ri- 
do no na riz. Es se ti po de tes te iden ti fi ca o ví rus no iní cio
da do en ça, es pe ci al men te na pri mei ra se ma na, quan do
o in di ví duo pos sui gran de quan ti da de do ví rus Sars-
CoV-2.

Flu xo
Ca so o tes te rá pi do in di que con ta mi na ção do pa ci en- 

te, ele se rá en ca mi nha do pa ra ou tra sa la, on de se rá co le- 
ta do o RT-PCR, que se rá ana li sa do pe lo La bo ra tó rio
Cen tral do Ma ra nhão (La cen/MA) e re a li za da uma en- 
tre vis ta pa ra sa ber por on de o pa ci en te pas sou. Se iden- 
ti fi ca da a ne ces si da de, es sa amos tra se rá en ca mi nha da
pa ra o Ins ti tu to Evan dro Cha gas em Be lém/PI, on de se- 
rá re a li za do o se quen ci a men to da amos tra pa ra sa ber de
que ti po de va ri an te se tra ta.

São Luís, quinta-feira, 27 de maio de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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A empreiteira havia agenciado a contratação dos 16 homens por meio dos serviços de
um agente, que teria aliciado os trabalhadores no Maranhão 

RIO GRANDE DO SUL

16  maranhenses são 
resgatados da escravidão

A in ves ti ga ção

A
pós a ope ra ção que res ga tou 
16 tra ba lha do res ma ra nhen- 
ses, que es ta vam em si tu a ção 
aná lo ga à es cra vi dão, e atu a- 

vam em uma em pre sa de cons tru ção 
e en ge nha ria, no Rio Gran de do Sul.

A em pre sa pe diu pa ra que fos se re- 
mar ca da a reu nião pre vis ta pa ra a úl- 
ti ma se gun da-fei ra (24), com o Mi nis- 
té rio Pú bli co do Tra ba lho (MPT-RS), 
que tra ta ria da ne go ci a ção de um Ter- 
mo de Ajus te de Con du ta. Uma no va 
da ta de ve ser de fi ni da nos pró xi mos 
di as.

O en con tro ti nha co mo ob je ti vo 
de fi nir obri ga ções que a em pre sa de- 
ve as su mir após a ope ra ção re a li za da 
na úl ti ma se ma na que res ga tou os 16 
tra ba lha do res, que che ga ram ao RS 
em mar ço vin dos do Ma ra nhão — 10 
de les atu a vam em um em pre en di- 
men to da em pre sa em Por to Ale gre e 
seis em ou tra obra, em São Le o pol do.

A in ves ti ga ção co me çou após uma 
de nún cia anô ni ma fei ta à Po lí cia Fe- 
de ral. A ação de res ga te ocor reu de 
for ma con jun ta, e con tou com equi- 
pes da Sub se cre ta ria de Ins pe ção do 
Tra ba lho do Mi nis té rio da Eco no mia 
(SIT), Po lí cia Fe de ral (PF) e De fen so- 
ria Pú bli ca da União, além do MPT-
RS.

De acor do com in for ma ção, as con- 
di ções eram aná lo gas à es cra vi dão 
por que, ape sar de o gru po ter aces so a 
alo ja men to, ali men ta ção e de mais 
ne ces si da des bá si cas, a in ves ti ga ção 
apon ta que eles fo ram ali ci a dos pa ra 
as va gas me di an te frau de e fal sa pro- 
mes sa.

Se gun do a in ves ti ga ção, a em prei- 
tei ra ha via agen ci a do a con tra ta ção 
dos 16 ho mens por meio dos ser vi ços

OS 16 MARANHENSES ESTAVAM TRABALHANDO EM OBRAS EM DUAS CIDADES

de um agen te, que te ria ali ci a do os 
tra ba lha do res no Ma ra nhão sob a 
pro mes sa de ga nhos de R$ 3 mil a R$ 4 
mil.

Es se va lor, no en tan to, es ta ria atre- 
la do a uma me ta de pro du ti vi da de 
que não fi ca va cla ra, se gun do os em- 
pre ga dos. Na prá ti ca, o gru po re ce bia 
o pi so sa la ri al (cer ca de R$ 1,5 mil). 
Além dis so, se gun do o MPT-RS, ain da 
pre ci sa vam pa gar um va lor pa ra a re- 
cru ta do ra e vi nham so fren do des con- 
tos em co bran ça por uma “ces ta bá si- 
ca”, “o que di mi nuía ain da mais as 
chan ces de os tra ba lha do res con se- 
gui rem reu nir as con di ções pa ra 
aban do nar o lu gar e vol tar ao Es ta do”, 
afir mou a en ti da de. Ao agen te, ca da 
tra ba lha dor te ria pa go R$ 500 pa ra vir 
ao RS, o que é ile gal — o no me do 
agen te não foi di vul ga do.

Ou tro pon to a ser es cla re ci do pe lo 
inqué ri to do MPT-RS é o que le vou a 
em pre sa a op tar por con tra tar tra ba- 
lha do res do Ma ra nhão, e não do RS.

De acor do com o MPT-RS, a em pre-
sa foi no ti fi ca da pe la Di vi são de Fis ca- 
li za ção pa ra Er ra di ca ção do Tra ba lho 
Es cra vo da SIT pa ra que efe tu as se a 
re gu la ri za ção e a res ci são dos con tra- 
tos de tra ba lho dos 16 ho mens, com a 
apu ra ção dos mes mos di rei tos de vi- 
dos no ca so de res ci são in di re ta.

Foi tam bém exi gi do na no ti fi ca ção 
o pa ga men to da di fe ren ça sa la ri al en- 
tre o pi so ofe re ci do no mo men to do 
re cru ta men to/se le ção e o que vi nha 
sen do pa go aos tra ba lha do res, bem 
co mo pa ga men to de Car tão Ali men- 
ta ção e dos cré di tos tra ba lhis tas, além 
do re co lhi men to do Fun do de Ga ran-
tia do Tem po de Ser vi ço (FGTS) e da 
Con tri bui ção So ci al cor res pon den te 
ao tem po da atu a ção de ca da tra ba- 
lha dor. A em pre sa tam bém foi no ti fi-
ca da pa ra ga ran tir e cus te ar o re tor no 
dos tra ba lha do res ao Ma ra nhão.

Dos 16 tra ba lha do res, ape nas dois 
es tão no RS e ain da não re tor na ram 
ao Ma ra nhão.

REDE PÚBLICA ESTADUAL

150 mil meninas estudantes vão receber absorventes
A ca rên cia de aces so a pro du tos pa- 

ra uma boa hi gi e ne no pe río do da
mens tru a ção é um dos pro ble mas
que afe tam me ni nas de fa mí li as com
bai xo po der aqui si ti vo em to do o Bra- 
sil. Pa ra com ba ter a cha ma da po bre za
mens tru al no Ma ra nhão, o Go ver no
do Es ta do dis tri bui rá ab sor ven tes a
es tu dan tes da Re de Pú bli ca Es ta du al.
A ação se rá re a li za da no âm bi to da Se- 
cre ta ria de Es ta do da Edu ca ção (Se- 
duc) e al can ça rá cer ca de 150 mil me- 
ni nas es tu dan tes em to das as 19 Uni- 
da des Re gi o nais de Edu ca ção.  “Por
de ter mi na ção do go ver na dor Flá vio
Di no va mos com ba ter es se pro ble ma
que co lo ca em ris co a saú de fí si ca e
men tal de me ni nas e cau sa a eva são
es co lar. Va mos en fren tar es sa di fi cul- 
da de com uma po lí ti ca pú bli ca sé ria,
que irá me lho rar a qua li da de de vi da
de mui tas me ni nas que não têm aces- 
so a es se pro du to de hi gi e ne”, des ta- 
cou o se cre tá rio de Es ta do da Edu ca- 
ção, Fe li pe Ca ma rão.

Va mos en fren tar es sa

di fi cul da de com uma

po lí ti ca pú bli ca sé ria,

que irá me lho rar a

qua li da de de vi da de

mui tas me ni nas que não

têm aces so a es se

pro du to de hi gi e ne

Ca ma rão in for mou que a dis tri bui- 
ção to ma rá co mo ba se o Cen so Es co- 
lar e a es ti ma ti va é en tre 150 a 160 mil
me ni nas se jam be ne fi ci a das com a
dis tri bui ção men sal de ab sor ven tes.
“As sim que re tor na rem as au las hí bri- 
das, en vi a re mos às es co las, de acor do
com o nú me ro de alu nas, em ca da
uma, pa ra que ca da es tu dan te re ce ba
a quan ti da de su fi ci en te por mês”, ex- 
pli cou.

Na úl ti ma se ma na, o se cre tá rio Fe- 
li pe Ca ma rão re a li zou uma li ve em
uma re de so ci al com a de pu ta da fe de- 
ral Ta ba ta Ama ral, au to ra do pro je to
de lei nº 428/2020, que pro põe dis tri- 
buir ab sor ven tes hi gi ê ni cos em es pa- 
ços pú bli cos.

“Há mui to ta bu e pre con cei to
quan to à mens tru a ção, por mais que
se ja um pro ces so na tu ral, bi o ló gi co,
que ocor re com um ter ço da po pu la- 
ção bra si lei ra, que são mu lhe res em
ida de adul ta. Há um es tu do re a li za do
no Rio de Ja nei ro, apon tan do que as
me ni nas per dem, em mé dia, 40 di as
de au las por ano, por que não têm
aces so a ab sor ven te. Ou tro da do de- 

mons tra que a ca da qua tro me ni nas,
uma de las não tem re cur so fi nan cei ro
pa ra com prar ab sor ven te”, pon tu ou a
de pu ta da.

A par la men tar, que tam bém é ati- 
vis ta pe la Edu ca ção, pa ra be ni zou o
Go ver no do Es ta do pe la ini ci a ti va.
“Es tou mui to fe liz por sa ber que o Ma- 
ra nhão es tá nes sa lu ta. Is so mos tra a
gran de za do tra ba lho que vo cês es tão
fa zen do. Te nho cer te za que a re de
edu ca ci o nal vai se ver re pre sen ta da
por es se es for ço do go ver no Flá vio Di-
no. Pa ra be ni zo vo cês [Es ta do do Ma- 
ra nhão] pe la co ra gem e pe lo be lo tra- 
ba lho que tem fei to pe la edu ca ção”,
con cluiu.

Es tou mui to fe liz por

sa ber que o Ma ra nhão

es tá nes sa lu ta. Is so

mos tra a gran de za do

tra ba lho que vo cês es tão

fa zen do

SANTO ANTÔNIO

Cadastro social para
Regularização Fundiária

O CADASTRO É FEITO NO CENTRO EDUCACIONAL LARA RIBAS

Com o ob je ti vo ga ran tir a do cu men ta ção de fi ni ti va
de pro pri e da de pa ra a po pu la ção mais ca ren te do San to
Antô nio, em São Luís, a Se cre ta ria das Ci da des e De sen- 
vol vi men to Ur ba no (Se cid) es tá re a li zan do o ca das tro
so ci al no bair ro. A pre vi são é de que, nes ta eta pa do pro- 
gra ma de Re gu la ri za ção Fun diá ria, se jam be ne fi ci a das
800 fa mí li as.

O ca das tro, que es tá sen do re a li za do no Cen tro Edu- 
ci o nal La ra Ri bas vai até a pri mei ra quin ze na de ju nho.
O pro ces so de re gu la ri za ção fun diá ria in clui me di das
ju rí di cas, ur ba nís ti cas, am bi en tais e so ci ais, com a fi na- 
li da de de in te grar áre as ir re gu la res ao con tex to le gal das
ci da de.

Em São Luís, o Go ver no já be ne fi ci ou mi lha res de fa- 
mí li as com a ti tu la ção. Na atu al eta pa de en tre ga dos do- 
cu men tos, que se rá re a li za da nes ta quar ta (25), es tão os
bair ros Ma ria Ara gão, Es tre la D’Al va, Re si den ci al Mon te
Cas te lo, Sa ca vém, Can ti nho do Céu, Se te de Se tem bro e
Fé em Deus.

Além da ca pi tal ma ra nhen se, o pro gra ma tem be ne fi- 
ci a do ou tras ci da des, a exem plo de Pa ço do Lu mi ar, on- 
de a Se cid já en tre gou mais de dois mil tí tu los fun diá ri- 
os. Im pe ra triz, Co li nas, São Jo sé de Ri ba mar, Bu ri ti Bra- 
vo e Bal sas tam bém es tão na lis ta da Re gu la ri za ção Fun- 
diá ria.

A pre vi são é de que o Go ver no do Es ta do en tre gue, até
o fi nal do ano, 4.500 tí tu los, be ne fi ci an do fa mí li as de to- 
do o Ma ra nhão.

SUSTENTABILIDADE

Concessionária realiza
ação na Vila Maranhão

OS SERVIÇOS FAZEM PARTE DO PROJETO E+ COMUNIDADE

Após vá ri as ações re a li za das pe la Equa to ri al Ma ra- 
nhão, por meio da sua pla ta for ma de sus ten ta bi li da de
E+ em di ver sos bair ros de São Luis, che gou a vez da Vi la
Ma ra nhão re ce ber as ações na sua co mu ni da de. Se rá
nes ta sex ta-fei ra (28), na se de da ACIB – As so ci a ção Co- 
mu ni tá ria Ita qui-Ba can ga, lo ca li za da na Rua Prin ci pal,
Nº112 – Vi la Ma ra nhão, das 9h às 12h e das 14h às 16h.
Pa ra par ti ci par da ação, é ne ces sá rio que o ti tu lar le ve a
sua úl ti ma con ta de ener gia, Iden ti da de, CPF e o seu NIS
– Nú me ro da Iden ti fi ca ção So ci al.

Os ser vi ços ofe re ci dos à co mu ni da de fa zem par te do
pro je to E+ Co mu ni da de: Ca das tros da Ta ri fa So ci al de
Ener gia Elé tri ca (be ne fí cio con ce di do pe lo Go ver no Fe- 
de ral às fa mí li as de bai xa ren da, com des con tos de até
65% na con ta de ener gia); Ne go ci a ção de dé bi tos; Ca- 
das tros na pro mo ção Ener gia em Dia; Tro ca de lâm pa- 
das; Além dis so ha ve rá tam bém ações do E+ Re ci cla- 
gem, on de o cli en te po de rá tro car seus re sí du os re ci clá- 
veis por bô nus na con ta de ener gia.

A tro ca de lâm pa das fun ci o na da se guin te for ma: é
pre ci so le var a con ta de ener gia, o RG e até cin co lâm pa- 
das flu o res cen tes ou in can des cen tes em fun ci o na men- 
to, pa ra tro car pe las lâm pa das de LED, que são mais
econô mi cas. No ca so da co le ta, não é di fe ren te, é im por- 
tan te le var seus re sí du os re ci clá veis, lim pos e se pa ra dos
co mo: Plás ti cos, pa pel, me tal e Te tra Pak (cai xi nhas de
lei te, ex tra to de to ma te, lei te con den sa do, etc), pa ra re- 
ce ber o be ne fí cio do des con to na con ta de ener gia ou
do ar pa ra uma ins ti tui ção fi lan tró pi ca.

São Luís, quinta-feira, 27 de maio de 2021
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Antes de qualquer indicação a ser feita, o novo treinador do Moto quer uma seleção dos
bons jogadores do estado, mas em condições de subir posições na disputa nacional

NE RES PIN TO

MOTO CLUB

Ferro quer valorizar
destaques do estado

C
ons ci en te das con di ções fi- 
nan cei ras do Mo to, no mo- 
men to, o téc ni co Car los Fer- 
ro  es tá dis pos to a pres ti gi ar

os atle tas ma ra nhen ses na pró xi ma
dis pu ta do clu be, a Sé rie D do Cam pe- 
o na to Bra si lei ro. O pre pa ra dor aguar- 
da ape nas a ofi ci a li za ção do gru po
que se rá dis po ni bi li za do pe la di re to- 
ria pa ra in di car os no mes às po si ções
mais ca ren tes.

No en ten di men to de Fer ro, an tes
de qual quer in di ca ção a ser fei ta, tor- 
na-se ne ces sá ria uma se le ção dos
bons jo ga do res aqui exis ten tes, mas
em con di ções de su bir po si ções na
dis pu ta na ci o nal. Al guns que ves ti- 
ram as co res de São Jo sé e Pi nhei ro já
fo ram su ge ri dos ao trei na dor, mas a
pa la vra fi nal se rá sem pre da di re to- 
ria. “A gen te es tá nes se mo men to fa- 
zen do a cap ta ção dos al vos mais fá- 
ceis. Ob ser van do o cus to-be ne fí cio,

pri mei ro olhan do os atle tas aqui da
ter ra, os que se des ta ca ram no cam- 
pe o na to ma ra nhen se. Es ta mos fa zen- 
do is so den tro do ali nha men to tan to
da di re to ria quan to das nos sas idei as,
do nos so mo de lo de jo go”,  ana li sou.

Ob ser van do o cus to-

be ne fí cio, pri mei ro

olhan do os atle tas aqui

da ter ra, os que se

des ta ca ram no

cam pe o na to

ma ra nhen se

O Ru bro-Ne gro ma ra nhen se vai jo- 
gar na pri mei ra fa se da Sé rie D do Bra- 
si lei ro con tra Ju ven tu de Sa mas, Im pe- 
ra triz, 4 de Ju lho-PI, Guarany de So- 
bral-CE, Pa ra go mi nas-PA, Pal mas-
TO, To can ti nó po lis-TO ou Pi cos-PI,
que fa zem um con fron to na dis pu ta
de uma va ga.  “Sa be mos do de sa fio.
Es ta mos aqui com a in ten ção de co lo- 
car o clu be na Sé rie C. Sa be mos dis so,
as sim co mo a nos sa co mis são téc ni ca
e os jo ga do res, que são os ato res prin- 
ci pais des te pro je to. E o ob je ti vo fi nal
é o tor ce dor, en tão es pe ra mos dar to- 
do o nos so co nhe ci men to pa ra al can- 
çar es te pro pó si to que é o aces so”,
con ti nu ou Car los Fer ro.

O pre pa ra dor ru bro-ne gro re co- 

nhe ce que os ad ver sá ri os vão fa zer de
tu do en ca rar o Mo to Club, que é a
equi pe mais tra di ci o nal do gru po. “O
Mo to sem pre vai ser o ti me a ser ba ti-
do, é o tra di ci o nal da sua cha ve. Além
de a gen te não po der te mer, sa be mos
que va mos en fren tar ad ver sá ri os que
vão ge rar gran des di fi cul da des. E is so
vai ser des de a pri mei ra até a dé ci ma
quar ta par ti da e se guin do no ma ta-
ma ta. En tão a gen te tem que es tar
com is so bem cla ro na ca be ça”, con-
cluiu.

Aguar da-se tam bém pa ra as pró xi- 
mas ho ras a di vul ga ção do no me de
um trei na dor de go lei ros. A equi pe
que for ma a co mis são téc ni ca do Mo- 
to tem além de Car los Fer ro, o au xi li ar
Pi res, os pre pa ra do res fí si cos Otá vio
Ever ton e Mo ra es Ne to, os fi si o te ra- 
peu tas Ro dri go Lou rei ro e Stanley.

Sa be mos do de sa fio.

Es ta mos aqui com a

in ten ção de co lo car o

clu be na Sé rie C.

Sa be mos dis so, as sim

co mo a nos sa co mis são

téc ni ca e os jo ga do res,

que são os ato res

prin ci pais des te pro je to

LIGA DAS NAÇÕES

Maranhense está com a Seleção Brasileira de Volêi
DANIEL AMORIM

Na tu ral de Bar ra do Cor da-MA, a lí- 
be ro Nyeme Nu nes in te gra o gru po de 
ale tas da Se le ção Bra si lei ra de Vô lei 
que dis pu ta a Li ga das Na ções, em Ri- 
mi ni, na Itá lia.

Aos 21 anos, a atle ta se des ta cou na 
úl ti ma edi ção do Cam pe o na to Pau lis- 
ta pe la equi pe do São Pau lo/Ba ru e ri-
SP e já foi con tra ta da pe lo Bau ru-SP.

Ela es tá en tre as 18 atle tas con vo ca- 
das pe lo téc ni co Jo sé Ro ber to Gui ma- 
rães.

Com ape nas 18 anos, Nyeme foi 
elei ta a me lhor lí be ro do Mun di al 
Sub-20, re a li za do em 2017, no Mé xi- 
co. Em en tre vis ta ao si te Web Vô lei, a 
atle ta ma ra nhen se fa lou so bre os pri- 
mei ros pas sos no es por te. “Co me cei 
em Bar ra do Cor da, na mi nha ci da de. 
Eu me lem bro, aos 12 anos, jo gan do 
na rua. On de ti nha vô lei eu ia jo gar. 
Mas eu nun ca fiz ba se lá, por que nun- 
ca te ve. Sem pre jo guei com os adul- 
tos, se ja ho mem ou mu lher, sem pre 
jo guei pe la da. Co me cei lá, na mi nha 
ci da de, aos 9 anos”.

Es sa é a pri mei ra com pe ti ção ofi ci-

NYEME SE DESTACOU NO CAMPEONATO PAULISTA PELA EQUIPE DO SÃO PAULO/BARUERI

al do ti me ver de e ama re lo des de a 
dis pu ta da Co pa do Mun do em 2019, 
já que o ano de 2020 foi sem even tos 
por cau sa da pan de mia da co vid-19. A 
Li ga das Na ções acon te ce rá até o dia 

27 de ju nho.
As se le ções dis pu ta rão 15 par ti das 

na fa se clas si fi ca tó ria. Os qua tro me- 
lho res ti mes se clas si fi ca rão pa ra a fa-
se fi nal e se gui rão na bri ga pe lo tí tu lo.

KARTÓDROMO JOÃO SALEM

Pilotos de Kart vão pisar fundo neste sábado
Nes te sá ba do (29), o Clu be de Kart

de São Luís re a li za a 2ª eta pa do Ma ra-
nhen se. Cer ca de 60 pi lo tos de vem pi-
sar em bai xo em bus ca do pó dio. As
pro vas se rão re a li za das em  du as ba te- 
ri as de 15 vol tas ca da. Os pi lo tos se rão
dis tri buí dos nas ca te go ri as: Ca de te,
2T No va tos, 2T Gra du a dos, F4 Ama- 
dor, F4Novatos, F4 Gra du a dos,  e F4
Sê ni or. O iní cio das pro vas es tá mar- 
ca do pa ra às 10h. As ca te go ri as da F4
ace le ram pe la ma nhã. Já no pe río do
da tar de é a vez da ca te go ria 2T e dos
pi lo tos da ca te go ria Ca de te.

Sub-16 Mas cu li no

Adul to Mas cu li no

Re sul ta dos

• Red Bull Re den ção 2 x 5 Ju ven tus Academy (Sub-16)
• Re al MV Mai o bão 0 x 17 CAD Ju ven tu de do Co ro a do
(Sub-16)
• Ins ti tu to Izi a ne Cas tro 4 x 2 Gi deões (Sub-16)

• Ip pon Cru zei ro 2 x 1 A.D. 2 de Ju lho (Sub-16)
• Fê nix F.C. 0 x 9 CAD/Athe nas (Adul to Fe mi ni no)
• Sex ta-fei ra (21)/Car los Fer nan do (Co dó)
• Ajax Atlé ti co Clu be 3 x 5 Mi lê nio Fut sal Club (Sub-19)

• Au ro ra Fut sal 1 x 5 Bal sas Fut sal (Sub-16)
• CT Sports 8 x 2 Gi deões (Sub-16)
• In de pen den te Ju ni ors 2 x 5 Ins ti tu to Izi a ne Cas tro
(Sub-16)
• Me ni nas E.C. 1 x 3 Fê nix F.C. (Adul to Fe mi ni no)
• Sá ba do (22)/Car los Fer nan do (Co dó)
• João Ri bei ro/Mi lê nio 4 x 0 Por to F.C. (Sub-16)
• SBR 1 x 2 Mi lê nio Fut sal Club (Sub-19)

• Sam paio Arai o ses 8 x 2 Ju ven tud F.C. (Adul to Mas cu li -
no)
• CAD/Athe nas 14 x 0 Me ni nas E.C. (Adul to Fe mi ni no)
• Gi deões 1 x 9 In de pen den te Ju ni ors (Sub-16)
• Bal sas Fut sal 4 x 3 Ip pon Cru zei ro (Sub-16)
• Bal sas Fut sal 2 x 0 Mo to Club (Adul to Fe mi ni no)

• SBR 9 x 3 Ajax Atlé ti co Clu be (Sub-19)

• As so ci a ção Ath le ti ca Ca xi as Fut sal 2 x 2 Ju ven tu de
Atlé ti co Clu be (Sub-19)

• Bal sas Fut sal 3 x 3 A.D. 2 de Ju lho (Sub-16)
• CT Sports 2 x 2 Bal sas Fut sal/AFC (Adul to Fe mi ni no)

FUT SAL

CAD/Athe nas e Bal sas
avan çam às se mi fi nais
do Adul to Fe mi ni no

Du as equi pes clas si fi ca das pa ra as se mi fi nais do
Cam pe o na to Ma ra nhen se de Fut sal Adul to Fe mi ni no,
com pe ti ção pro mo vi da pe la Fe de ra ção de Fut sal do Ma- 
ra nhão (Fe fus ma).

A ro da da do Es ta du al fe mi ni no, ini ci a da na úl ti ma
sex ta-fei ra (21) e en cer ra da na úl ti ma se gun da-fei ra
(24), foi per fei ta pa ra as me ni nas do CAD/Athe nas e do
Bal sas Fut sal/AFC, que con fir ma ram o fa vo ri tis mo e es- 
tão ga ran ti das en tre os qua tro me lho res ti mes do Ma ra- 
nhão. En quan to o CAD/Athe nas se gue com 100% de
apro vei ta men to em du as par ti das, o Bal sas Fut sal/AFC
man te ve a in ven ci bi li da de com uma vi tó ria e um em pa- 
te. Do nas da me lhor cam pa nha até aqui e com o ata que
mais ar ra sa dor do tor neio, as me ni nas do CAD/Athe nas
li de ram com fol ga o Gru po A. Ao der ro tar o Fê nix F.C.
por 9 a 0 e o Me ni nas E.C. por 14 a 0, a equi pe da ca pi tal
con fir mou um lu gar na pró xi ma fa se do tor neio com
uma ro da da de an te ci pa ção.

Já o Bal sas Fut sal/AFC tam bém mos trou for ça no Es- 
ta du al Fe mi ni no. A tra di ci o nal equi pe do in te ri or su pe- 
rou o Mo to Club por 2 a 0 em sua es treia, e na par ti da se- 
guin te, fi cou no 2 a 2 com o CT Sports. Os re sul ta dos
clas si fi ca ram as me ni nas do Bal sas Fut sal/AFC.

Nas dis pu tas do Es ta du al Sub-16 Mas cu li no, tam bém
te ve equi pe se clas si fi can do pa ra as quar tas de fi nal nes- 
te fim de se ma na. O Bal sas Fut sal é o pri mei ro ti me ga- 
ran ti do na pró xi ma fa se da com pe ti ção. A ga ro ta da da
equi pe bal sen se con se guiu du as im por tan tes vi tó ri as (5
a 1 so bre o Au ro ra Fut sal e 4 a 3 so bre o Ip pon Cru zei ro) e
um em pa te na ra ça por 3 a 3 com o A.D. 2 de Ju lho. Com
7 pon tos ga nhos, o Bal sas Fut sal ter mi na rá a pri mei ra
fa se na li de ran ça do Gru po B.

Quem apro vei tou mui to bem a ro da da do fim de se- 
ma na, foi o ti me do Ins ti tu to Izi a ne Cas tro. Com du as vi- 
tó ri as con se cu ti vas (4 a 2 so bre os Gi deões e 5 a 2 so bre o
In de pen den te Ju ni ors), a equi pe de São Luís es tá mui to
per to das quar tas de fi nal.

No úni co jo go re a li za do pe lo Es ta du al Adul to Mas cu- 
li no, o Sam paio Arai o ses não te ve di fi cul da des pa ra pas- 
sar pe lo Ju ven tud F.C. A go le a da por 8 a 2 so bre o ri val
man te ve a in ven ci bi li da de do ti me tri co lor, que es tá
clas si fi ca do pa ra as quar tas de fi nal co mo pri mei ro co- 
lo ca do do Gru po B. Na pró xi ma ro da da, A.D. Atle tas do
Fu tu ro e As so ci a ção Mag nó lia se en fren tam e, quem
ven cer, tam bém avan ça no tor neio. O ti me que per der,
es ta rá eli mi na do.

Tu do so bre o Cam pe o na to Ma ra nhen se de Fut sal es tá
dis po ní vel nas re des so ci ais ofi ci ais da Fe de ra ção de
Fut sal do Ma ra nhão (@fe fus ma).

Sex ta-fei ra (21)/Par que do Bom Me ni no

Sex ta-fei ra (21)/AP CEF

Sá ba do (22)/CE JOL

Do min go (23)/AP CEF

Do min go (23)/Car los Fer nan do (Co dó)

Do min go (23)/João Cas te lo (Ca xi as)

Se gun da-fei ra (24) / AP CEF

São Luís, quinta-feira, 27 de maio de 2021
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Considerado o Oscar do cinema fantástico, FANTLATAM vai premiar as melhores obras
da América Latina. Sete filmes brasileiros participam da disputa

Bra si lei ros na dis pu ta

For ta le cen do a pro du ção La ti no Ame -
ri ca na

Ju ra dos

So bre a FAN TLA TAM

PREMIAÇÃO

Brasileiros disputam
o Cinema Fantástico

C
om trans mis são mun di al, dia
30 de maio de 2021, às 21h no
Bra sil, acon te ce a gran de
pre mi a ção do Ci ne ma Fan- 

tás ti co, o GRAN DE PRÊ MIO FAN TLA- 
TAM, que vai con sa grar as me lho res
obras do ci ne ma de gê ne ro da Amé ri- 
ca La ti na. O Bra sil dis pu ta com oi to
paí ses, en tre eles: Chi le, Colôm bia,
Mé xi co, Pa na má, Pe rú, Uru guai, Ve- 
ne zu e la e Ar gen ti na.   O even to te rá
trans mis são ao vi vo pe la pla ta for ma
#cul tu ra em ca sa – https://cul tu ra em- 
ca sa.com.br/

Vin te e no ve fil mes con cor rem ao
tro féu em 2021, sen do 14 lon gas-me- 
tra gens e 15 cur tas-me tra gens.   Dis- 
pu tam fil mes ven ce do res de vin te e
dois fes ti vais que com põem a Ali an ça
La ti no Ame ri ca na de Fes ti vais de Ci- 
ne ma Fan tás ti co (FAN TLA TAM).

O me lhor lon ga-me tra gem e cur ta-
me tra gem das amé ri cas re ce be rão
tro féu   FAN TLA TAM (Ali an ça La ti no
Ame ri ca na de Fes ti vais de Ci ne ma
Fan tás ti co).  Além do me lhor ro tei ro,
di re ção, ator e atriz.

O bra si lei ro Ro dri go Ara gão dis pu- 
ta me lhor ro tei ro com o lon ga “O Ce- 
mi té rio das Al mas Per di das”. Fo to di- 
vul ga ção

O Bra sil con cor re co mo me lhor fil- 
me com três lon gas-me tra gens: 
“Mor to Não Fa la” , de Den ni son Ra- 
ma lho; “O Ce mi té rio das Al mas Per di- 
das”, de Ro dri go Ara gão;  e “Ca bri to”,

de Lu ci a no de  Aze ve do. Além de qua- 
tro cur tas:  “Pa ra Mi nha Ga ta Mi e ze”,
de Wesley Gon dim; “5 Es tre las”, de
Fer nan do San ches, “Noi te Ma ca bra“,
de Fe li pe Les bick  e “Who’s That Man
In si de My Hou se”, de Lu cas Reis.

O Bra sil tam bém tem chan ce de le- 
var o me lhor ro tei ro com Ro dri go Ara- 
gão, no lon ga  “O Ce mi té rio das Al mas
Per di das”. E mos tran do a boa sa fra de
ato res bra si lei ros, dis pu tam o tí tu lo
de me lhor ator : Da ni el Oli vei ra (Mor- 
to não fa la), Re na to Cho cair (O Ce mi- 
té rio das al mas per di das) e  Sa mir
Hau ji (Ca bri to).

A bra si lei ra Mo ni ca Tri go, di re to ra
do Fes ti val Cinefantasy, pre si de a
FAN TLA TAM. Fo to di vul ga ção.

Uma bra si lei ra pre si de a FAN TLA- 
TAM des de ju lho do ano pas sa do. Mo- 
ni ca Tri go, di re to ra do Fes ti val
Cinefantasy, um dos mais im por tan- 
tes do país no gê ne ro, foi elei ta por
una ni mi da de pa ra ocu par a pre si dên- 
cia da Ali an ça. Uma ges tão que vem
unin do a sé ti ma ar te na Amé ri ca La ti- 
na e des ta can do a im por tân cia do Ci- 
ne ma Fan tás ti co.

De acor do com Mo ni ca Tri go é fun- 
da men tal for ta le cer a pro du ção au di- 
o vi su al na Amé ri ca La ti na di mi nuin- 
do fron tei ras e cons truin do pon tes. 
“Nes te mo men to tão di fí cil, a uni da de
e o par ti lha men to nun ca foi tão im- 
por tan te. So mos la ti no-ame ri ca nos,

te mos lu tas em co mum e o que nos
mo ve é o diá lo go e as pon tes que es ta-
mos cons truin do, o ci ne ma é uma ar-
te co le ti va”, des ta cou.

Par ti ci pam do jú ri três pro fis si o- 
nais do au di o vi su al com vas ta ex pe ri-
ên cia in ter na ci o nal. O  bra si lei ro Fi- 
lip po Pi tan ga, pro fes sor, jor na lis ta,
ad vo ga do , crí ti co de ci ne ma pe la As- 
so ci a ção de Crí ti cos de Ci ne ma do Rio
de Ja nei ro e Fe dé ra ti on In ter na ti o na le
de la Pres se Ci né ma to graphi que, cu- 
ra dor e jú ri de inú me ros fes ti vais in-
ter na ci o nais;   a me xi ca na San dra Be- 
cer ril, au to ra de de ze nas de ro tei ros
pro du zi dos, en tre fil mes e se ri a dos,
com pre mi a ções ao re dor do mun do e 
o ci ne as ta e di re tor ar gen ti no Her nan
Moyano, que, en tre ou tros,  re a li zou
se mi ná ri os com Fran cis Ford Cop pol- 
la,  e di ri giu o do cu men tá rio “Pe queña
Ba bi lo nia” pre mi a do no Cón dor de
Pla ta (2017).

A FAN TLA TAM – Ali an ça La ti no
Ame ri ca na de Fes ti vais de Ci ne ma
Fan tás ti co é com pos ta pe los mais im- 
por tan tes e con so li da dos Fes ti vais de
Ci ne ma Fan tás ti co  das Amé ri cas do
Sul, Cen tral e do Nor te.

Des de sua fun da ção,  em se tem bro
de 2019, a FAN TLA TAM  une fes ti vais
de ci ne ma fan tás ti co, di mi nuin do as
fron tei ras, com par ti lhan do ex pe ri ên- 
ci as, pro mo ven do o ci ne ma fan tás ti-
co, nu ma gran de teia de di fu são do
au di o vi su al das Amé ri cas.

BILHETERIA

Telecine apresenta
“O filme da vida”

DUPLA DO COXINHA NERD PARTICIPA DE BATE-PAPO

Quem nun ca se iden ti fi cou com a his tó ria de um fil- 
me? In de pen den te do gê ne ro, os lon gas são ca pa zes de
mis tu rar fic ção com re a li da de e me xem com as emo- 
ções dos fãs de ci ne ma. Pa ra fa lar des sa ma gia da sé ti ma
ar te, que aca ba de com ple tar 125 anos de his tó ria, a In- 
gres so.com e o Te le ci ne se unem pa ra um ba te-pa po so- 
bre “Os fil mes da vi da”, nu ma li ve nes sa quar ta-fei ra, dia
26, às 18h, no Ins ta gram das mar cas.  

Co man da da pe los es pe ci a lis tas em ci ne ma Re na ta
Bol dri ni, Caio Mu niz e Co xi nha Nerd – Cris Si quei ra e
Pan da Men des, a li ve vai abor dar a his tó ria do ci ne ma e
fil mes que mar ca ram a vi da dos fãs nes ses 125 anos. Se- 
jam eles su ces sos de bi lhe te ria, ven ce do res de prê mi os,
ca ses de su ces so em de ter mi na dos gê ne ros mais ni cha- 
dos ou ain da que fo ram mar cos por con ta da atu a ção do
elen co. In de pen den te do es ti lo, não fal tam op ções e bo- 
as his tó ri as pa ra re cor dar. 

Pa ra Re na ta Bol dri ni, cu ra do ra de con teú do das du as
mar cas, uma li ve jun tan do Te le ci ne e In gres so.com é pa- 
po bom de ci ne ma que não aca ba mais. “Es tou ani ma da
pa ra re lem brar os gran des fil mes que mar ca ram nos sas
vi das”.  

Já Cris Si quei ra e Pan da Men des, fun da do res do Co xi- 
nha Nerd, con tam que cres ce ram in do ao ci ne ma. “A ex- 
pe ri ên cia de ver nos sos he róis des de sem pre na te lo na
mar cou a vi da e o ima gi ná rio de to do mun do. Sau dar a
his tó ria má gi ca da sé ti ma ar te jun to com o Te le ci ne e a
In gres so.com vai ser de li ci o so, es ta mos com a nos sa pi- 
po ca pron ti nha pa ra is so.” 

E vo cê, qual é o fil me da sua vi da? Par ti ci pe da li ve na
quar ta, 26, as 19h, e con tri bua com es se pa po. Tam bém
va le lem brar que a par ce ria en tre In gres so.com e Te le ci- 
ne vai além da li ve, já que as mar cas ofe re cem a meia Te- 
le ci ne pa ra com pra de in gres sos pa ra os ci ne mas das re- 
des UCI e Ki no plex nos ca nais da In gres so.com. 

E pa ra ce le brar os 125 anos de ci ne ma, o Te le ci ne, hub
mais com ple to de ci ne ma do Bra sil, es tá com o Fes ti val
125 anos de Ci ne ma.

SERTANEJO

Luiza e Maurilio fazem música com Dilsinho

“PARA EM MIM DE NOVO” CHEGA NESTA SEXTA-FEIRA (28) EM TODAS AS PLATAFORMAS DIGITAIS

Co nhe ci dos pe lo su ces so de “S de Sau- 
da de”, can ção que al çou os ar tis tas ao es- 
tre la to e so ma mais de 347 mi lhões de vi su- 
a li za ções em 1 ano, ago ra, gra vam mais
uma ro mân ti ca, pra lá de es pe ci al, com
par ti ci pa ção de Dil si nho.

Com di re ção de Bru no

Fi o ra van ti, a fai xa ga nha

ver são em vi de o cli pe e vai

ser lan ça da nes ta sex ta-

fei ra, dia 28 de maio, em

to das as pla ta for mas

di gi tais e ca nal dos ar tis tas

no Youtube.

Com com po si ção de Matheus Araú- 
jo/Dom Vit tor/João Gus ta vo Di as/ Hi a go
Vi ni cius/Au gus to Alen car, “Pa ra em Mim
de no vo”, con ta a his tó ria da que la pes soa
que não sa be o que quer e diz “A gen te ti- 
nha tu do que pre ci sa va pra dar cer to, mas
vo cê quis dar cer to com to do mun do…”

Lui za es tá ra di an te com o fe at e afir ma:
“A par ce ria com Dil si nho vem em um mo- 
men to mui to es pe ci al. Ele, que é um íco ne
do pa go de ro mân ti co, vem pa ra abri lhan- 
tar nos so pro je to e so mar nes sa le tra e me- 
lo dia sur pre en den te”.  Já Mau ri lio com ple- 
ta: “Es ta mos fe li zes com tu do que vem
acon te cen do em nos sa car rei ra. Mes mo
sem shows, por con ta da pan de mia, es ta- 
mos tra ba lhan do mui to e tra zen do no vi da- 
des pa ra nos so pú bli co”.

DRAMATURGIA

Oficina de escrita abre inscrições

ATOR E DIRETOR MARANHENSE EDUARDO MEDEIROS DEVE MINISTRAR A OFICINA

De 1º a 4 de ju nho, às 15h, o Cen tro Cul- 
tu ral Va le Ma ra nhão re a li za rá a ofi ci na
Dra ma e Ide o lo gia: um exer cí cio de es cri- 
ta dra má ti ca e pen sa men to. A ofi ci na par- 
te da com pre en são de que a dra ma tur gia
é um re fle xo do pen sa men to de um tem po
so bre a so ci e da de e seus va lo res.

Se rão de ba ti dos te mas co mo o con cei- 
to de Nar ra dor, do fi ló so fo Wal ter Ben ja- 
min; a in fluên cia do dra ma bur guês fran- 
cês e do me lo dra ma no gos to oci den tal e
na vi são de mun do; ques tões psi ca na lí ti- 
cas que dis cu tem as ne ces si da des da pla- 
teia e a cons tru ção do per so na gem; o dra- 
ma e su as con cep ções; prin cí pi os pa ra a
cri a ção de um dra ma que li de com as tra- 
gé di as hu ma nas; ele men tos da tra ma e

de sen vol vi men to de per so na gens e even- 
tos a par tir de ques tões mo rais e éti cas. Ao
fi nal das au las, se rá re a li za da uma prá ti ca
de cons tru ção de uma pe ça em ato úni co,
par tin do de uma dis cus são fi lo só fi ca e te- 
a tral pro pos ta pe les alu nes.

Quem mi nis tra rá a ofi ci na é o di re tor e
ator ma ra nhen se Edu ar do Me dei ros, dou- 
to ran do em Te a tro pe la Uni ver si da de do
Es ta do de San ta Ca ta ri na – UDESC, mes- 
tre em Ar tes e gra du a do em Te a tro e Fi lo- 
so fia pe la Uni ver si da de Fe de ral do Ma ra- 
nhão – UF MA. São 20 va gas dis po ní veis.
Pa ra se ins cre ver, vo cê de ve en vi ar um e-
mail com seu no me e te le fo ne pa ra con ta- 
to@ccv-ma.org.br. As au las acon te ce rão
pe la pla ta for ma Zo om.

São Luís, quinta-feira, 27 de maio de 2021

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

