
 

   
Em meio à pandemia do coronaví-
rus, o Brasil abre um debate troncho 
sem pé nem cabeça: a mudança do 
voto eletrônico, sistema mais mo-
derno e eficiente do mundo, pelo 
voto impresso. A menos de 19 
meses das eleições de 
2022, a emergência 
não parece ser vo-
tar trocar a urna ele-
trônica por uma im-
pressora.

Sem pé nem cabeça
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Executivo, Legislativo e 
Judiciário definem ações conjuntas 

contra a covid-19 no Maranhão 

Maranhense Victor Hugo, ex BBB,
pede emprego nas redes sociais

O ex-BBB maranhense Victor Hugo desabafou nas 
redes sociais que está vivendo uma fase ruim de sua 
vida. O psicólogo, que está desempregado, é forma-
do em Letras, técnico em Química e Mestre em Saú-
de Pública.  Victor Hugo revelou, ainda, que não está 

sendo fácil se sustentar na pandemia. PÁGINA 12

 O governador Flávio Dino esteve com representantes dos principais órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário no Maranhão. No encontro, foram 
discutidas e traçadas medidas conjuntas a serem adotadas para enfrentamento da Covid-19. Entre as decisões, abertura e busca por mais leitos e re-

forço junto às prefeituras para avanço na imunização. Documento firmando soluções conjuntas foi assinado por todas as autoridades presentes.
PÁGINA 2

Vacinas são achadas 
na casa de  filho de 

ex-prefeito no 
interior do Maranhão

PÁGINA 9

Testagem em massa no Terminal de Integração
A testagem em massa da população ludovicense foi iniciada pelo Terminal 

de Integração da Praia Grande, o maior da cidade, que tem fluxo de 55 mil pes-
soas diariamente. Os testes estão sendo realizados de forma espontânea na 

população acima de 18 anos. PÁGINA 9

Teste de covid-19 também no aeroporto de São Luís
O Governo do Maranhão iniciou ontem, quinta-feira (27), a testagem contra 

a Covid-19 no Aeroporto Internacional Marechal Cunha Machado, em São Luís. 
A iniciativa faz parte das estratégias do poder público estadual para reforçar o 

monitoramento dos casos da doença no estado. PÁGINA 9

Maranhão abriu mais de 3 mil 
vagas de trabalho no mês de abril

Nelson Sargento morre aos 96 anos
O sambista Nelson Sargento morreu ontem aos 96 anos, no 

Rio de Janeiro. Presidente de honra da Estação Primeira de Man-
gueira e compositor de clássicos do samba, Nelson estava inter-
nado desde 20 de maio com covid-19, no Instituto Nacional do 
Câncer (INCA), no Rio de Janeiro. O sambista havia sido vacina-
do com as duas doses da vacina contra a doença, mas não resis-
tiu às complicações. Ele deixa esposa e nove filho. PÁGINA 12

Seis estados podem ter "4ª onda" de covid-19
PÁGINA 7

Felipe Surian 
é o novo técnico 

do Sampaio 
para a série B

Câmara aprova novo 
salário mínimo de R$ 1.100

PÁGINA 2PÁGINA 10

PÁGINA 12

Governo entrega 
títulos de propriedade 
a 1070 famílias de São 
Luís e Paço do Lumiar  

Entre os próximos municípios que serão atendidos com o programa de Re-
gularização Fundiária da Secid estão Imperatriz, Colinas, Barreirinhas e São José 
de Ribamar. A previsão é de que o Governo do Estado entregue, até o final do ano, 
4.500 títulos, beneficiando famílias de todo o Maranhão.   PÁGINA 3
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O governador Flávio Dino esteve reunido com os principais órgãos dos Poderes
Legislativo e Judiciário no Maranhão para combater o coronavírus no estado

“Boa per gun ta”

MARANHÃO

Três Poderes definem
ações conjuntas

E
m reu nião, na ma nhã des ta 
quin ta-fei ra (27), no Pa lá cio 
dos Leões, o go ver na dor Flá- 
vio Di no es te ve com re pre- 

sen tan tes dos prin ci pais ór gãos dos 
Po de res Le gis la ti vo e Ju di ciá rio no 
Ma ra nhão. No en con tro, fo ram dis cu- 
ti das e tra ça das me di das con jun tas a 
se rem ado ta das pa ra en fren ta men to 
da Co vid-19. En tre as de ci sões, aber- 
tu ra e bus ca por mais lei tos e re for ço 
jun to às pre fei tu ras pa ra avan ço na 
imu ni za ção. Do cu men to fir man do 
so lu ções con jun tas foi as si na do por 
to das as au to ri da des pre sen tes.

A ocu pa ção dos lei tos foi o pri mei- 
ro pon to abor da do na reu nião. O go- 
ver na dor Flá vio Di no in for mou o es- 
go ta men to da re de hos pi ta lar – na re- 
de pú bli ca e par ti cu lar –  na Ilha de 
São Luís e es for ços dos po de res na 
bus ca de mais lei tos em ins ti tui ções e 
ou tras ci da des do Ma ra nhão, que pos- 
sam ter dis po ni bi li da de. Nas úl ti mas 
24 ho ras, fo ram in ter na das 151 pes so- 
as com co ro na ví rus – o mai or nú me ro 
des de o iní cio da pan de mia.

“Se es ses es for ços não re sul ta rem 
na aber tu ra de mais lei tos na Ilha, te- 
re mos que, a par tir de ama nhã, co me- 
çar a trans por tar pa ci en tes pa ra ou- 
tras ci da des do Ma ra nhão. Nun ca ti- 
ve mos co lap so hos pi ta lar em nos so 
es ta do. E não te re mos, em ra zão des sa 
união dos po de res”, fri sou o go ver na- 
dor Flá vio Di no.

Du ran te a reu nião foi tra ta do, ain- 
da, so bre do ses de va ci nas já dis tri- 
buí das e que não apa re cem no sis te- 
ma do Mi nis té rio da Saú de. Cer ca de

REUNIÃO NO PALÁCIO DOS LEÕES DEFINIU MEDIDAS CONJUNTAS CONTRA COVID-19

600 mil va ci nas dei xa ram de ser apli- 
ca das pe los mu ni cí pi os. “Cria um em- 
ba ra ço prá ti co pa ra nós, pois as va ci- 
nas fo ram en tre gues e não cons tam 
co mo apli ca das”, fri sou. O go ver na- 
dor anun ci ou uma reu nião pa ra de ba- 
ter a si tu a ção com a Fe de ra ção dos 
Mu ni cí pi os do Es ta do do Ma ra nhão 
(Fa mem), Mi nis té rio Pú bli co, De fen- 
so ria Pú bli ca e Tri bu nal de Con tas do 
Es ta do. A reu nião es tá pre vis ta pa ra 
es ta sex ta-fei ra (28).

So bre me di das res tri ti vas, a de fi ni- 
ção foi que não ha ve rá lock down. 
“Che ga mos a um con sen so que, em 
cur to pra zo, não há es pa ço pa ra lock- 
down. Por tan to, não apro va mos es sa 
me di da, mas foi de ba ti da. Há ob je ti- 
vos so ci o e conô mi cos e as ins ti tui ções 
vão ana li sar su ges tões que en vi a rão 
ao Go ver no do Es ta do, pa ra ou tros 
mo men tos em que te nha mos que re e- 
xa mi nar nos sos de cre tos, co mo vá ri os 
es ta dos es tão fa zen do”, dis se o go ver- 
na dor. As su ges tões de me di das res tri- 

ti vas de vem ser en vi a das nes ta sex ta-
fei ra e vão con si de rar as re a li da des de 
ca da re gião.

Flá vio Di no re for çou a proi bi ção de 
an co ra men to nos por tos ma ra nhen- 
ses do na vio in di a no que es tá atra ca- 
do na cos ta e, tam bém, lem brou do 
de cre to que de ter mi na que de sem-
bar ques se jam co mu ni ca dos pre vi a- 
men te à Se cre ta ria de Es ta do da Saú- 
de (SES). Seis pa ci en tes in di a nos fo-
ram sub me ti dos a tes te pa ra de tec tar 
va ri an te da Co vid-19. Os re sul ta dos 
de vem ser di vul ga dos ain da nes ta 
quin ta-fei ra. Na sex ta-fei ra (28), ha ve-
rá co le ti va re de fi nin do as me di das em 
vi gor.

“Es ta mos, há 15 me ses, en fren tan-
do o co ro na ví rus to dos os di as. E va-
mos con ti nu ar, mas che ga mos a um 
pa ta mar em que pre ci sa mos de am pla 
co la bo ra ção e o sal do po si ti vo é que 
os po de res es tão uni dos pa ra fa zer- 
mos o que pre ci sa ser fei to”, de cla rou 
o go ver na dor.

CPI DA COVID

Governo recusou 60 mi de doses da CoronaVac em 2020

COVAS PONTUOU QUE O GOVERNO FIRMOU CONTRATO ANTES PARA AQUISIÇÃO E PRODUÇÃO DA VACINA DA ASTRAZENECA

O di re tor do Ins ti tu to Bu tan tan, Di- 
mas Co vas, em de poi men to na Co- 
mis são Par la men tar de Inqué ri to
(CPI) da CO VID-19, no Se na do, afir- 
mou que o ins ti tu to ofe re ceu ao go- 
ver no fe de ral 60 mi lhões de do ses de
va ci na con tra CO VID-19 a se rem en- 
tre gues a par tir de de zem bro do ano
pas sa do. De acor do com ele, o Bu tan- 
tan fez três ofer tas no ano pas sa do,
sen do a pri mei ra de las no dia 30 de ju- 
lho, mas o con tra to só foi as si na do em
ja nei ro des te ano, em meio a pres sões
po lí ti cas.

Se gun do Co vas, ha via em so lo bra- 
si lei ro, em de zem bro, 5,5 mi lhões de
do ses pron tas e 4 mi lhões em pro du- 
ção. “As idas e vin das vi e ram di fi cul- 
tan do o cro no gra ma. Po de ria che gar a
100 mi lhões em maio. Co mo não te ve
de fi ni ções, o cro no gra ma foi pa ra se- 
tem bro, por que nes se mo men to a de- 
man da mun di al de va ci na era gran de
e con ti nua até ho je. A di fi cul da de pa ra
tra zer va ci na é imen sa. Ago ra não é re- 
cur so, é dis po ni bi li da de de va ci na”,
afir mou.

Em 18 de agos to de 2020, o Bu tan- 
tan apre sen tou a se gun da ofer ta, tam- 
bém de 60 mi lhões de do ses. Em 7 de
ou tu bro, hou ve uma ofer ta de 100 mi- 
lhões de do ses, que se ri am to das en- 

tre gues até maio des te ano. Em agos- 
to, con for me o di re tor, hou ve uma
res pos ta do MS, mas não foi po si ti va.

Em ou tu bro, Co vas pon tu ou que
hou ve as si na tu ra de in ten ção de com- 
pra de 46 mi lhões. O pre si den te Jair
Bol so na ro, en tre tan to, de sau to ri zou o
ex-mi nis tro da Saú de Edu ar do Pa zu- 
el lo pu bli ca men te, di zen do que não
com pra ria “a va ci na chi ne sa de João
Do ria”, go ver na dor de São Pau lo. O ví- 
deo do pre si den te fa lan do que não
com pra ria a va ci na foi mos tra do pe lo
re la tor Re nan Ca lhei ros (MDB-AL)
du ran te a ses são. Ca lhei ros tam bém
mos trou um ví deo do ex-se cre tá rio-
exe cu ti vo do mi nis té rio Él cio Fran co,
que afir mou que a va ci na não se ria
ad qui ri da.

De acor do com ele, as fa las do pre- 
si den te mu da ram a pers pec ti va do
pró prio Mi nis té rio da Saú de, com a
sus pen são de ne go ci a ções, que foi in- 
ter rom pi da em ou tu bro e só foi re to- 
ma da e con cre ti za da em ja nei ro.

Co vas pon tu ou que o go ver no fir- 
mou con tra to an tes pa ra aqui si ção e
pro du ção da va ci na da As tra ze ne ca, e
que não hou ve uma par ce ria com o
Bu tan tan. “Ape sar de es tar em so lo
bra si lei ro, só foi con tra ta do em ja nei- 
ro, seis me ses após a ofer ta”, dis se.

O con tra to pa ra com pra de 46 mi- 
lhões de do ses só foi as si na do em ja- 
nei ro. Ou tro con tra to foi as si na do pa-
ra 54 mi lhões em fe ve rei ro. Na ofer ta
de 7 de ou tu bro, o cro no gra ma se ria
de en tre ga de 45 mi lhões até de zem-
bro de 2020, 15 mi lhões até fe ve rei ro
de 2021 e 40 mi lhões até maio de 2021.
To das as co mu ni ca ções fo ram fei tas a
Pa zu el lo, se gun do Co vas.

Ques ti o na do pe lo re la tor so bre o
mo ti vo pe lo qual as pro pos tas não fo- 
ram acei tas, o di re tor do Bu tan tan
afir mou que es sa “é uma boa per gun- 
ta”, afir man do que o ins ti tu to se es- 
for çou pa ra dar o má xi mo de in for ma-
ções téc ni cas.

“Ha via, na que le mo men to, in cer te-
zas em re la ção às va ci nas de uma for- 
ma ge ral. Mas es sa (Co ro na Vac) ti nha
to dos os ele men tos que apon ta va a
opor tu ni da de que tí nha mos na que le
mo men to, de le var es sa va ci na a ser
usa da mui to ra pi da men te. Acho que
aí, sim, hou ve um des com pas so de
en ten di men to da im por tân cia da va-
ci na na que le mo men to den tro do
con tex to da pan de mia. Nós tí nha mos
cer te za da im por tân cia da va ci na”,
afir mou Co vas.

MEDIDA PROVISÓRIA

Câmara aprova salário
mínimo de R$ 1.100

A MP AINDA PASSARÁ POR ANÁLISE DO SENADO

A Câ ma ra apro vou o tex to-ba se da Me di da Pro vi só ria
(MP) que fi xou o sa lá rio-mí ni mo no va lor de R$ 1.100.
Tra ta-se de um au men to de 5,26% (R$ 55) em re la ção ao
va lor do ano pas sa do, de R$ 1.045. A MP ain da pas sa rá
por aná li se do Se na do.

O va lor pro pos to pe lo go ver no pa ra es te ano cor res- 
pon de à va ri a ção de 5,22% pa ra o Ín di ce Na ci o nal de
Pre ços ao Con su mi dor (INPC), no pe río do de ja nei ro a
de zem bro de 2020. O INPC apu ra a in fla ção men sal das
fa mí li as com ren da de um a cin co sa lá ri os-mí ni mos. Co- 
mo os pre ços su bi ram nes te ano, as pro je ções do go ver- 
no mu da ram. Na pro pos ta de Lei de Di re tri zes Or ça- 
men tá ri as (LDO) ha via si do su ge ri do um mí ni mo de R$
1.088.

Al guns de pu ta dos re cla ma ram do re a jus te fi xa do pe- 
lo go ver no. Pa ra eles, o au men to não con tem pla a es ca- 
la da da in fla ção e da cri se econô mi ca ge ra da pe la pan- 
de mia. “Sa be mos que é im por tan te qual quer re a jus te
que se ja, em bo ra se ja in dig no no mes mo mo men to que
a in fla ção es tá des con tro la da, que au men ta o de sem- 
pre go, que há in se gu ran ça ali men tar da po pu la ção, a
con tra par ti da se ja um au men to de ape nas 5% [no sa lá- 
rio]”, dis se Ta deu Alen car (PSB-PE).

Re pre sen tan tes da ba se go ver nis ta afir ma ram que o
go ver no fez o pos sí vel com o re a jus te. “Cla ro, se o pre si- 
den te Bol so na ro pu des se dar um au men to mui to mai or,
ele da ria. Mas não tem pre vi são or ça men tá ria pa ra uma
cor re ção mai or. Foi a cor re ção pos sí vel. Se ti vés se mos
pos si bi li da des, um re a jus te mui to mai or se ria ofe re ci- 
do”, dis se o de pu ta do San der son (PSL-RS).

CHEGADA DAS IFA

Butantan retoma
produção de CoronaVac

CHEGADA DAS IFAS DA CHINA FEZ PRODUÇÃO SER  RETOMADA

O Ins ti tu to Bu tan tan re to mou, na ma dru ga da des ta
quin ta-fei ra, 27, a pro du ção da Co ro na vac, va ci na con- 
tra a co vid-19, após re ce ber 3 mil li tros do In su mo Far- 
ma cêu ti co Ati vo (IFA) na noi te da úl ti ma ter ça-fei ra, 25.
O pro ces so es ta va pa ra li sa do des de 14 de maio por fal ta
da ma té ria-pri ma. Ago ra, mais 5 mi lhões de do ses de- 
vem ser en tre gues ao Pro gra ma Na ci o nal de Imu ni za- 
ções (PNI).

O pra zo pa ra a en tre ga é de 15 a 20

di as, se gun do in for mou o Bu tan tan.

Is so por que a ma té ria-pri ma, en vi a da pe la far ma cêu- 
ti ca chi ne sa Si no vac, ain da pre ci sa pas sar pe los pro ces- 
sos de en va se, ro tu la gem, em ba la gem e por um rí gi do
con tro le de qua li da de.

De vi do ao atra so da pro du ção, o re pas se de 5 mi lhões
de do ses ao Mi nis té rio da Saú de cor res pon de a me nos
da me ta de do que as 12 mi lhões pre vis tas ini ci al men te
pa ra o mês de maio. A ex pec ta ti va do Bu tan tan, no en- 
tan to, é de que se ja pos sí vel re cu pe rar o cro no gra ma de
maio e cum prir o de ju nho, cu ja pre vi são é de 6 mi lhões
de do ses, des de que o IFA che gue mais ra pi da men te

São Luís, sexta-feira, 28 de maio de 2021
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REGULAMENTAÇÃO FUNDIÁRIA

1.070 títulos de terra
entregues na Ilha
“H

á mais de 10 anos lu ta- 
va pa ra con se guir a 
do cu men ta ção e, ago- 
ra, o Go ver no do Es ta- 

do es tá nos be ne fi ci an do com es se tí- 
tu lo. É um mo men to mui to fe liz, pois 
es pe ra mos tan to tem po e ago ra é re a- 
li da de”, dis se Ro si nal do Di niz, 54 
anos, mo ra dor do Re si den ci al Mon te 
Cas te lo, em São Luís.  Ro si nal do Di niz 
é um dos be ne fi ciá ri os que re ce be- 
ram tí tu los de pro pri e da de do Go ver- 
no do Es ta do, nes ta quar ta-fei ra (26). 
Fo ram mais de 1.070 tí tu los en tre gues 
pa ra fa mí li as de São Luís e Pa ço do Lu- 
mi ar por meio da Se cre ta ria das Ci da- 
des e De sen vol vi men to Ur ba no (Se- 
cid).

Em aten di men to as nor mas sa ni tá- 
ri as ne ces sá ri as de se rem ado ta das 
nes te pe río do de pan de mia da Co vid-
19, a en tre ga foi fei ta de for ma sim bó- 
li ca pa ra 16 be ne fi ciá ri os dos bair ros 
Re si den ci al Ma ria Ara gão, Es tre la Dal- 
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, lo ca li za dos em São 
Luís; e pa ra mais du as pes so as do 
bair ro No va Vi da, em Pa ço do Lu mi ar.

A ce rimô nia, que acon te ceu no Pa- 
lá cio dos Leões. Te ve a par ti ci pa ção 
do go ver na dor, Flá vio Di no; do vi ce-
go ver na dor, Car los Bran dão; do se- 
cre tá rio de Es ta do das Ci da des e De- 
sen vol vi men to Ur ba no, Már cio Jerry; 
do cor re ge dor-ge ral da Jus ti ça, de- 
sem bar ga dor Pau lo Vel ten; e da pre- 
fei ta de Pa ço do Lu mi ar, Pau la Aze ve- 
do.

O go ver na dor Flá vio Di no des ta cou 
a im por tân cia do pro gra ma es ta du al 
de Re gu la ri za ção Fun diá ria Ur ba na 
na ga ran tia de di rei tos econô mi cos e 
so ci ais.

“Te mos a pre vi são de en tre gar, nes- 
se ano, 12 mil tí tu los – en tre o Iter ma e 
Se cre ta ria das Ci da des – o que sig ni fi-

“UMA CONQUISTA QUE DÁ  CIDADANIA PARA AS FAMÍLIAS”, AFIRMOU MÁRCIO JERRY

ca do brar o nú me ro de tí tu los que 
já en tre ga mos. Sem pre en ten den do a 
du pla di men são des sa po lí ti ca pú bli- 
ca: a di men são econô mi ca, uma vez 
que va lo ri za os imó veis, e a di men são 
so ci al, que dá se gu ran ça às fa mí li as 
quan to a pro pri e da de da sua mo ra dia 
e tam bém se gu ran ça de que, no fu tu- 
ro, se pre ci sar, ter o bem ju ri di ca men- 
te le ga li za do pa ra po der uti li zar”, afir- 
mou o go ver na dor.

“Te mos mui ta con vic ção da im por- 
tân cia des sa po lí ti ca e fa ço ques tão de 
fri sar que é um in ves ti men to que fa- 
ze mos, pois to do tí tu lo en vol ve to do 
um tra ba lho que mo vi men ta mi lhões 
de re ais e, nes se ca so, te mos a par ce- 
ria do po der ju di ciá rio e das pre fei tu- 
ras mu ni ci pais”, com ple tou Di no.

O se cre tá rio Már cio Jerry pon tu ou 
que, com o do cu men to dos imó veis 
em mãos, as fa mí li as, ago ra, pas sam a 
ter di rei to à pro pri e da de, res ga tan do 
a ci da da nia e ga ran tin do a in te gra ção 
ao con ví vio so ci al nas ci da des on de 
re si dem. “Mais uma en tre ga im por- 
tan te do Pro gra ma de Re gu la ri za ção 
Fun diá ria do Go ver no Flá vio Di no. O 

tí tu lo de pro pri e da de ga ran te dig ni- 
da de, di rei to pa ra a pes soa que já mo-
ra no imó vel e vai ter, ago ra, o do cu- 
men to, a le ga li da de do es pa ço em que 
mo ra. Uma gran de con quis ta que dá 
se gu ran ça ju rí di ca e ci da da nia pa ra as 
fa mí li as”, afir mou Már cio Jerry.

O se cre tá rio fa lou da ex pan são do 
pro gra ma pa ra ou tras ci da des. “Va- 
mos con ti nu ar en tre gan do es ses tí tu- 
los aqui em São Luís e no in te ri or do 
Ma ra nhão. Na pró xi ma eta pa, mui to 
bre ve men te, en tre ga re mos 771 tí tu-
los na ci da de de Im pe ra triz. O pro gra-
ma de re gu la ri za ção fun diá ria do Go-
ver no do Es ta do es tá se ex pan din do 
al can çan do mais mu ni cí pi os e mi lha- 
res de fa mí li as ma ra nhen ses”, fri sou.

Pa ra Ma ri an Fer rei ra, 49 anos, be- 
ne fi ciá ria do bair ro No va Vi da, em Pa-
ço do Lu mi ar, ter o do cu men to de 
pos se é uma gran de sa tis fa ção. “Ti nha 
me do de per der mi nha ca sa que com-
prei com mui ta di fi cul da de. Ho je es- 
tou sa tis fei ta por re ce ber o tí tu lo da 
mi nha ca sa. Agra de ço ao go ver na dor 
e ago ra te nho cer te za que a ca sa é mi-
nha”.

Previsão é entregar 4.500 títulos até o fim do ano 

ENTREGA DE TERRAS  REALIZADA EM EVENTO SIMBÓLICO,  NO PALÁCIO DOS LEÕES  COM A PRESENÇA DO GOVERNADOR FLÁVIO DINO

Um to tal de 1.070 fa mí li as, nas ci- 
da des de São Luís e Pa ço do Lu mi ar,
re ce beu os tí tu los de fi ni ti vos de su as
pro pri e da des. A en tre ga foi re a li za da
em even to sim bó li co, nes ta quar ta-
fei ra (26), no Pa lá cio dos Leões, com a
pre sen ça do go ver na dor Flá vio Di no.
A ini ci a ti va faz par te do Pro gra ma de
Re gu la ri za ção Fun diá ria do Go ver no
do Es ta do, com o ob je ti vo de ga ran tir
a do cu men ta ção de fi ni ti va das pro- 
pri e da des à po pu la ção mais ca ren te.

O tra ba lho da Se cid, com a Re gu la- 
ri za ção Fun diá ria, tem si do con tí nuo
e vem con tem plan do mi lha res de fa- 
mí li as ma ra nhen ses. Nes ta eta pa, se- 
rão be ne fi ci a dos, em São Luís, fa mí li- 
as dos bair ros Ma ria Ara gão e Es tre la

D’Al va, Re si den ci al Mon te Cas te lo,
Sa ca vém, Can ti nho do Céu e Se te de
Se tem bro, além de Fé em Deus. Em
Pa ço do Lu mi ar, as en tre gas se rão pa- 
ra 303 fa mí li as da co mu ni da de No va
Vi da. Por con ta da pan de mia do co ro- 
na ví rus, a en tre ga se rá fei ta de for ma
sim bó li ca pa ra 18 be ne fi ciá ri os. De- 
pois, as fa mí li as que não es ta rão pre- 
sen tes vão re ce ber os do cu men tos de- 
fi ni ti vos em seus res pec ti vos bair ros,
evi tan do aglo me ra ções. 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 des. Des de que as su miu a
Se cid, em ja nei ro des te ano, o se cre tá- 

rio Már cio Jerry já en tre gou mais de
500 tí tu los de fi ni ti vos de pro pri e da de
por meio do Pro gra ma de Re gu la ri za- 
ção Fun diá ria, be ne fi ci an do fa mí li as
de São Luís que re si dem nos bair ros
Ma ria Ara gão, Es tre la Dal va, Sarney
Cos ta, Jo sé Rei nal do Ta va res, e Re si-
den ci al Jack son La go. Já fo ram as si na- 
dos Ter mos de Co o pe ra ção Téc ni ca
com 20 pre fei tu ras. En tre os pró xi mos
mu ni cí pi os que se rão aten di dos com
o pro gra ma de Re gu la ri za ção Fun diá-
ria da Se cid es tão Im pe ra triz, Co li nas,
Bar rei ri nhas e São Jo sé de Ri ba mar. 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.

1

2

3

Ca ça to ga do

Ca ça to ga do II

Li nha du ra 

“Vos sa ex ce lên cia é um opor tu nis ta. E
opor tu nis ta pe que no”.

Pi a da de pa pa

Aler ta

Sem pé nem ca be ça
Em meio à pan de mia do co ro na ví rus, o Bra sil abre um de ba te

tron cho sem pé nem ca be ça: a mu dan ça do vo to ele trô ni co, sis te- 
ma mais mo der no e efi ci en te do mun do, pe lo vo to im pres so. A
me nos de 19 me ses das elei ções de 2022, a emer gên cia não pa re ce
ser vo tar tro car a ur na ele trô ni ca por uma im pres so ra. O que é ur- 
gen te é com ba ter a cri se da co vid-19, com su as no vas va ri an tes,
que tan to ma ta quan to agra va a po bre za ex tre ma. É ur gen te fa zer
a eco no mia ga nhar im pul so e im pe dir que a de mo cra cia bra si lei- 
ra não aca be sen do ví ti ma da cri se. Es se de ba te tem si do ar ma do
pa ra ten tar-se de sa cre di tar o pro ces so de mo crá ti co com an te ce- 
dên cia so bre um even tu al re vés de re sul ta do das ur nas pre si den- 
ci ais.

A Jus ti ça Elei to ral tem rei te ra da men te ates ta do a se gu ran ça da
ur na ele trô ni ca, in clu si ve pro mo ven do au di to ri as nas vo ta ções
dos úl ti mos plei tos pa ra di ri mir dú vi da que hou ver. O uso po lí ti co
da pau ta com a pro xi mi da de das elei ções ge rais de 2022 é vis to,
com ra zão, por ci en tis tas po lí ti cos, co mo pre ju di ci al à de mo cra- 
cia. O pre si den te Jair Bol so na ro (sem par ti do) tem co lo ca do o pe- 
so do car go pa ra apres sar a mu dan ça no Con gres so e con se guir
apoio en tre os se gui do res e par la men ta res da ba se go ver nis ta. Pe- 
la pro pos ta, a ur na con ta ria com uma ex ten são de im pres so ra de
vo to. O que po de ria ser fei to era aper fei ço ar o sis te ma con sa gra do
no Bra sil e co pi a do por vá ri os paí ses.

En tre os ar gu men tos fa vo rá veis es tá o de que, com o vo to im- 
pres so, se ria pos sí vel re a li zar a au di to ria das vo ta ções, além de
evi tar even tu ais frau des nas elei ções. O pro ble ma é que se pre ten- 
de mu dar um sis te ma elei to ral sem que apa re ça qual quer pro va
de que a ur na ele trô ni ca já foi frau da da al gu ma vez em al gum lu- 
gar. O script bra si lei ro é uma co pia fi el do ro tei ro tra ça do por Do- 
nald Trump nos Es ta dos Uni dos, que ter mi nou de for ma trá gi ca
com a in va são do Ca pi tó lio no dia 6 de ja nei ro des te ano após o
en tão pre si den te apon tar a exis tên cia de “vo tos ile gais” e ques ti o- 
nar a vi tó ria de Joe Bi den. No Bra sil, em 2020, os mi nis tros do STF,
por una ni mi da de, de ci di ram de cla rar a im pres são do vo to in- 
cons ti tu ci o nal. Mas ago ra, no úl ti mo dia 12, Bol so na ro che gou a
afir mar que “se o Par la men to pro mul gar, te re mos vo to im pres so
em 2022”. Pa ra va ler nas elei ções de 2022, a PEC da de pu ta da bol- 
so na ris ta Bia Ki cis (PSL-DF), pre ci sa ser apro va da, no má xi mo,
até ou tu bro, um ano an tes da vo ta ção. Por tan to, nin guém diz pa ra
que ser ve im pri mir o vo to. É cla ra men te um pa ra le lo com os EUA,
on de a no va di rei ta age em vá ri as fren tes ques ti o nan do prin cí pi os
de mo crá ti cos. Aqui se ria car ta de se gu ro pa ra con tes tar o re sul ta- 
do elei to ral, even tu al men te des fa vo rá vel a Bol so na ro.

Com a apo sen ta do ria do mi nis tro Mar co Au ré lio Mel lo em 5 de
ju lho, Jair Bol so na ro de ve anun ci ar seu pre fe ri do pa ra a va ga no já
pró xi ma se ma na. A co ta ção mais al ta ho je re cai so bre o ex-mi nis- 
tro da Jus ti ça e ad vo ga do-ge ral da União, An dré Men don ça.

Em bo ra o pre fe ri do do pre si den te es te ja sob fo go cru za do do
Cen trão, An dré Men don ça ves te o fi gu ri no “ter ri vel men te evan- 
gé li co”. Con ta com o apoio da le gião da ir man da de evan gé li ca,
que tem voz ati va no Pla nal to. Po de dei xar a ver na vi os, o che fe da
PGR, Au gus to Aras.

Se gun do o vi ce-pre si den te Ha mil ton Mou rão, “a re gra que po- 
de pu nir Pa zu el lo é pa ra evi tar anar quia nas For ças Ar ma das. Se o
co man dan te [do Exér ci to] che gar à con clu são de que tem que
apli car pu ni ção ao Edu ar do Pa zu el lo, ele vai apli car”, com ple tou.

Do se na dor Omar Aziz, pre si den te da CPI da Pan de mia, pa ra a
co le ga do Ce a rá, Ge ral do Gi rão que re cla mou da não con vo ca ção
dos pre fei tos pa ra de po rem na CPI, além dos go ver na do res. E
com0pletou: “E vos sa ex ce lên cia, que não en ten de pa ta vi na de saú- 
de, quer im por clo ro qui na na ca be ça da po pu la ção. Re pi to: é um
opor tu nis ta”.

 
O PSB já es ta ria pre pa ran do a fi li a ção de li de ran ças do

PC doB, co mo o go ver na dor Flá vio Di no, o de pu ta do
fe de ral Or lan do Sil va (SP) e a ex-de pu ta da Ma nu e la

D’Ávi la (RS). To dos são apoi a do res do ex-pre si den te
Lu la co mo can di da to em 2022.

O jor na lis ta Ri car do Ca pel li, se cre tá rio de Co mu ni ca- 
ção do Go ver no Flá vio Di no dis se a es te Bas ti do res

que de fa to exis tem con ver sas adi an ta das, mas na da
de fi ni ti vo so bre a fu são do PC doB com o PSD ou a fi li a ção

de Flá vio Di no co mo so ci a lis ta.

O por tal do PC doB re pro du ziu on tem en tre vis ta de
Flá vio Di no à Fo lha, na qual de fen de a te se de se dis cu- 

tir o pós-pan de mia tra tan do dos pro ble mas pre sen tes.
Num fes ti val di gi tal, Di no de ba teu so bre diá lo gos, sus ten- 

ta bi li da de, no vas for mas de tra ba lho e re cu pe ra ção econô mi ca
in clu si va.

Co mo di ria o pa pa Fran cis co pa ra um pa dre bra si lei ro que im- 
plo rou por uma ora ção pa ra o Bra sil. Em tom de brin ca dei ra, o
pon tí fi ce não ti tu be ou: “O Bra sil não tem sal va ção. É mui ta ca cha- 
ça de pou ca ora ção”.

O se na dor We ver ton  aler tou on tem que es tão usan do o no me
do PDT Se na do pa ra um gol pe. “Os cri mi no sos pe dem seu nú me- 
ro de ce lu lar e de pois ten tam aces sar seu o What sApp em ou tro
dis po si ti vo. O per fil do @PDT Se na do já de nun ci ou a con ta fal sa”.

São Luís, sexta-feira, 28 de maio de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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RE NA TO DI O NI SIO
Po e ta, Com po si tor e Pro du tor Cul tu ral

E D I T O R I A L

Confiança é fundamental
Des de que foi ins ta la da pe lo Se na- 

do, há um mês, a Co mis são Par la men- 
tar de Inqué ri to (CPI) que in ves ti ga
ações e omis sões do go ver no no en- 
fren ta men to da pan de mia do no vo
co ro na ví rus tem cum prin do o seu pa- 
pel, ao mos trar as es co lhas er ra das
que le va ram a mais de 450 mil mor tes
pe la co vid-19. Não por aca so, acom- 
pa nhar os de poi men tos dos con vo ca- 
dos pe los se na do res tor nou-se ma nia
na ci o nal, com ele va dís si ma au di ên- 
cia nas te vês e in ten sos de ba tes nas
re des so ci ais. A CPI pas sou a ser uma
es pé cie de reality show pa ra os bra si- 
lei ros.

Da qui por di an te, po rém, há ris co
de a Co mis são se des vi ar de seu ca mi- 
nho ori gi nal. Es tá vi sí vel um ra cha en- 
tre os in te gran tes que com põem o
cha ma do gru po dos se te e que in te- 
res ses pes so ais co me çam a se so bre- 
por aos do país. Reu niões se cre tas,
acor dos nos bas ti do res, acu sa ções de
trai ções, ata ques pes so ais, ba te-bo cas
pú bli cos. Tu do is so só con tri bui pa ra
re du zir a cre di bi li da de da CPI. O que a
po pu la ção quer — e co bra — é uma
in ves ti ga ção téc ni ca e pro fun da, sem
per se gui ções a quem quer que se ja.
Uma pos tu ra aus te ra só con so li da rá a
con fi an ça que o tra ba lho dos se na do- 
res pre ci sa.

Com os re que ri men tos apro va dos

on tem, a Co mis são Par la men tar de
Inqué ri to es ca la mais um de grau. Se- 
rão ou vi dos no ve go ver na do res, cu jas
ges tões na área de saú de es tão sob in- 
ves ti ga ção da Po lí cia Fe de ral, in te- 
gran tes do pro pa la do ga bi ne te pa ra- 
le lo que fun ci o na ria no Pa lá cio do
Pla nal to e, no va men te, o mi nis tro da
Saú de, Mar ce lo Quei ro ga, e o ex-co- 
man dan te da pas ta, o ge ne ral Edu ar- 
do Pa zu el lo. Nos ca sos do atu al e do
ex-mi nis tro da Saú de, fo ram iden ti fi- 
ca das mui tas con tra di ções nos de poi- 
men tos e, se gun do se na do res, men ti- 
ras des la va das. Che gou a ho ra da ver- 
da de.

Os de fen so res do Pla nal to di zem
que é pre ci so ti rar o fo co da CPI so bre
o go ver no fe de ral, pois par te dos re- 
cur sos li be ra dos aos es ta dos pe la
União pa ra o com ba te à cri se sa ni tá ria
te ria si do des vi a da. Os go ver na do res,
con tu do, te mem se trans for mar em
vi lões por cri mes que não co me te ram.
A ver da de é que o me lhor ca mi nho
pa ra to dos é a pres ta ção cor re ta das
con tas. A trans pa rên cia na ho ra de fa- 
lar com a po pu la ção, por meio dos
ques ti o na men tos de par la men ta res,
se rá fun da men tal pa ra se pa rar o joio
do tri go.

O mais im por tan te é que to dos os
go ver nan tes, sem ex ce ção, de em ex- 
pli ca ções con cre tas ao país. Não é

acei tá vel que tan ta gen te te nha mor ri-
do por cau sa da omis são sem que os
cul pa dos se jam apon ta dos e pu ni dos,
mes mo que por meio do vo to — as
elei ções de 2022 se rão uma óti ma
opor tu ni da de pa ra is so. A mai or par- 
ce la da so ci e da de es tá in con for ma da,
so bre tu do, por que uma ter cei ra on da
da co vid-19 já es tá em cur so no país,
pu xa da, pos si vel men te, por no vas va- 
ri an tes, en tre elas, a in di a na, sem que
não se te nha um pla no con sis ten te de
va ci na ção. As do ses de imu ni zan tes
es tão es cas sas e, mais uma vez, o Mi- 
nis té rio da Saú de vol tou a re ver pa ra
bai xo a es ti ma ti va de in je ções dis po-
ní veis pa ra ju nho.

Se o Bra sil re al men te ti ves se se pre- 
pa ra do pa ra o en fren ta men to do no vo
co ro na ví rus, em vez de me do, a po pu- 
la ção es ta ria, ago ra, con fi an te de que
o pe río do mais ne fas to da pan de mia
fi cou pa ra trás. Ca so re al men te ve nha
com a for ça alar de a da por es pe ci a lis-
tas, a ter cei ra on da da co vid-19 fa rá
um es tra go mui to pi or do que as du as
an te ri o res. Os hos pi tais es tão no li mi- 
te, com mais de 90% de ocu pa ção das
UTIs, fal tam in su mos bá si cos pa ra in- 
tu ba ção, o tem po de in ter na ção só au-
men ta e as se que las es tão mais gra ves.
O de sas tre es tá anun ci a do. Que a CPI
aju de a evi tar o pi or.

Retorno ao século XX

O país as sis te ao sur gi men to de
uma vi go ro sa con ten da mi diá ti ca.
Tra va da pe lo TSE- Tri bu nal Su pe ri or
Elei to ral- re pre sen ta do pe lo mi nis tro
Bar ro so e do ou tro la do pe lo bol so na- 
ris mo, re pre sen ta do pe lo que exis te
de mais atra sa do na po lí ti ca na ci o nal,
nes te mo men to, que são os “ino cen- 
tes uteis”, usa dos em lar ga es ca la pe- 
los pro fe tas do pri mi ti vis mo, pa ra o
co me ti men to de cri mes que vão da
pro du ção de Fa ke News a ata ques aos
po de res le gal men te cons ti tuí dos na
re pú bli ca. O mais no vo ata que or- 
ques tra do por es tes, vai de en con tro a
nos so sis te ma de vo ta ção ele trô ni co,
que sem pro vas ou evi dên ci as é dras- 
ti ca men te acu sa do.

Co mo sa be mos, nos so sis te ma atu- 
al foi ini ci a do em 1996, com mui tos
even tos tes tes; em 2000, o sis te ma já
era qua se na ci o nal, en tre tan to, nas
elei ções de 2002, que ele geu o pre si- 
den te Lu la da Sil va, es te sis te ma se
uni ver sa li zou no Bra sil. Nes te pra zo
con si de rá vel, um quar to de sé cu lo, o
bra si lei ro fi cou li vre do que co nhe cía- 
mos co mo “vo to car re ti lha”, “cha pas
mar ca das an te ci pa da men te”, “ma pis- 
mo do més ti co” vo ta ção de fis cais e
me sá ri os em subs ti tui ção, “in ten ção
de vo to” e tan tas ou tras ma lan dra gens
que cor rom pe ram e des ca rac te ri za- 
ram a von ta de do elei tor no pas sa do.
Mui to pro va vel men te, a mais fa mo sa,
e pro va da, das frau des, se ja aque la
ocor ri da no Rio de Ja nei ro, nas elei- 
ções de 1982, quan do atra vés da em- 
pre sa Pro con sult, a di ta du ra in sis tia,
até ja nei ro de 1983, em dar à vi tó ria a
Mo rei ra Fran co, num des ca ra do as- 

sal to ao man da to que o po vo flu mi- 
nen se ha via con fe ri do ao imor tal Le o- 
nel Bri zo la, ten do Darcy Ri bei ro co mo
vi ce.

Pen so que uma coi sa, des de sem- 
pre, pre ci sa ser en ca ra da nes ta ques- 
tão, que é a afir ma ti va de que a ci ên cia
e a tec no lo gia não têm ide o lo gia, nem
la do. Ela po de até ser co lo ca da cri mi- 
no sa men te a ser vi ço de idei as e in te- 
res ses, es tes, en tre tan to, não lhes per- 
ten ce. Em con tra par ti da, é da na tu re- 
za do ho mem, ter la do e in te res ses;
em sen do ver da de, sem pre que for
pos sí vel di mi nuir a in ge rên cia do hu- 
ma no nos pro ces sos, mais li vre de in- 
fluên ci as es tes se mos tra rão. Ima gi ne
quan tos mi lhões de fis cais, de le ga dos,
bo cas de ur nas e can di da tos ma ni pu- 
lan do um pro ces so de elei ção na ci o- 
nal.

Na cha ma da mai or de mo cra cia do
pla ne ta, os Es ta dos Uni dos da Amé ri- 
ca, on de exis te um com ple xo e con fu- 
so sis te ma, o re sul ta do elei to ral é con- 
tes ta do até ho je, com in con tá veis re- 
con ta gens, pe lo pés si mo per de dor,
Trump e ali men tou in se gu ran ça ju rí- 
di ca pa ra o de mo cra ta Joe Bi den co- 
me çar seu go ver no. Ago ra mes mo, o
go ver no Bol so na ro des co bre que cer- 
ca de 22 mi lhões de pes so as, a mai o ria
fun ci o ná ri os pú bli cos, re ce beu in de- 
vi da men te o au xí lio emer gen ci al, pa- 
go em 2020.

O que não di zer das pes so as que
não gos tam de fi las, pre fe rin do pe dir
um fa vor a quem es tar a sua fren te. Al- 
guns pen sa do res afir mam ser es te
pro ce der, par te da al ma na ci o nal. Sei
não, pos so até es tá er ra do, en tre tan to,
na dú vi da é sem pre me lhor fe char as
por tas.

Sou da que les que vêm o ato de vo-
tar co mo sen do a co ro a ção do sis te ma
de mo crá ti co, re sul tan te des ta for ma
de pen sar, fa ço ve e men te de fe sa do
vo to obri ga tó rio e da má xi ma uni ver-
sa li za ção des te di rei to, res tan do ao
Es ta do Na ci o nal atu ar co mo ga ran ti- 
dor. Fi ca es tra nho, con ve nha mos, ob- 
ser var mos Bol so na ro, que vá ri as ve- 
zes elei to por es te sis te ma, es te ja nas
ru as, em ma ni fes ta ções pro mo vi das e
ir ri ga das fi nan cei ra men te por for ças
ocul tas, pre gan do o fim da ci ên cia e
do vo to ele trô ni co. Do que tem me do?
Se tem ho je mais po der do que quan- 
do se ele geu? Quan do gri ta pe ga la- 
drão a quem aler ta? A quem quer cha-
mar?

Pa re ce re pe ti do en re do. An tes da
es co lha do can di da to de mo cra ta nas
elei ções ame ri ca nas, Do nald Trump
não ha via de nun ci a do a in se gu ran ça
do sis te ma elei to ral à me di da que
avan ça vam as pré vi as de mo crá ti cas,
foi au men tan do o som, até pe dir, ao
fi nal, o não re co nhe ci men to do re sul- 
ta do. Lu la ain da se quer é can di da to e
o Pre si den te co me ça a cri ti car e pre-
gar a mu dan ça do sis te ma elei to ral,
tem me do de que? De ve ria ser da Co- 
vid 19 que já cei fou a vi da de qua se
meio mi lhão de bra si lei ros, que pe la
au sên cia de va ci nas, se viu obri ga do a
ou vir Omar Ter ra, pre gar a imu ni da de
de re ba nho e ele pró prio, sua ex ce lên- 
cia, de fen den do o tra ta men to atra vés
da clo ro qui na, pro ce di men tos não re- 
co men da dos pe la ci ên cia. E, so men te
po de ser con si de ra do ci en tí fi co, aqui- 
lo que é re co nhe ci do pe lo me nos pe la
me ta de mais um dos opi nan tes, pe lo
me nos, pa ra tal fim, a von ta de de Ma-
la faia e Pa zu el lo não tem ne nhum va- 
lor.

RO GÉ RIO MA RI NHO
Mi nis tro do De sen vol vi men to Re gi o nal

A MP 1.052/2021 e
seus im pac tos na
re du ção das
de si gual da des
re gi o nais

O Nor des te não é pro ble ma, o Nor des te é uma so lu ção pa ra o
País. Te nho re pe ti do es sa má xi ma, qua se co mo um man tra, em
mi nhas an dan ças pa ra en tre ga de obras do go ver no fe de ral na re- 
gião. O ra ci o cí nio é vá li do tam bém pa ra o Nor te e Cen tro-Oes te
do País, ou tras du as re giões que so frem com as de si gual da des e
dé fi cits de in fra es tru tu ra e con di ções bá si cas pa ra o de sen vol vi- 
men to. Nos sa mis são é dar as con di ções pa ra que es sa re a li da de
mu de, é tra tar os de si guais de ma nei ra di fe ren te. É por is so que es- 
ta mos pro pon do mo di fi ca ções nos Fun dos Cons ti tu ci o nais de Fi- 
nan ci a men to que vão ga ran tir mais R$ 8,5 bi lhões dis po ní veis pa- 
ra em pre en de do res e pro du to res ru rais, apoi an do os in ves ti men- 
tos nes sas re giões de pri mi das.

A Me di da Pro vi só ria 1.052/2021 ob je ti va al can çar um fei to que
pou cos nor ma ti vos edi ta dos pe lo Po der Exe cu ti vo con se gui ram,
ge ran do re sul ta dos econô mi cos po si ti vos nas re giões que mais
pre ci sam de in cen ti vos: Nor te, Nor des te e Cen tro Oes te.

A am pli a ção em R$ 8,5 bi lhões do vo lu me de re cur sos des ti na- 
dos às li nhas dos Fun dos Cons ti tu ci o nais de Fi nan ci a men to das
três re giões (FCO, FNE e FNO) até 2024 é o pri mei ro im pac to po si- 
ti vo. Tal re sul ta do se rá al can ça do com a di mi nui ção das ta xas
ope ra ci o nais pa gas aos ban cos. A MP re duz o mon tan te de sem- 
bol sa do com es ses cus tos, equa li zan do com va lo res pra ti ca dos
pe lo mer ca do, e re di re ci o na os re cur sos pa ra a re al fi na li da de dos
fun dos: in ves ti men tos atra vés das li nhas de fi nan ci a men to.

Ou se ja, com a re du ção das ta xas ad mi nis tra ti vas e ope ra ci o- 
nais con se gui re mos dis po ni bi li zar mui to mais re cur sos a pe que- 
nos e mé di os em pre en de do res. É im por tan te res sal tar que a MP
não al te ra o mon tan te re pas sa do aos Fun dos. Ao con trá rio: os va- 
lo res eco no mi za dos com es sas ta xas são re pas sa dos pa ra as li nhas
de fi nan ci a men tos, apli ca dos na pon ta, ge ran do em pre gos e ren- 
da.

O que es ta mos pro pon do é tra zer a re mu ne ra ção dos ban cos
ope ra do res pa ra a re a li da de do mer ca do, li be ran do os re cur sos
pa ra que cum pram seu pa pel de es ti mu lar o de sen vol vi men to.
Pa ra uma com pa ra ção, a Cai xa Econô mi ca Fe de ral é re mu ne ra da
em 0,5% pa ra ope rar o FGTS (Fun do de Ga ran tia por Tem po de
Ser vi ço), já os ban cos res pon sá veis pe los Fun dos Cons ti tu ci o nais
re ce bem 2,1%. Es sa re du ção se rá gra du al.

A mes ma Me di da Pro vi só ria traz ou tro avan ço nos ins tru men- 
tos de es tí mu lo ao de sen vol vi men to com a cri a ção de um no vo
Fun do pa ra a es tru tu ra ção de pro je tos de con ces sões e Par ce ri as
Pú bli co-Pri va das (PPPs), pri o ri ta ri a men te nas re giões Nor te, Nor- 
des te e Cen tro-Oes te. O in ves ti men to fe de ral po de che gar a até R$
11 bi lhões, sen do que R$ 750 mi lhões já es tão dis po ní veis pa ra fi- 
nan ci a men tos. Es se fun do foi cri a do a par tir do re di re ci o na men to
do FGIE (Fun do Ga ran ti dor de In fra es tru tu ra), que es ta va pa ra do.
É mais um ins tru men to que aju da rá na atra ção de in ves ti men tos.

Es se no vo fun do se so ma aos já exis ten tes – Cons ti tu ci o nais, de
De sen vol vi men to e de In ves ti men to – co mo um no vo ins tru men- 
to pa ra apoi ar as re giões. O ob je ti vo é in cen ti var in ves ti men tos
em in fra es tru tu ra no Bra sil por meio da dis po ni bi li za ção de re- 
cur sos e apoio téc ni co pa ra a ela bo ra ção de pro je tos de qua li da- 
de, não ape nas em âm bi to fe de ral, mas prin ci pal men te pa ra apoi- 
ar es ta dos e mu ni cí pi os. Se rá pos sí vel, por exem plo, es tru tu rar
ini ci a ti vas nas áre as de sa ne a men to bá si co, re sí du os só li dos, ilu- 
mi na ção pú bli ca, ha bi ta ção so ci al e se gu ran ça hí dri ca.

Nos se to res de atu a ção do Mi nis té rio do De sen vol vi men to Re- 
gi o nal, a car tei ra po ten ci al é da or dem de R$ 1 tri lhão. A ca da R$ 1
mi lhão in ves ti do pe lo po der pú bli co nes te ti po de pro je to, são
cap ta dos in ves ti men tos pri va dos da or dem de R$ 100 mi lhões, se- 
gun do es ti ma ti vas.

O Nor te, o Nor des te e o Cen tro-Oes te, re giões his to ri ca men te
tão de pri mi das, não são um pro ble ma pa ra o país, elas são a no va
fron tei ra pa ra o cres ci men to. O po ten ci al é gi gan te, bas ta que lhes
se jam da das as con di ções pa ra que is so acon te ça. É o que es ta mos
bus can do.

São Luís, sexta-feira, 28 de maio de 2021
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Estamos sendo vigiados pelos extraterrestres? Espera-se uma resposta para esta
intrigante pergunta em junho, quando as informações chegarão ao Congresso do país

Dro nes, ba lões de fes ta

Cau sas pro fun das

“Im pu ni da de sis te má ti ca”

SERVIÇO SECRETO

Relatório sobre ovnis dos
EUA gera expectativas

E
s ta mos sen do vi gi a dos pe los
ex tra ter res tres? Es pe ra-se
uma res pos ta pa ra es ta in tri- 
gan te per gun ta em ju nho,

quan do che ga rá ao Con gres so dos Es- 
ta dos Uni dos um re la tó rio so bre os ar- 
qui vos se cre tos do go ver no so bre ov- 
nis, após anos de avis ta men tos e ví de- 
os que su ge rem que, de fa to, exis tem
se res al ta men te avan ça dos em ou tras
par tes do Uni ver so.O in for me da Di- 
re to ra de In te li gên cia Na ci o nal, Avril
Hai nes, que reú ne ar qui vos mi li ta res
con fi den ci ais, po de frus trar mui tas
pes so as e não ex pli car de ze nas de in- 
ci den tes re la ta dos du ran te dé ca das,
en vol ven do ob je tos vo a do res não
iden ti fi ca dos (ov nis).Em bo ra man te- 
nham a te se ali e ní ge na so bre a me sa,
os fun ci o ná ri os do Pen tá go no dei xam
cla ro que seu ob je ti vo re al es tá em se
os ov nis – ou fenô me nos aé re os não
iden ti fi ca dos (UAP, na si gla em in- 
glês), na lin gua gem do Exér ci to ame- 
ri ca no – re pre sen tam uma ame a ça re- 
al pa ra a Ter ra.À me di da que se apro- 
xi ma a da ta da apre sen ta ção, au men- 
ta a ex pec ta ti va com o re la tó rio, ain da
que, na ver da de, vá ser tor na da pú bli- 
ca ape nas uma ver são re du zi da do
ma te ri al. A ver são mais de ta lha da
con ti nu a rá em se gre do.

O pro gra ma “60 Mi nu tes”, da re de
CBS, en tre vis tou pi lo tos da For ça Aé- 
rea ame ri ca na que dis se ram te rem
vis to na ves que vo a vam mais rá pi do e
eram mais ágeis do que qual quer ou- 
tra co nhe ci da.

Os fun ci o ná ri os com aces so a ma- 
te ri al con fi den ci al de In te li gên cia in- 

ves ti ga ram o mis té rio.
“O que é cer to, e fa lo is so re al men te

a sé rio, é que há ima gens e re gis tros de
ob je tos no céu que não sa be mos exa- 
ta men te o que são”, dis se o ex-pre si- 
den te Ba rack Oba ma ao “The La te La- 
te Show”, em 17 de maio pas sa do.

“Há mui to mais avis ta men tos do
que os que fo ram di vul ga dos”, dis se
John Rat clif fe, que foi di re tor de In te li- 
gên cia Na ci o nal nos úl ti mos oi to me- 
ses do go ver no Do nald Trump, em en- 
tre vis ta ao ca nal Fox News em mar ço.

“Há ca sos em que não te mos ex pli- 
ca ções pa ra al gu mas das coi sas que
vi mos”, com ple tou.

No ano pas sa do, o De par ta men to
ame ri ca no da De fe sa di vul gou três ví- 
de os em pre to e bran co, gra va dos por
pi lo tos. Ne les, ov nis pa re cem ser vis- 
tos. Os pi lo tos ex pres sam as som bro
com o que ve em e não dão ne nhu ma
ex pli ca ção. Pa ra o De par ta men to, não
se tra ta de ex tra ter res tres, mas de
equi pa men tos tec no ló gi cos cri a dos
por ri vais dos Es ta dos Uni dos e des co- 
nhe ci dos dos pi lo tos. Em agos to pas- 
sa do, o Pen tá go no cri ou uma for ça-
ta re fa “pa ra de tec tar, ana li sar e ca ta- 
lo gar os UAPs que po de ri am re pre- 
sen tar uma ame a ça à se gu ran ça na ci- 
o nal dos Es ta dos Uni dos”.

O Exér ci to não quer re ve lar os re- 
sul ta dos de su as in ves ti ga ções in ter- 
nas, por que es pe ram pro te ger su as
pró pri as ati vi da des, as sim co mo sua
tec no lo gia e In te li gên cia.

Se os ov nis fo rem de um ad ver sá rio

em po ten ci al, a for ça-ta re fa não quer
for ne cer in for ma ções, pa ra evi tar dar
de ta lhes do que já se co nhe ce e do
que ain da é des co nhe ci do, ex pli cou
um fun ci o ná rio do Pen tá go no.

Is so dei xa mui tos in ci den tes “inex- 
pli cá veis”, pe lo me nos pa ra o pú bli co.

Os fun ci o ná ri os dis se ram, no en- 
tan to, que mui tos dos avis ta men tos
de ov nis po dem ser, na ver da de, ob je- 
tos que ca da vez mais lo tam o es pa ço
aé reo: ba lões me te o ro ló gi cos, ba lões
de fes ta me tá li cos, dro nes ama do res e
pro fis si o nais.

Além dis so, exis tem mui tas va riá- 
veis que afe tam o que os pi lo tos pen- 
sam que es tão ven do: sua pró pria ve- 
lo ci da de, re fle xos do sol, o cli ma e ou-
tras cir cuns tân ci as.

Um pi lo to vo an do so bre o oce a no
po de pen sar que um ob je to es tá se
mo ven do em ve lo ci da de ex tre ma e,
na ver da de, es tá se mo ven do tão len- 
ta men te quan to um car ro.

Além dis so, os avis ta men tos tam-
bém po dem ser de ex pe ri men tos e
pro tó ti pos clas si fi ca dos do pró prio
Pen tá go no. “O De par ta men to de De- 
fe sa le va mui to a sé rio os re la tos de in- 
cur sões em nos so es pa ço aé reo – por
qual quer ae ro na ve, iden ti fi ca da ou
não – e in ves ti ga ca da uma”, dis se a
por ta-voz do de par ta men to, Sue
Gough.

“À me di da que co le ta mos da dos
adi ci o nais, es pe ra mos pre en cher a la- 
cu na en tre os iden ti fi ca dos e os não
iden ti fi ca dos e evi tar sur pre sas es tra- 
té gi cas em re la ção à tec no lo gia do ad- 
ver sá rio”, com ple tou.

FAIXA DE GAZA

ONU abre investigação sobre abusos de Israel

RESOLUÇÃO FOI APROVADA COM 24 VOTOS A FAVOR, NOVE CONTRA E 14 ABSTENÇÕES NA REUNIÃO EM GENEBRA

O Con se lho de Di rei tos Hu ma nos
da ONU anun ci ou, nes ta quin ta-fei ra
(27), a aber tu ra de uma in ves ti ga ção
so bre pos sí veis abu sos dos di rei tos
hu ma nos em Is ra el e nos Ter ri tó ri os
Pa les ti nos após a re cen te es ca la da bé- 
li ca na Fai xa de Ga za.

A re so lu ção tam bém pe de que a co- 
mis são in ter na ci o nal de es pe ci a lis tas
ana li se “to das as cau sas pro fun das
das ten sões re cor ren tes (…), co mo a
dis cri mi na ção e a re pres são sis te má- 
ti ca ba se a das na iden ti da de na ci o nal,
ét ni ca, ra ci al ou re li gi o sa”. O tex to foi
apro va do por 24 dos 47 mem bros do
Con se lho. No ve se opu se ram e 14 se
abs ti ve ram. “Se for ve ri fi ca do que o
im pac to so fri do por ci vis e bens ma te- 
ri ais ci vis foi in dis cri mi na do e des pro- 
por ci o nal, es te ata que po de ria cons ti- 
tuir um cri me de guer ra”, dis se an te ri- 
or men te a al ta co mis sá ria da ONU pa- 
ra os Di rei tos Hu ma nos, Mi chel le Ba- 
che let, na aber tu ra da ses são ex tra or- 
di ná ria. O con fli to en tre Is ra el e o mo- 
vi men to is la mi ta Ha mas, no po der em
Ga za, foi o quar to des de 2008 e co me- 
çou em 10 de maio com o lan ça men to
de fo gue tes por par te do Ha mas con- 
tra o ter ri tó rio is ra e len se.

O Es ta do he breu res pon deu com
bom bar dei os em Ga za e os ata ques,
se gun do Ba che let, pro vo ca ram “vá ri- 
os mor tos e fe ri dos en tre os ci vis e ge- 
ra ram des trui ção e da nos ma te ri ais
em lar ga es ca la em bens ci vis”.

“Ape sar de Is ra el as se gu rar que vá- 

ri os des tes edi fí ci os abri ga vam gru pos
ar ma dos ou eram usa dos com fins mi- 
li ta res, não ob ser va mos pro vas a res- 
pei to”, dis se Ba che let.

O con fli to em Ga za te ve ori gem nos
con fron tos na Es pla na da das Mes qui- 
tas, em Je ru sa lém Ori en tal, zo na ocu- 
pa da por Is ra el, que acon te ce ram pe la
ame a ça de des pe jo de fa mí li as pa les- 
ti nas da par te les te da ci da de, em be- 
ne fí cio de co lo nos is ra e len ses.

Ela tam bém afir mou que os lan ça- 
men tos de fo gue tes do Ha mas “são in- 
dis cri mi na dos e não dis tin guem en tre
al vos mi li ta res e ci vis, o que sig ni fi ca
que seu uso é uma cla ra vi o la ção do
di rei to in ter na ci o nal hu ma ni tá rio”.

De 10 a 21 de maio, 254 pa les ti nos
mor re ram nos bom bar dei os is ra e len- 
ses em Ga za, in cluin do 66 me no res de
ida de. Em Is ra el, os fo gue tes lan ça dos
a par tir da Fai xa ma ta ram 12 pes so as.

A reu nião acon te ceu a pe di do do
Pa quis tão, que co or de na a Or ga ni za- 
ção da Co o pe ra ção Is lâ mi ca, e das au- 
to ri da des pa les ti nas. A in ves ti ga ção
ten ta rá reu nir pro vas e ele men tos que
po de ri am ser uti li za dos no âm bi to da
aber tu ra de pro ces sos ju di ci ais e, na
me di da do pos sí vel, iden ti fi car os cul- 
pa dos pa ra que pos sam ser jul ga dos.

O mi nis tro pa les ti no das Re la ções
Ex te ri o res, Riyad al Ma li ki, par ti ci pou
na reu nião de ma nei ra vir tu al e acu- 
sou Is ra el de ter ins tau ra do um “re gi- 

me de apartheid ba se a do na opres são
do po vo pa les ti no e seu des lo ca men to
for ça do”.

Tam bém rei vin di cou o di rei to dos
pa les ti nos de “re sis tir à ocu pa ção” e
dis se que os “co lo nos (is ra e len ses) de- 
ve ri am es tar na lis ta de ter ro ris tas”.

A em bai xa do ra de Is ra el na ONU,
Mei rav Ei lon Shahar, acu sou o Ha mas
de ter ini ci a do o con fli to e afir mou
que seu país fez to do o pos sí vel pa ra
“re du zir as ten sões”.

“A im pu ni da de an ti ga e sis te má ti ca
mi na to dos os es for ços pa ra al can çar
uma so lu ção jus ta e pa cí fi ca”, acu sa o
tex to pro pos to.

Em ca so de apro va ção, es ta se rá a
pri mei ra vez que o Con se lho es ta be le- 
ce rá uma co mis são de in ves ti ga ção
com um man da to in de fi ni do.

O man da to de ou tras co mis sões de
in ves ti ga ção, co mo a da Sí ria, pre ci sa
ser re no va do a ca da ano.

A em bai xa do ra de Is ra el con si de-
rou que a ses são mos tra que a ins ti tui- 
ção é “an ti-is ra e len se”

Is ra el é o úni co país com um pon to
fi xo na agen da de ca da ses são do Con- 
se lho, uma das ra zões que le va ram o
go ver no dos Es ta dos Uni dos, du ran te
a pre si dên cia de Do nald Trump, a
aban do nar a ins ti tui ção. Com o no vo
pre si den te Joe Bi den, Washing ton re- 
tor nou, mas na po si ção de ob ser va-
dor.

AQUECIMENTO GLOBAL

Temperatura do planeta
deve aumentar 1,5 ºC

O aque ci men to do pla ne ta po de ria tem po ra ri a men te
su pe rar nos pró xi mos cin co anos + 1,5 ºC, o pri mei ro li- 
mi te es ta be le ci do pe la co mu ni da de in ter na ci o nal no
com ba te à mu dan ça cli má ti ca, aler tou a Or ga ni za ção
das Na ções Uni das (ONU) nes ta quin ta-fei ra (27).

Há 40% de chan ces de que a tem pe ra tu ra mé dia ul- 
tra pas se es se li mi te por pe lo me nos um ano até 2025, se- 
gun do um es tu do re a li za do pe lo Es cri tó rio de Me te o ro- 
lo gia do Rei no Uni do pa ra a Or ga ni za ção Me te o ro ló gi ca
Mun di al (OMM) da ONU.

Sob os efei tos da mu dan ça cli má ti ca, a úl ti ma dé ca da
re gis trou tem pe ra tu ras re cor de e os anos 2016 e 2020 al- 
can ça ram uma tem pe ra tu ra mé dia de + 1,25 ºC em re la- 
ção ao pe río do pré-in dus tri al.

No en tan to, o Acor do de Pa ris de 2015 pre vê con ter o
aque ci men to “bem abai xo” de + 2 ºC em re la ção a es se
pe río do e fa zer o ne ces sá rio pa ra li mi tá-lo a 1,5 ºC, o que
“re du zi ria sen si vel men te os ris cos e efei tos das mu dan- 
ças cli má ti cas”.

As pro ba bi li da des de que es se li mi te se ja su pe ra do
por pe lo me nos um só ano au men tam ca da vez mais, se- 
gun do o es tu do.

Além dis so, há “90% de chan ces de que pe lo me nos
um ano en tre 2021 e 2025 se tor ne o mais quen te, su pe- 
ran do 2016”, se gun do a OMM.

Ape sar de ter si do um au men to tem po rá rio, “es te es- 
tu do mos tra com gran de con fi a bi li da de ci en tí fi ca que
nos apro xi ma mos de for ma men su rá vel e ine xo rá vel do
li mi te in fe ri or do Acor do de Pa ris”, afir mou Pet te ri Ta a- 
las, à fren te da OMM.

Ta a las tam bém aler ta so bre as con sequên ci as: “der re- 
ti men to das ge lei ras, au men to do ní vel do mar, mul ti pli- 
ca ção das on das de ca lor e ou tros fenô me nos me te o ro- 
ló gi cos ex tre mos, as sim co mo re per cus sões mai o res em
se gu ran ça ali men tar, saú de, meio am bi en te e de sen vol- 
vi men to sus ten tá vel”.

Ou tros es pe ci a lis tas des ta cam que uma su pe ra ção
tem po rá ria de 1,5 ºC não sig ni fi ca ria ne ces sa ri a men te
en ter rar os ob je ti vos do Acor do de Pa ris, co mo Jo e ri Ro- 
gelj, do Im pe ri al Col le ge de Lon dres.

“Mas ain da as sim é uma no tí cia mui to ruim”, que
pro va “no va men te que as ações con tra a mu dan ça cli- 
má ti ca são to tal men te in su fi ci en tes e que é ur gen te re- 
du zir pa ra ze ro as emis sões (de ga ses de efei to es tu fa)
pa ra con ter o aque ci men to”, dis se Ro gelj.

MUITA CACHAÇA

Papa Francisco
brinca com Brasil

PAPA FRANCISCO COMENTOU SITUAÇÃO DA FÉ DO BRASIL

Du ran te uma con ver sa com um pa dre bra si lei ro, o
pa pa Fran cis co brin cou que o po vo bra si lei ro não tem
sal va ção.

“É mui ta ca cha ça e pou ca ora ção”,

com ple tou o pon tí fi ce ao ca mi nhar

pe lo pá tio de San Dá ma so na tar de

des ta quar ta-fei ra (26/5).

O pa pa vol ta va de uma au di ên cia quan do foi abor da- 
do pe lo pa dre João Pau lo, de Cam pi na Gran de, que so li- 
ci tou: “San to Pa dre, pre gue por nós, bra si lei ros”. O lí der
da Igre ja Ca tó li ca sor riu e res pon deu, em tom des con- 
traí do. A ce na foi gra va da por ou tro pa dre bra si lei ro que
es ta va no lo cal.

Em abril, o pon tí fi ce ar gen ti no pres tou so li da ri e da de
ao po vo bra si lei ro e co men tou so bre o en fren ta men to
no país da pan de mia de co vid-19. O re li gi o so apon tou
que o Bra sil pas sa por “uma das pro vas mais di fí ceis de
sua his tó ria”.

Na oca sião, ele tam bém de se jou âni mo e es pe ran ça
pa ra os lí de res re li gi o sos bra si lei ros. “Não po de mos dar-
nos por ven ci dos! Co mo can ta mos na sequên cia do Do- 
min go de Pás coa: ‘Du e lam for te e mais for te: é a vi da
que en fren ta a mor te. O rei da vi da, ca ti vo, é mor to, mas
rei na vi vo!’ Sim que ri dos ir mãos, o mais for te es tá ao
nos so la do”, dis se o pa pa.

São Luís, sexta-feira, 28 de maio de 2021
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1745/2021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS, por meio de sua COMISSÃO PERMANENTE DE 
LICITAÇÃO - CPL, torna público que realizará licitação na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA 
Nº 001/2021, cujo objeto trata da CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO DE SANTA 
INÊS. Data da Sessão Pública: dia 29 de junho de 2021 às 08:30min horário de Brasília, na sala 
da Comissão Permanente de Licitação, localizada nas dependências da Prefeitura Municipal, situada 
à Av. Luiz Muniz, 1005 - Centro - Santa Inês/MA. O Edital e seus anexos estão à disposição dos 
interessados na sala da Comissão Central de Licitação de 2ª a 6ª feira das 08h00min às 12h00min, 
onde poderá ser consultado e/ou obtido gratuitamente em mídia removível (pendrive ou cd), adquirido 
de forma física (em papel) mediante ao recolhimento da importância de R$ 50,00 (cinquenta reais) 
através de DAM (documento de arrecadação municipal), pelo portal da transparência do município:  
http://santainespm.meu-cloud.com:8078/Transparencia//. Esclarecimentos adicionais deverão ser 
protocolados na Comissão Central de Licitação, no horário de expediente ou por e-mail, no endereço 
eletrônico: licitacoessantaines@gmail.com.

Santa Inês - MA, 26 de maio de 2021.
Carlos Daniel Andrade Lopes - Presidente da Comissão

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI/MA. AVISO DE LICITAÇÃO. AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇO Nº 
01/2021/CPL/PMB. PROCESSO Nº 28/2021 – Sec. Mun. Administração e Finanças. A Prefeitura Municipal de 
Bacuri - MA, torna público aos interessados que realizará às 09:00horas do dia 17 de Junho de 2021, na sala 
da Comissão Permanente de Licitação/CPL, situada à Av. 07 de Setembro, n.º 210, Bairro Centro, Bacuri - MA, 
licitação, na modalidade Tomada de Preço, tipo Menor Preço, sob regime de empreitada por preço global 
para contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para conclusão das quadras 
esportivas do FNDE, sob o regime de empreitada por preço global,  na forma da Lei Federal nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, 
no horário das 08 às 12 horas, onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos mediante o 
recolhimento da importância de R$ 50,00 (cinquenta reais), feito exclusivamente, através do Documento de 
Arrecadação Municipal – DAM, emitido pela Coordenação de Tributos, Arrecadação e Fiscalização da 
Secretaria Municipal de Administração e Finanças, situada à Av. 07 de Setembro, n.º 210, Bairro Centro, Bacuri 
- MA. Qualquer modificação no Edital será divulgada na forma do artigo 21, § 4º da Lei 8.666/93 e comunica-
da aos interessados que adquirirem o Edital na CPL. Pedidos de esclarecimentos deverão ser protocolados na 
CPL, no endereço acima. Bacuri-MA, 27 de Maio de 2021. Linelson Ribeiro Rodrigues. Presidente da CPL.

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

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA
AVISO DE LICITAÇÃO. Pregão Presencial nº 017/2021-CPL/PMC. A Prefeitura Municipal de Carolina, 
juntamente com o Pregoeiro, designado pela Portaria nº 012, de 01 de janeiro de 2021, torna público 
que o Pregão Presencial nº 017/2021-CPL/PMC, do tipo Menor Preço, tem como objeto a contratação 
de empresa especializada para implantação dos sistemas de irrigação do Estádio Alto da Colina e das 
hortas comunitárias no Munícipio de Carolina/MA, conforme Anexo I do Edital, realizar-se-á em 
15.06.2021, às 08h30min, na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL, desta Prefeitura, 
localizada na Praça Alípio Carvalho, nº 50, Centro. CEP 65.980-000 - Carolina/MA. O Edital foi redigido na 
forma da Lei Federal nº 10.520/2002, do Decreto Federal nº 3.555/2000, da Lei Complementar nº 
123/2006, alterada pela Lei Complementar n° 147/2014 e pela Lei Complementar nº 155/2016, 
aplicando subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas regulamenta-
res pertinentes à espécie; e seus anexos estão à disposição dos interessados, de 2º a 6º feira, no horário 
das 08h às 12h, na Comissão Permanente de Licitação-CPL desta Prefeitura ou no site www.carolina.-
ma.gov.br. Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço. Carolina/MA, 27 de maio de 2021. 
AMILTON FERREIRA GUIMARÃES-Pregoeiro.

                        DEFENSORIA PÚBLICA 
 DO ESTADO DO MARANHÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
 PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 010/2021-DPE

A Defensoria Pública do Estado do Maranhão-DPE, (UASG 453747) por meio de sua Comissão 
Permanente de Licitação - CPL, torna público que realizará na forma da Lei Federal nº 10.520/2002, 
Lei Federal nº 8.666/1993, Decreto Federal nº 10.024/2019, Lei Complementar Federal nº 123/2006, 
Decreto Estadual 36.184/2020 e demais normas pertinentes, licitação por meio do Pregão Eletrônico 
SRP nº 010/2021-DPE.Registro de preço para, eventual e futura, aquisição de 12 (doze) unidades 
administrativas modulares adaptadas da DPE/MA, sendo 8 (oito) delas composta por 3(três) módulos 
em estruturas metálicas, 1 (uma) delas composta por 4(quatro) módulos em estruturas metálicas e 03 
(três) delas composta por 5 (cinco) módulos em estruturas metálicas, todos compostos por módulos 
adaptados habitáveis, cada um deles medindo 12,00 metros de comprimento e 2,50 metros de largura 
e 3,30 metros de altura. As unidades administrativas serão instaladas nos municípios de Vitorino Freire-
MA, Cândido Mendes-MA, Pindaré Mirim-MA, Santa Luzia do Paruá-MA, Tuntum-MA, Estreito-MA, São 
Domingos do Maranhão-MA, Maracaçumé-MA, Pinheiro-MA, Santa Inês-MA, Codó-MA e Zé Doca-MA, 
conforme especifi cações do Termo de Referência anexo I, processo administrativo 0655/2021. Data/
Hora Abertura do Certame: dia 10/06/2021 à 09:00 horas, a ser realizado no portal Comprasnet, 
pelo site www.comprasgovernamentais.gov.br. O Edital se encontra à disposição dos interessados 
nas páginas: defensoria.ma.def.br; www.tce.ma.gov.br e www.comprasgovernamentais.gov.br. 

São Luís, 26/maio/2021. Comissão Permanente de Licitação-DPE.

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO – 001/2021 – OSCIP

Ref.: Edital de Chamamento Público Nº 001/2021, visando à seleção de Organização da 
Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) interessada em celebrar termo de parceria que 
tenha por objeto o GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE SEVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGI-
COS NO ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE  SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAGO DA 
PEDRA –MA
O Município de Lago da Pedra-MA, Estado do Maranhão,  torna público e para conheci-
mento dos interessados em participar do chamamento público supramencionada que a 
data de abertura será dia 10/06/2021, às 09:00 horas.
Permanecem inalteradas e em plena vigor todas as demais cláusulas e condições do
estabelecidas no respectivo edital, que se encontra disponível no site:
https://www.lagodapedra.ma.gov.br/ ou podendo ainda ser solicitado no email: 
cpllagodapedra@gmail.com.
Lago da Pedra (MA), 14 de maio de 2021, Almiralice Mendes Pereira- Secretária de saúde.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2021. 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 004/2021, subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTO-
RIA EM COMUNICAÇÃO SOCIAL, ASSESSORIA DE IMPRENSA, MARKETING E RELAÇÕES PÚBLICAS, 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA-MA. Data e horário do 
início da disputa: 11 de junho de 2021, às 08h30min (oito e trinta). Site para realização do 
Pregão: www.licitanet.com.br. Poderão participar da Licitação todas as empresas especializadas 
no ramo, que comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital, para a 
execução de seus objetivos. Maiores informações poderão ser obtidas no site do LICITANET e no 
portal (https://lagodapedra.ma.gov.br/) 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@g-
mail.com. Lago da Pedra- MA, 26 de maio de 2021. Felipe Pereira Bacelar – Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2021, REGISTRO DE PREÇO Nº 
027/2021. 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 ESPECIALI-
ZADA NA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E ELETROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS 
SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE LAGO DA PEDRA – MA. Data e horário do início da 
disputa: 15 de junho de 2021, às 15h (quinze horas). 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 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.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2021, REGISTRO DE PREÇO Nº 23/2021. 
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 DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS: 
FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO 
DE LAGO DA PEDRA-MA.  Data e horário do início da disputa: Dia 08/06/2021 às 08h30min(oito 
horas trinta minutos). 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, 19/05/2021. Felipe Pereira Bacelar – 
Pregoeiro.

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 PRESENCIAL  Nº. 013/2021

A Prefeitura Municipal de Mirador - MA, localizada na Rua Jornalista Mauritonio Meire, 22 – Centro, 
comunica aos interessados que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial de nº. 013/2021 
no dia 10/05/2021, 09:30hrs, horário local, objetivando o manutenções preventivas e corretivas de 
aparelhos de ar condicionado com fornecimento de peças, sob demanda, para o Município de 
Mirador/MA.
O presente Edital estará à disposição dos interessados na Comissão Permanente de Licitações da 
Prefeitura Municipal de Mirador podendo ainda ser adquiridos GRATUITAMENTE durante os dias úteis, 
das 08:00 às 12:00 horas mediante pedido ao e-mail cplmirador2021@gmail.com.

MIRADOR (MA), 27/05/2021
Deusevan Pereira de Brito

Pregoeiro

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

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2021

PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2021. O município de Nina Rodrigues, através da Prefeitura Municipal de Nina 
Rodrigues, por meio da Comissão Permanente de Licitação, torna pública aos interessados que, com base na Lei n° 
10.520/02, Decreto Municipal n° 03/07 e subsidiariamente as disposições da Lei n° 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, fará realizar às 09h:00 (nove) horas no dia 09 de junho de 2021, tendo por objeto a seleção e a 
contratação empresa para realização de Processo Seletivo Simplificado para preenchimento de vagas na Prefeitura 
Municipal de Nina Rodrigues de profissionais para atuarem na Secretaria Municipal de Educação (vagas de 
professores). A presente licitação será realizada na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Praça Rui 
Fernandes Costa, Centro, Nina Rodrigues – MA e será presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal. O Edital 
e seus anexos estão a disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08h:00 (oito 
horas) às 12h:00 (doze horas) e poderá ser obtido mediante recolhimento da importância de R$ 100,00 (cem) reais, 
também estarão disponível no meio eletrônico: https://ninarodrigues.ma.gov.br, onde poderá ser consultado ou 
solicitado gratuitamente pelo email licitacaopmnina@hotmail.com. Esclarecimentos adicionais, no mesmo 
endereço ou pelo Telefone (98) 99185-1853 – Nina Rodrigues – MA.

Nina Rodrigues - MA, 27 de maio de 2021.
Raimundo Nonato Silva Junior

Pregoeiro

ESTADO DO MARANHÃO
CARTÓRIO DA 2ª ZONA DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS 

NATURAIS DE SÃO LUÍS
OFICIAL REGISTRADORA

ROSSELINE PRIVADO RODRIGUES
EDITAL DE PROCLAMAS Nº 2240

MATRICULA
0300070155 2021 00008 241 0002241 46

 PRAZO DE 15 DIAS
OFICIAL DO REGISTRO DA 2ª ZONA DA CAPITAL DE SÃO LUÍS. FAZ SABER A QUEM 
INTERESSA QUE KLEBER DO NASCIMENTO AZEVEDO JUNIOR, NACIONALIDADE 
BRASILEIRA, NATURAL DE SÃO LUIS -MA, PROFISSÃO PROFESSROR DE EDUCAÇAO 
FISICA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, RESIDENTE E NESTA CAPITAL, FILHO DE KLEBER 
NASCIMENTO AZEVEDO E ANETE LIMA REGO.RAFAELE REJANE COSTA DE 
ALMEIDA , NACIONALIDADE BRASILEIRA, NATURAL DE BELEM -PA, PROFISSÃO 
RECEPCIONISTA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, RESIDENTE NESTA CAPITAL, FILHA DE 
ANTONIO CARLOS MORAES DE ALMEIDA E JOANA EVANGELISTA COSTA DE ALMEIDA 
REQUEREM HABILITAÇÃO PARA CASAMENTO. QUEM TIVER CONHECIMENTO DE ALGUM 
IMPEDIMENTO E/OU CAUSA SUSPENSIVA (ART.1525 E SEGUINTES DO CÓDIGO CIVIL) 
PODERÁ APRESENTÁ-LO POR ESCRITO PERANTE ESTE CARTÓRIO.
DADO E PASSADO ESTE, 26/05/2021 .

São Luís – MA, 26/05/2021.
VERA LUCIA P. PERREIRA 
Escrevente Autorizado

Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº 15/2021 – UFMA.

Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa 

para a aquisição de material de consumo, para atender as necessidades de 

manutenção, para o ano de 2021, da Piscina semiolímpica do Núcleo de 

Esportes dessa UFMA.

Dia: 08/06/2021  Horário: 10h - horário de Brasília

Local: https://www.gov.br/compras/

Valor estimado: R$ 54.992,31.

O Edital completo encontra-se à disposição dos interessados no 

Portal de Compras do Governo Federal – COMPRASNET, no endereço 

https://www.gov.br/compras/. Podendo, alternativamente, ser consultado no 

endereço eletrônico https://portais.ufma.br/PortalProReitoria/ppgt/.

São Luís, 25 de maio de 2021
José Carlos Marques Aguiar Júnior

Pregoeiro

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSPARÊNCIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO 
MARANHÃO

AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 129/2021. A Prefeitura Municipal de Tuntum – 
MA, por meio de seu Pregoeiro(a) e Equipe de Apoio, torna público para conhecimento de todos que 
estará realizando Licitação na MODALIDADE: Pregão Presencial. TIPO: Menor Preço por Item. OBJETO: 
Aquisição de equipamento e material permanente para atenção especializada em saúde, para 
Secretaria Municipal de Saúde. BASE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/02 subsidiariamente pela Lei 
Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores e as condições do Edital. Recebimento e abertura dos 
envelopes de Proposta e Habilitação: às 09h00min do dia 11 de junho de 2021. O Edital estará à 
disposição para consulta gratuita no setor de licitação, das 08h00min às 12h00min e no site do 
Município http://portal.tuntum.ma.gov.br. Os interessados na aquisição dos mesmos deverão 
recolher o valor de R$ 20,00 (vinte reais) mediante a retirada do DAM, na sala da CPL, na Prefeitura 
Municipal de Tuntum, localizada na Rua Frederico Coelho, 411 – Centro – Tuntum/MA, CEP: 
65763-000. Para mais esclarecimentos, entrar em contato por meio do seguinte endereço eletrônico: 
cpltuntum@gmail.com. Tuntum – MA, 27 de maio de 2021. Sara Ferreira Costa Fleury – Pregoeira. 

AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 130/2021. A Prefeitura Municipal de Tuntum - 
Maranhão, através de seu Pregoeiro (a) e Equipe de Apoio, torna público para conhecimento de todos 
que estará realizando Licitação na MODALIDADE: Pregão Presencial. TIPO: Menor Preço por Item. OBJETO: 
Contratação de empresa especializada para aquisição de utensílios de cozinha para atender as necessida-
des da Secretaria Municipal de Assistência Social e da Criança e do Adolescente, conforme termo de 
referência. BASE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/02 subsidiariamente pela Lei Federal n.º 8.666/93 e 
alterações posteriores e as condições do Edital. Recebimento e abertura dos envelopes Proposta e 
Habilitação: às 09h00min do dia 14 de junho de 2021. O Edital estará à disposição para consulta gratuita 
no setor de licitação, das 08h às 12h e no site do Município. O Edital estará à disposição para consulta 
gratuita no setor de licitação, das 08h às 12h e no site do Município http://portal.tuntum.ma.gov.br. Os 
interessados na aquisição dos mesmos deverão recolher o valor de R$ 20,00 (vinte reais) mediante a 
retirada do DAM, na sala da CPL, na Sede da Prefeitura Municipal de Tuntum, localizada na Rua Frederico 
Coelho, nº 411 – Centro – Tuntum/MA, CEP: 65763-000. Para mais esclarecimentos, entrar em contato por 
meio do seguinte endereço eletrônico: cpltuntum@gmail.com. Tuntum-MA, 27 de maio de 2021. Sara 
Ferreira Costa Fleury – Pregoeira. 

AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 131/2021. A Prefeitura Municipal de Tuntum - 
Maranhão, através de seu Pregoeiro (a) e Equipe de Apoio, torna público para conhecimento de todos 
que estará realizando Licitação na MODALIDADE: Pregão Presencial. TIPO: Menor Preço por Item. OBJETO: 
Contratação de empresa especializada para aquisição de utensílios de cozinha para atender as necessida-
des da Secretaria Municipal de Educação, conforme termo de referência. BASE LEGAL: Lei Federal nº 
10.520/02 subsidiariamente pela Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores e as condições do 
Edital. Recebimento e abertura dos envelopes Proposta e Habilitação: às 11h00min do dia 14 de junho de 
2021. O Edital estará à disposição para consulta gratuita no setor de licitação, das 08h às 12h e no site do 
Município. O Edital estará à disposição para consulta gratuita no setor de licitação, das 08h às 12h e no 
site do Município http://portal.tuntum.ma.gov.br. Os interessados na aquisição dos mesmos deverão 
recolher o valor de R$ 20,00 (vinte reais) mediante a retirada do DAM, na sala da CPL, na Sede da 
Prefeitura Municipal de Tuntum, localizada na Rua Frederico Coelho, nº 411 – Centro – Tuntum/MA, CEP: 
65763-000. Para mais esclarecimentos, entrar em contato por meio do seguinte endereço eletrônico: 
cpltuntum@gmail.com. Tuntum-MA, 27 de maio de 2021. Sara Ferreira Costa Fleury – Pregoeira. 

“É dramática a situação”, alerta 
secretário Carlos Lula

Durante a reunião da Comissão Intergestores Tripar-
tite, nesta quinta-feira (27), Carlos Lula, secretário de 
Saúde do Maranhão e presidente do Conselho Nacional 
de Secretários de Saúde (Conass), cobrou novamente do 
Ministério da Saúde um financiamento exclusivo para 
combate à pandemia da Covid-19. Em 2021, o gover-
no federal suspendeu o chamado ‘orçamento de guer-
ra’ para a saúde.

“Os estados estão esgotados, os municípios também. 
Infelizmente este ano não se previu recursos extras para o 
Ministério. É dramática a situação. É fundamental a gen-
te ter aporte de recursos para o enfrentamento à pande-
mia. A gente está com nosso sistema de saúde no máxi-
mo, além das nossas capacidades financeiras. Mas não 
dá para neste momento fechar leito porque não tem re-
curso”, destacou o secretário. 

Pela segunda vez, o Conass e o Conselho Nacional de 
Secretários Municipais de Saúde (Conasems) entregam 
ofício ao Ministério da Saúde destacando a crise sani-
tária e a necessidade de aporte financeiro para estados 
e municípios. No documento, as instituições solicitam 
recursos para as ‘ações ligadas ao atendimento hospita-
lar; ao custeio das ações de atenção primária e atenção 
especializada; à aquisição de suprimentos, insumos e 
equipamentos; às ações de vigilância em saúde e à as-
sistência farmacêutica’.

O presidente do Conasems, Willames Bezerra, tam-

bém reforçou o apelo para a retomada do orçamento de 
guerra para o SUS. “É mais do que urgente. Nós estamos 
com uma média de duas mil mortes por dia no país. Pre-
cisamos fortalecer o Sistema Único de Saúde para que 
a população tenha certeza de que vai encontrar o leito 
hospitalar assim que procurar, vai encontrar uma equipe 
capacitada e vai saber que naquele local vai encontrar os 
insumos necessários para seu atendimento”, ressaltou.

O secretário Carlos Lula entregou o ofício ao secre-
tário executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz, e 
garantiu apoio para buscar mais recursos. “A gente en-
tende as razões fiscais do Brasil, a gente entende a crise 
econômica, mas é fundamental a gente despolitizar a ne-
cessidade de dinheiro do SUS. A gente está se colocan-
do ao lado do Ministério da Saúde para tentar sensibili-
zar a área econômica e o Congresso Nacional”, afirmou.

Em resposta, Rodrigo Cruz prometeu levar o pedido 
para todas as instâncias do governo federal. “De fato é 
um desafio muito grande e este é o meu compromisso, 
vou levar, em nome do ministro Marcelo [Queiroga], a 
todas as instâncias para que a gente consiga êxito neste 
pleito e dar um fôlego para todos. Como a gente sabe, 
esta segunda onda foi, de fato, avassaladora”.

Atualmente, 18 estados apresentam leitos de UTI com 
percentual de ocupação superior a 80% e a indústria na-
cional continua com dificuldade para fornecer insumos 
e medicamentos do ‘kit de intubação’.
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Covid-19

Seis estados 
podem ter ‘4ª onda’

N
o pri mei ro se mes tre de 2020, pes qui sa do res
da Uni ver si da de Har vard já fa la vam da pos si- 
bi li da de de um vai vém de qua ren te nas ao lon- 
go da pan de mia de co ro na ví rus, cau sa dor da

co vid-19. Ou se ja, mo ra do res vi ve ri am uma es pé cie de
abre e fe cha cons tan te à me di da que as on das de in fec- 
ção avan çam e re cu am.

Um ano de pois, gran de par te do Bra sil já dá si nais da
che ga da de uma ter cei ra on da da do en ça, me nos de dois
me ses de pois do re cuo da on da an te ri or, que che gou a
ma tar mais de 4.000 pes so as por dia no país.

Só que a pan de mia ocor re em rit mo

di fe ren te ao re dor do Bra sil e há

Es ta dos bra si lei ros que atu al men te

co me çam a en fren tar o que po de ria

ser con si de ra da uma quar ta on da

de co vid-19, co mo Rio de Ja nei ro,

Ama pá, Ma to Gros so do Sul,

Es pí ri to San to, Ser gi pe e San ta

Ca ta ri na.

San ta Ca ta ri na tem ho je 15 de su as 16 re giões em si tu- 
a ção gra vís si ma. Ou se ja, com si nais co mo mais de 70%
das UTIs ocu pa das ou ta xa de con tá gio (Rt) aci ma de 1, o
que sig ni fi ca que as in fec ções es tão au men tan do e não
re cu an do.

A atu al ta xa de ocu pa ção de UTIs ca ta ri nen ses é de
96%.

Des de o iní cio no ano pas sa do, San ta Ca ta ri na re gis- 
trou três su bi das e des ci das das in fec ções. A pri mei ra
en tre ju lho e ou tu bro de 2020, a se gun da de no vem bro
de 2020 a fe ve rei ro de 2021 e a ter cei ra de mar ço ao iní- 
cio de maio de 2021. Ago ra as in ter na ções e mor tes vol- 
tam a cres cer pe la quar ta vez, se gun do da dos com pi la- 
dos pe la Fun da ção Oswal do Cruz (Fi o cruz).

No Rio de Ja nei ro, as in ter na ções por ca sos con fir ma- 
dos ou sus pei tos de co vid co me ça ram a cair na úl ti ma
se ma na de mar ço e vol ta ram a su bir na úl ti ma se ma na
de abril. Qua se 9 em ca da 10 lei tos no Es ta do es tão ocu- 
pa dos.

O Ama pá vi ve al go pa re ci do. Hos pi tais co me ça ram a
fi car mais va zi os no fim de mar ço e vol ta ram a en cher na
se gun da quin ze na de maio. Se te em ca da 10 lei tos no Es- 
ta do es tão ocu pa dos.

Em Ma to Gros so do Sul, o sis te ma de saú de en trou em
co lap so e o go ver no es ta du al afir mou que o “nú me ro de
ca sos po si ti vos pa ra a co vid-19 vol tou a dis pa rar nos úl- 
ti mos di as” e a mé dia ba teu re cor de, com 1.175 di ag nós- 
ti cos po si ti vos em 24 ho ras. A ocu pa ção de lei tos na re- 
gião da ca pi tal, Cam po Gran de, es tá em 101%, e a fi la
por lei to no Es ta do tem 231 pes so as.

Os si nais de pi o ra fi cam mais cla ros em aná li ses de
now cas ting (uma pro je ção do mo men to que “dri bla” a
sub no ti fi ca ção e tor na mais ní ti da a ima gem do que es tá
acon te cen do atu al men te). Um tra ba lho de now cas ting
li de ra do por Le o nar do Bas tos, es ta tís ti co e pes qui sa dor
em saú de pú bli ca do Pro gra ma de Com pu ta ção Ci en tí fi- 
ca da Fun da ção Oswal do Cruz (Fi o cruz), po de ser acom- 
pa nha do em de ta lhes aqui.

Pa ra es pe ci a lis tas em epi de mi o lo gia e saú de pú bli ca
ou vi dos pe la BBC News Bra sil, uma das prin ci pais ex pli- 
ca ções pa ra tan to vai vém de in fec ções no país é o fa to de
as me di das de dis tan ci a men to so ci al se rem sus pen sas
por go ver nan tes an tes que o con tá gio es te ja de fa to sob
con tro le. E is so por ocor re por di ver sos mo ti vos, co mo
as for tes pres sões econô mi cas e po lí ti cas pa ra não dei- 
xar o co mér cio fe cha do.

No iní cio de maio, a Fi o cruz afir mou que “so men te a
re du ção sus ten ta da por al gu mas se ma nas po de rá per- 
mi tir a me lho ria dos vá ri os in di ca do res de mo ni to ra- 
men to da pan de mia”. Os in di ca do res a que a ins ti tui ção
se re fe re in clu em a ta xa de ocu pa ção dos lei tos de uni- 
da des de te ra pia in ten si va (UTI) e o nú me ro de mor tes
por co vid.

Ou tras pos sí veis ra zões pa ra as su ces si vas on das de
co vid in clu em aglo me ra ções fre quen tes de mul ti dões
(fes tas, pro tes tos, cam pe o na tos etc.), o sur gi men to de
va ri an tes do co ro na ví rus mais trans mis sí veis, o rit mo
len to de va ci na ção e a ca da vez me nor ade são da po pu- 
la ção ao dis tan ci a men to so ci al.

Se gun do o Da ta fo lha, o ní vel atu al de iso la men to dos
bra si lei ros pa ra evi tar ser in fec ta do pe lo co ro na ví rus é o
mais bai xo des de abril de 2020, quan do o ín di ce era de
72%. Em mar ço des te ano, che gou a 49%. Ago ra, gi ra em
tor no de 30%.

Des sa for ma, en quan to gran de

par te da po pu la ção não es ti ver

va ci na da con tra a co vid-19, boa

par te do país ten de a con ti nu ar

en fren tan do su ces si vas on das de

in fec ção. Ou, pa ra al guns, a mes ma

gran de on da que vem des de o iní cio

de 2020.

Não há con sen so em tor no da de fi ni ção de uma on da,
mas em ge ral o ter mo é usa do pa ra des cre ver o cres ci- 
men to ace le ra do de in fec ções, in ter na ções ou mor tes.

Se gun do o mi nis tro da Saú de, Mar ce lo Quei ro ga, o
go ver no fe de ral não es tá “vis lum bran do” a che ga da de
uma ter cei ra on da da do en ça no país e atua de “ma nei ra
ade qua da” a evi tá-la, que em sua vi são é “avan çar na
cam pa nha de va ci na ção”.

O pro ble ma é que o Bra sil não tem con se gui do ace le- 
rar seu pro gra ma, e ago ra tem so fri do ain da mais com
atra sos e es cas sez de va ci nas.

Des de fe ve rei ro, o país le va de 12 a 14 di as pa ra apli car
10 mi lhões de va ci nas. Qua se 42 mi lhões de bra si lei ros
re ce be ram a pri mei ra do se e 21 mi lhões, as du as (cer ca
de 10% da po pu la ção). Só que 1 em ca da 5 ci da des tem
en fren ta do fal ta de va ci nas, se gun do a Con fe de ra ção
Na ci o nal dos Mu ni cí pi os (CNM).

Além dis so, os si nais da pró xi ma on da de con tá gio são
cla ros pa ra go ver na do res, pre fei tos e es pe ci a lis tas em
epi de mi as. “Se não fi zer mos na da, um no vo co lap so, co- 
mo o de mar ço, se avi zi nha”, dis se o go ver na dor bai a no,
Rui Cos ta.

O pre fei to de Sal va dor, Bru no Reis, afir mou que “se os
nú me ros cres ce rem a par tir de ago ra na me di da em que
cres ce ram na pri mei ra on da (des te ano), di fi cil men te
nós va mos evi tar um co lap so por que tan to a pre fei tu ra
quan to o go ver no do Es ta do já che ga ram ao li mi te má xi- 
mo de aber tu ra de no vos lei tos”.

No Es ta do de São Pau lo, on de a ocu pa ção de lei tos
UTI vol tou a pas sar de 80%, a ci da de de Ri bei rão Pre to
de ci diu fe char por al guns di as o co mér cio, os mer ca dos
e até o trans por te pú bli co.

Em seu re la tó rio se ma nal mais re cen te, a Fi o cruz afir- 
mou que a si tu a ção da pan de mia de co vid-19 no Bra sil
vol tou a pi o rar em pe lo me nos oi to Es ta dos. E em ou tros
dez, a ten dên cia de que da nos nú me ros es tá se es ta bi li- 
zan do, o que tam bém re pre sen ta uma pre o cu pa ção.

São Luís, sexta-feira, 28 de maio de 2021

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

Após vá ri as ações re a li za das pe la Equa to- 
ri al Ener gia, 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 Luís, 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-
sa sex ta-fei ra, na se de da As so ci a ção Co mu-
ni tá ria Ita qui-Ba can ga, das 9h às 12h e das
14h às 16h. Pa ra par ti ci par, 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.

Mais desemprego

A ta xa de de sem pre go no Bra sil su biu 0,8
pon to per cen tu al e fe chou o pri mei ro tri-
mes tre de 2021 em 14,7%, na com pa ra ção
com o úl ti mo tri mes tre do ano pas sa do,
quan do o in di ca dor es ta va em 13,9%. Se-
gun do os da dos da Pes qui sa Na ci o nal por
Amos tra de Do mi cí li os (Pnad) Con tí nua, di- 
vul ga da on tem pe lo IB GE, são 880 mil pes so-
as a mais que es tão sem ocu pa ção, to ta li zan-
do 14,8 mi lhões em bus ca de em pre go.

Re gis tro da vi si ta do pre fei to de
Ro sá rio, Cal vet Fi lho e da  sua pri -
mei ra-da ma, Es te la Cal vet, ao go -
ver na dor Flá vio Di no na tar de de ter -
ça-fei ra, no Pa lá cio dos Leões. Du -
ran te o en con tro, que con tou com a
par ti ci pa ção do vi ce-go ver na dor
Car los Bran dão, dos de pu ta dos es ta -
du ais Adel mo So a res e Du ar te Jú ni or
e do se cre tá rio de Es ta do de Ar ti cu la -
ção Po lí ti ca (Se cap), Ru bens Pe rei ra
Jú ni or, Cal vet Fi lho apre sen tou de -
man das da po pu la ção ro sa ri en se pa -
ra as áre as da Edu ca ção, Saú de e De -
sen vol vi men to So ci al. “Es ta mos
aqui tra zen do es sas de man das ao
go ver na dor, que mui to sen sí vel es tá
ou vin do to das as si tu a ções de nos sa
ci da de”, des ta cou  Cal vet Fi lho.

Em ses são so le ne do
Co lé gio de Pro cu ra do -
res de Jus ti ça do Mi -
nis té rio Pú bli co (MA),
nes ta quar ta, 26, foi
em pos sa do o pro mo tor
de jus ti ça subs ti tu to
Fran cis co de As sis Car -
va lho Jú ni or (fo to),
apro va do no úl ti mo
con cur so pa ra in gres so
na ins ti tui ção. Par ti ci -
pa ram da so le ni da de,
que acon te ceu de for -
ma vir tu al, mem bros e
ser vi do res do MP MA,
além de fa mi li a res do
em pos sa do.

O Sin di ca to dos Es ta -
be le ci men tos de En si -
no Par ti cu lar do Ma ra -
nhão vo tou es ta se ma -
na pa ra de fi nir a di re -
to ria da en ti da de por
mais três anos. O atu al
pre si den te, Pau li no
Del mar (fo to), en ca be -
çou cha pa úni ca e foi
re e lei to por una ni mi -
da de dos vo tos. “É a
con fir ma ção de que
nos sos es for ços têm
da do re sul ta do e que
es ta mos no ca mi nho
cer to”, des ta cou Pau li -
no Pe rei ra.

Teste no aeroporto

Já es tá a ple no va por a tes ta gem con tra a Co- 
vid-19, no Ae ro por to Ma re chal Cu nha Ma cha- 
do, pro mo vi da pe lo Go ver no do ma ra nhão. A
ini ci a ti va faz par te das es tra té gi as do po der pú- 
bli co es ta du al pa ra re for çar o mo ni to ra men to
dos ca sos da do en ça no es ta do. 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. Po dem se sub me ter vo lun ta- 
ri a men te ao pro ce di men to pas sa gei ros sin to- 
má ti cos e tam bém as sin to má ti cos.

Na Holandeses

A se gun da lo ja da Ava tim em São Luís já tem
da ta pa ra ser inau gu ra da: dia 4 de ju nho, no Ho- 
lan de ses Cen ter, na Ave ni da dos Ho lan de ses. 

A fran quia é ge ren ci a da pe la mé di ca e em pre- 
sá ria Hil de nê Bas tos. Hil de nê, a pro pó si to,  já é
pro pri e tá ria de uma lo ja da mar ca no São Luís
Shop ping. 

Em tu pi-gua ra ni, Ava tim sig ni fi ca “chei ros da
ter ra”, ou se ja, re pre sen ta o elo for te com a cul-
tu ra e as raí zes do Bra sil, re me ten do a tu do o
que vem da ter ra, de on de bro tam os ele men tos
que en ri que cem seus pro du tos.

CoronaVac e segurança

A Or ga ni za ção Mun di al da Saú de es tá bus- 
can do mais da dos so bre o Co ro na Vac, da Si no- 
vac Bi o te ch, en quan to pon de ra se au to ri za uma
se gun da va ci na chi ne sa con tra a co vid-19 sob
pres são in ter na ci o nal pa ra aju dar a dis tri buir
mais in je ções pa ra paí ses po bres. As in for ma- 
ções são do The Wall Stre et Jour nal. Nas úl ti mas
se ma nas, a OMS pe diu mais de ta lhes so bre a se- 
gu ran ça da do se e so li ci tou da dos so bre o pro- 
ces so de fa bri ca ção pa ra ava li ar se ela es tá em
con for mi da de com os pa drões da en ti da de. Es- 
pe ra-se que is so acon te ça em ju nho.

Pra curtir

Com a li nha de cré di -
to FNE Sol Pes soa Fí -
si ca, o Ban co do Nor -
des te ven ceu o Prê -
mio Ali de de Re co -
nhe ci men to das Me -
lho res Prá ti cas em
Ins ti tui ções Fi nan cei -
ras de De sen vol vi -
men to 2021, na ca te -
go ria es pe ci al Ali de
Ver de, em mé ri to à
con tri bui ção e à pro -
te ção do meio am bi -
en te.

A pre mi a ção ocor reu
na ma nhã des ta
quar ta-fei ra, 26, em
even to vir tu al a par tir
da ca pi tal pe ru a na
Li ma.

A mais no va cam pa -
nha pu bli ci tá ria da
Ap ple cha ma-se
“Trac ked”. O fil me é o
ter cei ro des ta te má ti -
ca que vi sa pro mo ver
os no vos ser vi ços de
pri va ci da de do usuá -
rio, dis po ní veis no iOS
14 da mar ca, e mos -
trar por que eles de -
vem li mi tar o ras tre -
a men to de apli ca ti -
vos.

 De acor do com a re -
cen te pes qui sa da
Bo o king.com que en -
tre vis tou 47.728 pes -
so as em 28 paí ses,
sen do qua se 2 mil do
Bra sil, re ve lou que
88% vi a jam pa ra ti rar
um tem po pa ra des -
can sar a men te.

Con su mir ali men tos
ri cos em fla vo noi des
(com pos tos bi o a ti vos
com efei to an ti o xi -
dan te), co mo fru tas e
ver du ras, po de pro te -
ger con tra pro ble mas
car di o vas cu la res re -
sul tan tes do es tres se
men tal, in cluin do
der ra me, se gun do
es tu do re cen te.

São Luís, sexta-feira, 28 de maio de 2021

CPI dos Combustíveis aprova
adiamento de oitiva do Posto Joyce

  Relator Roberto Costa e presidente Duarte ouvem o auditor da Sefaz Felipe Caldeira du-
rante primeira oitiva da CPI

 
A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Combustíveis aprovou, na última 

quarta-feira (26), em reunião extraordinária, o adiamento do depoimento do repre-
sentante do Posto Joyce, de Paço do Lumiar, para a próxima segunda-feira, dia 31, às 
14h30. O adiamento da oitiva, que seria hoje (27), foi em atendimento à solicitação do 
relator da CPI, deputado Roberto Costa, amparado pelo artigo número 218 do Códi-
go de Processo Civil.

Segundo o presidente da Comissão, deputado Duarte, foi informado aos membros 
da CPI que a equipe técnica da Assembleia foi três vezes ao posto entregar a notifica-
ção convocando um representante para prestar depoimento, conforme previsto em 
lei, contudo sem obter respostas.

 Os parlamentares, portanto, decidiram também votar favoravelmente pela pro-
posta de Duarte que prevê condução coercitiva em caso de não comparecimento à 
sessão na nova data.
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Os alvos da operação estavam situados nas cidades de Apicum-Açu, Cururupu e São
Luís, onde foram encontrados frascos de vacinas da Covid-19

In ves ti ga ções

PA TRÍ CIA CU NHA

OPERAÇÃO CITRUS

Vacinas são achadas na
casa de  filho de ex-prefeito

A
Pro mo to ria de Jus ti ça da Co- 
mar ca de Ba cu ri, com o apoio
do Gru po de Atu a ção Es pe ci- 
al de Com ba te às Or ga ni za- 

ções Cri mi no sas (Ga e co) e da Po lí cia
Ci vil, no cum pri men to dos man da dos
ju di ci ais, re a li zou, na ma nhã de on- 
tem, quin ta-fei ra (27), a Ope ra ção Ci- 
trus. Os al vos da ope ra ção eram si tu a- 
dos nas ci da des de Api cum-Açu, Cu- 
ru ru pu e São Luís, lo cais on de fo ram
cum pri dos 13 man da dos de bus ca e
apre en são re que ri dos pe lo ór gão mi- 
nis te ri al e de fe ri dos pe lo Po der Ju di- 
ciá rio da co mar ca de Ba cu ri.

Um dos en de re ços fi ca na Ave ni da
São Se bas tião, no Cru zei ro do Anil,
on de fun ci o na a Re de de Pos tos de
Com bus tí veis Gua rá. No gal pão do
pos to, fo ram en con tra dos cen te nas
de do cu men tos (pro ce di men tos li ci- 
ta tó ri os, fo lhas de pa ga men to, da dos
so bre pa ga men tos a for ne ce do res,
den tre ou tros) de vá ri as se cre ta ri as
mu ni ci pais de Api cum-Açu.

Em ou tro en de re ço, lo ca li za do no
Re can to dos Vi nhais, tam bém em São
Luís, in di ca do co mo da Fun da ção Co- 
mu ni tá ria de Api cum-Açu, fo ram en- 
con tra dos di ver sos do cu men tos da
pre fei tu ra de Api cum-Açu. O lo cal é
vi zi nho de ou tro imó vel de pro pri e da- 
de do ex-ges tor, tam bém ob je to de
bus ca e apre en são, e fun ci o na, su pos- 
ta men te, co mo um es cri tó rio pa ra le lo
da pre fei tu ra de Api cum-Açu.

No en de re ço re si den ci al do fi lho do
ex-pre fei to de Api cum-Açu, na Ave ni- 
da dos Ho lan de ses, em São Luís, fo- 
ram en con tra dos, en tre ou tras coi sas,
jói as, re ló gi os e fras cos de va ci nas
con tra a Co vid-19 já uti li za dos. In clu- 
si ve, o ex-pre fei to Cláu dio Luiz Li ma
Cu nha es ta va no lo cal du ran te o cum- 
pri men to do man da do ju di ci al.

O Inqué ri to Ci vil nº 016/2019 foi
ins tau ra do pe la Pro mo to ria de Jus ti ça
de Ba cu ri a fim de apu rar atos de im- 
pro bi da des ad mi nis tra ti vas e/ou pos- 
sí veis ilí ci tos cri mi nais. O fa to de o in- 
ves ti ga do Ro dol fo Ro me ro Pe rei ra
Oli vei ra ter cons truí do três pos tos de
com bus tí veis – sen do dois em Api- 
cum-Açu e um em Cu ru ru pu – de for- 
ma si mul tâ nea, so men te com di nhei- 
ro oriun do de even tos, le van tou sus- 
pei tas do Mi nis té rio Pú bli co do Ma ra- 
nhão.

O em pre sá rio tem ren da men sal de
R$ 6 mil, o que se ria in com pa tí vel
com a cons tru ção de três pos tos de
ga so li na. Ro dol fo Ro me ro Pe rei ra Oli- 
vei ra é apa dri nha do po lí ti co do atu al
pre fei to de Api cum-Açu, sen do co- 
nhe ci do na ci da de co mo “fi lho ado ti- 
vo” do ex-ges tor Cláu dio Luiz Li ma
Cu nha.

Ou vi do pe lo Mi nis té rio Pú bli co, o
em pre sá rio afir mou não sa ber quan to
gas tou na cons tru ção de tais pos tos
de com bus tí veis, fi can do cla ro o to tal
des co nhe ci men to a res pei to dos ne- 
gó ci os em que fi gu ra co mo só cio ou
pro pri e tá rio.

Ve ri fi cou-se que não ha via, à épo ca
da ex pe di ção da li cen ça “de ope ra- 
ção”, quais quer es tu dos de im pac to
am bi en tal. A em pre sa apre sen tou um
Pla no de Con tro le Am bi en tal so men- 
te em 12 de de zem bro de 2018, um dia
an tes da au di ên cia ex tra ju di ci al ocor- 
ri da na se de da Pro mo to ria de Jus ti ça
de Ba cu ri. De acor do com as in ves ti- 
ga ções, a pro xi mi da de com o ex-pre- 
fei to te ria fa ci li ta do a ob ten ção de li- 
cen ças am bi en tais.

As in ves ti ga ções apon tam que a re- 
de de pos tos ser vi ria so men te pa ra a
la va gem de di nhei ro de ori gem des co- 

nhe ci da, sob o pre tex to de ven da de
com bus tí veis.

Além da Re de Gua rá de pos tos de
com bus tí veis, Ro dol fo Ro me ro cons ta
no rol de só ci os da em pre sa Sis te ma
de Co mu ni ca ção Gua rá de Api cum-
Açu, ten do co mo só ci os Jés si ca Isl la
de Cas tro Cu nha e Caio Vi tor de Cas- 
tro Cu nha, fi lhos do ex-pre fei to de
Api cum-Açu Cláu dio Cu nha.

A aná li se das mo vi men ta ções fi- 
nan cei ras e ren das dos três em pre sá- 
ri os mos tram-se to tal men te in com- 
pa tí veis com os seus ga nhos de cla ra- 
dos e com as pro fis sões atu al men te
exer ci das, de ma nei ra que po dem ter
pa trimô nio acres ci do ili ci ta men te,
por meio de la va gem de di nhei ro re a- 
li za da na Re de de Pos tos Gua rá Co- 
mér cio de Com bus tí veis LT DA.

VACINAÇÃO

Filômetro prevê diminuição de aglomeração

ESSA INICIATIVA É PARA EVITAR QUE AS PESSOAS SE AGLOMEREM DURANTE A PROCURA DOS PONTOS DE IMUNIZAÇÃO EM SÃO LUÍS

Em fun ci o na men to des de on tem
(27), o Filô me tro, pla ta for ma pa ra
con sul ta de pon tos de va ci na ção con- 
tra a Co vid-19, in for ma além dos lo- 
cais de va ci na ção, a si tu a ção em que
eles se en con tram (se com pou ca ou
mui ta gen te), além das do ses que es- 
tão sen do dis po ni bi li za das. Es sa ini ci- 
a ti va é pa ra evi tar que as pes so as se
aglo me rem du ran te a pro cu ra da
imu ni za ção. “Es sa pla ta for ma vai di- 
zer on de a va ci na ção es tá acon te cen- 
do por dri ve-trhu quais nos sos pon tos
fi xos, as do ses apli ca das nos pos tos, e
o mais im por tan te, co mo es tá a fi la. E
aí vo cê vai po der sair de ca sa e es co- 
lher o me lhor lo cal pa ra va ci nar com
con for to e tran qui li da de. Não es que- 
ça de con sul tar o filô me tro an tes de
sair de ca sa pra se va ci nar”, anun ci ou
o pre fei to Edu ar do Brai de. O en de re- 
ço pa ra con sul ta é: http://se mit.sa o- 
luis.ma.gov.br/fi lo me tro.

Es sa pla ta for ma vai

di zer on de a va ci na ção

es tá acon te cen do por

dri ve-trhu, quais nos sos

pon tos fi xos, as do ses

apli ca das nos pos tos e, o

mais im por tan te, co mo

es tá a fi la

A pla ta for ma si na li za se o pon to
tem mui ta fi la, pou ca ou ne nhu ma,
quais os pú bli cos de pri mei ra e se- 
gun da do se do imu ni zan te, quan tos
pon tos es tão ati vos e dis po ni bi li za
ain da o ho rá rio em que atu a li za ção

foi fei ta. Ne la, tam bém é pos sí vel ver
qual ca te go ria es tá sen do va ci na da,
pa ra evi tar que as pes so as pro cu rem
os pos tos er ra dos. On tem tam bém foi
dis po ni bi li za do mais um pon to de va- 
ci na ção, que é dri ve-trhu UE MA. Ago- 
ra são 5 pon tos de va ci na ção co or de- 
na dos pe la Pre fei tu ra de São Luís:
Cen tro Mu ni ci pal de Va ci na ção
(CMV), no Pa vi lhão de Even tos no
Mul ti cen ter Se brae, no Coha fu ma; o
dri ve-th ru no Es pa ço Re ser va, ao la do
do Shop ping da Ilha, no Ma ra nhão
No vo; e dois es pa ços mon ta dos na
Uni ver si da de Fe de ral do Ma ra nhão, o
dri ve-th ru e o Cen tro de Con ven ções.
To dos os lo cais aten dem das 8h às
18h. Nes ta sex ta-fei ra, 28, va ci nam-se
as pes so as de 56 anos, ca das tra das na
Pla ta for ma Va ci na São Luís. No sá ba- 
do (29) o pú bli co de 55 anos, e no do- 
min go (30) acon te ce a se gun da cha- 
ma da pa ra quem tem a par tir de 55
anos e ain da não to mou a pri mei ra
do se da va ci na con tra Co vid-19.

Ter mi nal da Pon ta da Es pe ra

PRAIA GRANDE

Testagem em massa no
Terminal de Integração

A TESTAGEM É UMA MEDIDA DE COMBATE AO CORONAVÍRUS

A tes ta gem em mas sa da po pu la ção da ca pi tal ma ra- 
nhen se foi ini ci a da nes ta se ma na. A me di da in te gra as
me di das de con tro le da cir cu la ção do no vo co ro na ví rus
em São Luís. No to tal, 180.800 tes tes de an tí ge no – dos
600 mil en ca mi nha dos ao es ta do pe lo Go ver no Fe de ral –
se rão uti li za dos pe la Se cre ta ria Mu ni ci pal de Saú de (Se- 
mus) du ran te as pró xi mas se ma nas.

A tes ta gem em mas sa da po pu la ção lu do vi cen se foi
ini ci a da pe lo Ter mi nal de In te gra ção da Praia Gran de, o
mai or da ci da de, que tem flu xo de 55 mil pes so as di a ri a- 
men te. Os tes tes es tão sen do re a li za dos de for ma es pon- 
tâ nea na po pu la ção aci ma de 18 anos.

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 en ca mi nha dos ao La cem São Luís
pa ra re a li zar o tes te RT-PCR, pa drão pa ra a con fir ma ção
de ca sos de Co vid-19 e ori en ta dos a ini ci a rem o tra ta- 
men to de vi do.

CORONAVÍRUS

Teste de Covid-19 no
Aeroporto de São Luís

A TESTAGEM É VOLUNTÁRIA PARA QUEM PASSAL PELO LOCAL

O Go ver no do Ma ra nhão ini ci ou on tem, quin ta-fei ra
(27), a tes ta gem con tra a Co vid-19 no Ae ro por to In ter- 
na ci o nal Ma re chal Cu nha Ma cha do, em São Luís.

A ini ci a ti va faz par te das es tra té gi as do po der pú bli co
es ta du al pa ra re for çar o mo ni to ra men to dos ca sos da
do en ça no es ta do.

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.

Po dem se sub me ter vo lun ta ri a men te ao pro ce di- 
men to pas sa gei ros sin to má ti cos e tam bém as sin to má ti- 
cos.

As tes ta gem em mas sa ini ci a ram na úl ti ma ter ça-fei ra
(25) em São Luís. O pri mei ro lo cal foi o Ter mi nal da Pon- 
ta da Es pe ra. O in tui to é 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.

Os tes tes na Pon ta da Es pe ra são uma par ce ria en tre
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), pois 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.

São Luís, sexta-feira, 28 de maio de 2021
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Caso a pandemia continue, o Governo Federal deve renovar o auxílio emergencial, que
seria suspenso em agosto deste ano, pois o benefício acaba em julho

Mi nha Ca sa, Meu Ma ra nhão

Pla no Mais IDH

PANDEMIA DE COVID-19

Auxílio emergencial
pode continuar em 2021

O
mi nis tro da Eco no mia, Pau- 
lo Gue des, dis se que o go- 
ver no po de pror ro gar o au- 
xí lio emer gen ci al, ca so a

pan de mia da co vid-19 se agra ve no
país e o pro gra ma de imu ni za ção não
atin ja ní veis su fi ci en tes pa ra a mai or
par te da po pu la ção. Pe lo pra zo atu al,
o be ne fí cio se rá pa go até ju lho.

Se gun do o mi nis tro, já exis te uma
pro pos ta de emen da à Cons ti tui ção
(PEC) apro va da no ano pas sa do, que
per mi te o au men to de gas tos pa ra co- 
brir as ne ces si da des de com ba te e re- 
fle xos da pan de mia e, por meio de la, é
pos sí vel es ten der o pa ga men to, co mo
foi fei to pa ra es te ano. “Se Deus qui ser,
te re mos di as me lho res à fren te e va- 
mos ce le brar tam bém o fim des sa do- 
en ça, mas o au xí lio emer gen ci al é
uma ar ma que nós te mos e po de, sim,
ser re no va do. Se, ao con trá rio do que
es pe ra mos, se a do en ça con ti nu ar
fus ti gan do, e as mor tes con ti nu am
ele va das, a va ci na, por al gu ma ra zão
não es tá che gan do, tem que re no var,
va mos ter que re no var”, afir mou Gue- 
des, ao par ti ci par do en con tro Diá lo- 
gos com a In dús tria, re a li za do em um
ho tel de Bra sí lia, pe la Co a li zão In dús- 

tria, que con ta com a As so ci a ção de
Co mér cio Ex te ri or do Bra sil (AEB) e
con gre ga 15 en ti da des.

Ape sar dis so, não é com es ta pos si- 
bi li da de que o go ver no es tá tra ba- 
lhan do nes te mo men to, dis se o mi nis- 
tro. “Não é a nos sa ex pec ta ti va ho je. A
ex pec ta ti va é que es tá avan çan do a
imu ni za ção, mas va mos ob ser var. O
au xí lio é uma fer ra men ta pa ra uma
ca ma da de pro te ção e, sim, que tem
que ser re no va do. Ho je acha mos que,
se a va ci na ção em mas sa pro gri de,
po de ser que não se ja ne ces sá rio [am- 
pli ar o pa ga men to do au xí lio]”, afir- 
mou.

Pa ra Gue des, a res pos ta pa ra se vai
ha ver ou não a pror ro ga ção do au xí lio
emer gen ci al é a pan de mia e o rit mo
de va ci na ção. “Se nós ti ver mos ven- 
cen do o com ba te, a va ci na ção em
mas sa e, mais, até o fi nal de ju lho, ti- 
ver mos va ci na do 60%, 70% da po pu- 
la ção e com 100% da po pu la ção ido sa
va ci na da, on de es tá a mai or par te da
in ci dên cia de óbi tos. Se nós atin gir- 
mos o con tro le da pan de mia atra vés
da imu ni za ção, por que an tes era a
ideia de imu ni za ção de re ba nho, não
se fa la va em va ci na, nun ca se fa lou
em va ci na, tes te em mas sa, quan do a
do en ça che gou, de pois é que fo ram se
de sen vol ven do es tes ar ma men tos
adi ci o nais. De sen vol veu-se a va ci na e
co me çou a bus ca pe la va ci na”, in for- 
mou, acres cen tan do que, além dos
per cen tu ais mais ele va dos de va ci na- 
ção, vai ser con si de ra da a que da nos
ca sos de óbi tos com re tor no aos ní veis
re gis tra dos no fim da pri mei ra on da
en tre 100 e 300 por dia. “Ho je é fá cil
di zer que o go ver no não viu is so e
aqui lo. Na ver da de, o Bra sil in tei ro foi
pa ra as elei ções. Se a clas se po lí ti ca
achas se que a do en ça es ta va aí, fir me

e for te ain da, ela ti nha adi a do as elei-
ções. Ha via uma con vic ção de que a
do en ça es ta va ar re fe cen do. Acon te ce- 
ram as elei ções, de pois vi e ram as fes- 
tas de fim de ano, as fes tas dos mais
jo vens”, des ta cou.

Gue des co men tou que, em bo ra o
pro gra ma an te ri or pa ra a li be ra ção do
au xí lio emer gen ci al ti ves se pra zo pa ra
ter mi nar em 31 de de zem bro de 2020,
al gu mas par ce las ain da se ri am pa gas
nos dois pri mei ros me ses des te ano.
“A eco no mia ain da es ta va re la ti va- 
men te pro te gi da por dois me ses. Dois
me ses e meio de pois, en tão, en tra ram
os nos sos pro gra mas de no vo.”

Se gun do o mi nis tro, o cál cu lo da
pri mei ra fa se do au xí lio ti nha si do fei-
to com ba se em ex pec ta ti vas do Mi- 
nis té rio da Saú de so bre a evo lu ção da
pan de mia lo go no co me ço dos ca sos
no Bra sil. O ce ná rio, no en tan to, não
se con fir mou, e veio a se gun da on da e
a ne ces si da de de no vos au xí li os.

De acor do com Gue des, aí en trou
o ti ming po lí ti co que foi o pro ces so
elei to ral das pre si dên ci as da Câ ma ra
dos De pu ta dos e do Se na do. “Exis tia o
pro to co lo, que era uma PEC que já re- 
no va va, já ti nha cláu su la de ca la mi da- 
de pú bli ca. Era aper tar o bo tão e dis- 
pa ra va tu do ou tra vez, era o nos so
apren di za do. Só que ha via um pro-
ces so po lí ti co. Quem dá o ti ming das
coi sas que acon te cem é a po lí ti ca. Es-
ta va vin do uma elei ção com dis pu ta
for te de quem se ria o pre si den te da
Câ ma ra e o pre si den te do Se na do. En-
tão, aca ba mos es pe ran do”, dis se Gue- 
des. Após a elei ção de Arthur Li ra (PP-
AL) na Câ ma ra e Ro dri go Pa che co
(DEM-MG) no Se na do, Gue des reu-
niu-se com os dois no Mi nis té rio da
Eco no mia, e o as sun to era au xí lio
emer gen ci al e va ci na.

DÉFICIT HABITACIONAL

100 casas vão ser entregues em Lago-Açu

A INICIATIVA AGREGA 40 PROJETOS, CONSIDERANDO INTEGRAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, A PARTIR DO DESENVOLVIMENTO LOCAL

O Go ver no do Es ta do, por meio da
Se cre ta ria de Es ta do das Ci da des e
De sen vol vi men to Ur ba no (Se cid), en- 
tre ga rá, nes te sá ba do (29), às 9h30,
100 ca sas dig nas nos po vo a dos Al to da
Paz, Cen tri nho e La pe la, no mu ni cí- 
pio de Con cei ção do La go-Açu. A ação
faz par te do pro gra ma Mi nha Ca sa,
Meu Ma ra nhão.

Na oca sião, es ta rão pre sen tes o vi- 
ce-go ver na dor, Car los Bran dão, e o
se cre tá rio de Es ta do das Ci da des e
De sen vol vi men to Ur ba no, Már cio
Jerry.

A ini ci a ti va tem a fi na li da de de re- 
du zir o dé fi cit ha bi ta ci o nal nas ci da- 
des ma ra nhen ses que in te gram o Pla- 
no Mais IDH, que in clui os 30 mu ni cí- 

pi os com os me no res ín di ces de de- 
sen vol vi men to so ci al.

Des de o iní cio do pro gra ma Mi nha
Ca sa, Meu Ma ra nhão, já fo ram en tre- 
gues 546 ca sas. Mu ni cí pi os co mo San- 
ta Fi lo me na, Ama pá do Ma ra nhão,
Água Do ce, La goa Gran de e Sa tu bi nha
já re ce be ram ações do pro gra ma.
Além do mu ni cí pio de Con cei ção do
La go-Açu, se rão en tre gues ain da es te
ano, uni da des ha bi ta ci o nais nos mu- 
ni cí pi os de Arai o ses e Ser ra no do Ma- 
ra nhão.

O Pla no Mais IDH é uma ação do

Go ver no do Es ta do, cri a do pa ra ele var
o Ín di ce de De sen vol vi men to Hu ma- 
no (IDH) de mu ni cí pi os ma ra nhen- 
ses. 

A ini ci a ti va agre ga mais de 40 pro- 
je tos, con si de ran do a in te gra ção de
po lí ti cas pú bli cas, a par tir do de sen- 
vol vi men to lo cal, e cons truin do so lu- 
ções de in te res se pa ra mu ni cí pi os e
po pu la ções mais vul ne rá veis.

São as se gu ra dos be ne fí ci os di ver- 
sos, co mo o pro gra ma Es co la Dig na,
Res tau ran te Po pu lar, Mais Bol sa Fa- 
mí lia, For ça Es ta du al de Saú de e ações
de in fra es tru tu ra. 

A ini ci a ti va tem co mo fo co o com- 
ba te à ex tre ma po bre za e es tá em vi- 
gor des de 2015.

EM ABRIL

Maranhão abriu mais de
3 mil vagas de trabalho

O ESTADO DO MARANHÃO REGISTROU 14.806 ADMISSÕES

Em abril des te ano, o nú me ro de tra ba lha do res con- 
tra ta dos com car tei ra as si na da no Ma ra nhão foi su pe ri- 
or ao de de mi ti dos. 

De acor do com da dos do Ca das tro Ge ral de Em pre ga- 
dos e De sem pre ga dos (No vo Ca ged) di vul ga dos nes ta
se ma na, so men te em abril de 2021 o Ma ra nhão re gis- 
trou 14.806 ad mis sões con tra 11.750 des li ga men tos, um
sal do po si ti vo de 3.056 em pre gos pre ser va dos, o que
cor res pon de a uma va ri a ção re la ti va de 0,60%, a 6ª mai- 
or do país no pe río do.

As es ta tís ti cas so bre a ge ra ção de em pre gos no país,
di vul ga das pe lo Mi nis té rio da Eco no mia, apon tam ain- 
da que, no acu mu la do do ano, de ja nei ro a abril de 2021,
o Ma ra nhão con ta bi li zou 63.847 con tra ta ções e 53.867
de mis sões.

O da do re pre sen ta um sal do de 9.980 em pre gos pre- 
ser va dos no Ma ra nhão, com va ri a ção po si ti va de 1,99%,
ape sar da cri se econô mi co-sa ni tá ria de cor ren te da pan- 
de mia de Co vid-19.

Os nú me ros re ve lam que o Ma ra nhão te ve o quar to
me lhor sal do de em pre gos da re gião Nor des te no mês de
abril e a ter cei ra po si ção en tre os es ta dos nor des ti nos no
acu mu la do do ano, atrás ape nas da Bahia (52.362) e do
Ce a rá (20.026).

CAMPANHA

“Maranhão Sem
Queimadas” em Balsas

A CAMPANHA COMBATE E PREVINE QUEIMADAS NO ESTADO

O Go ver no do Es ta do, por meio da Se cre ta ria de Es ta- 
do de Meio Am bi en te e Re cur sos Na tu rais (SE MA), re a li- 
za o lan ça men to da cam pa nha Ma ra nhão Sem Quei ma- 
das 2021, ho je, sex ta-fei ra (28), a par tir das 9h30, no Au- 
di tó rio do 4º BPM de Bal sas, Av. Con tor no S/N, Na za ré,
em Bal sas.

A cam pa nha, re a li za da em par ce ria com o Cor po de
Bom bei ros Mi li tar do Ma ra nhão (CBM MA), De fe sa Ci vil
e o Ba ta lhão de Po lí cia Am bi en tal (BPA), ob je ti va o com- 
ba te e a pre ven ção de quei ma das e dos fo cos de fo go por
to do o es ta do.

A aber tu ra do even to con ta rá com a pre sen ça do se- 
cre tá rio de Es ta do de Meio Am bi en te e Re cur sos Na tu- 
rais, Di e go Ro lim, e di ver sas au to ri da des. Du ran te a pro- 
gra ma ção se rão re a li za das as pa les tras “SE MA: Le gis la- 
ção e au to ri za ção de quei ma con tro la da” e “Sa la de Si tu- 
a ção: Com ba te aos In cên di os Flo res tais, Equi pa men tos
e Téc ni cas”,  além de uma apre sen ta ção pe lo Cor po de
Bom bei ros.

No ano de 2020, o Ma ra nhão Sem Quei ma das re a li- 
zou cin co cam pa nhas em di fe ren tes mu ni cí pi os. Es te
ano, pre ten de vi si tar seis mu ni cí pi os ma ra nhen ses.
Além de de Bal sas, o even to se rá re a li za do em Bar ra do
Cor da, Ca xi as, Cha pa di nha, San ta Inês e Im pe ra triz.

Em vir tu de da pan de mia da Co vid-19, as me di das de
pre ven ção des cri tas no De cre to n° 36.203 de 30 de se- 
tem bro de 2020 se rão ado ta das.

São Luís, sexta-feira, 28 de maio de 2021
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Mo to con tra ta, mas tam bém
dis pen sa

Co pa Pa pai Bom de Bo la +30

Ta be la de jo gos

• 15h30 – Ju ven tus Academy São Luís
x Au ro ra (Sub-16)
• 16h30 – Mer ca do Es por te Clu be x
Afas ca (Sub-16)

• 8h – Es co li nha Trans for mar x Afas ca
(Sub17)
• 9h – CT/CTFB x Grê mio Ri ba ma ren -
se (Sub-17)

• 8h – San tos Me ni nos da Vi la x Ro nal -
di nho Soc cer (Sub-16)
• 9h – Ju ven tus Academy São Luís x
Udi ne se Fu te bol Clu be (Sub-15)

• 14h45 – Bo ca Ju ni ors Coha fu ma x
Es co la Ino var (Sub-15)
• 15h45 – Es co la Fla men go Vi a na x
Vas co Academy (Sub-17)
• 16h30 – Pal mei ri nha x Es co la Fla -
men go (Sub-16)

• 14h45 – Pal mei rão Inaú ma x Me ni -
nos de Ou ro/SRT (Sub-17)
• 16h – Olím pi ca x Me ni nos de Ou -
ro/SRT (+30)
• 17h – Me ni nos de Ou ro/AABB x Ju -
ven tus Academy São Luís (+30)
• 18h – Au ro ra x Cru zei ro (+30)

• 14h45 – Pon te Pre ta Lu do vi cen se x
Jei to Mo le que (+30)
• 16h – Cra ques da Ve ne za x Cru zei ro
São Luís (+30)
• 17h – Fla men go x Grê mio Ma ra -
nhen se (+30)

• 7h45 – CT/CTFB x Afas ca (Sub-15)
• 8h45 – Pal mei rão Inhaú ma x Es co la
Cru zei ro (Sub-15)

FILA ANDOU!

Felipe Surian é o novo
técnico do Sampaio
O

Sam paio já de fi niu o no me
do no vo trei na dor pa ra co- 
man dar o Sam paio Cor rêa
na Sé rie B. Tra ta-se de Fe li pe

Su ri an, que di ri giu a Por tu gue sa no
Cam pe o na to Ca ri o ca. O no vo co man- 
dan te de 39 anos le vou a Por tu gue sa
ao ter cei ro lu gar no Es ta du al do RJ, e
tem pas sa gens por clu bes co mo Tu pi-
MG, Cal den se-MG, Vi la No va-MG,
Uber lân dia-MG, Join vil le-SC e Vol ta
Re don da, on de con quis tou o Cam pe- 
o na to Bra si lei ro da Sé rie D de for ma
in vic ta, em 2016, além da Ta ça Rio do
mes mo ano. “É um trei na dor que fez
um óti mo tra ba lho na Por tu gue sa do
Rio e che ga com bo as re fe rên ci as pa ra
nos aju dar a fa zer uma gran de Sé rie
B”, des ta cou o pre si den te Ser gio Fro- 
ta.

Su ri an já deu a sua pri mei ra pa la vra
co mo trei na dor bo li vi a no. “Fi quei
mui to fe liz em re ce ber a li ga ção do
pre si den te Sér gio Fro ta, nes ta tar de,
me con vi dan do pa ra as su mir o co- 
man do do Sam paio. Pa ra be ni zo o clu- 
be e ao pro fes sor Da ni el pe lo tí tu lo es- 
ta du al, mas ago ra pre ci sa mos to dos
es tar fo ca dos nes ta di fí cil com pe ti ção
que é a sé rie B. Ama nhã já es ta rei em
cam po jun to aos atle tas pa ra co lo car
mi nhas idei as e con cei tos, e as sim oti- 
mi zar o tem po de tra ba lho”, de cla rou.

Fe li pe Su ri an de sem bar ca em São
Luís na ma nhã de ho je, acom pa nha do
do seu au xi li ar téc ni co Mar cos Me ne- 
zes, e à tar de já co man da o pri mei ro
trei no no CT Jo sé Car los Ma ci ei ra.

Re for mu la ção no elen co
Com a aten ção vol ta da pa ra a Se- 

gun do na, o Sam paio Cor rêa se gue re- 
for mu lan do sua equi pe e anun ci an do
no vos re for ços. Al guns pro fis si o nais
que já ves ti ram a ca mi sa tri co lor tam- 
bém es tão sen do pres ti gi a dos. De pois
de acer tar com o go lei ro An drei e o
ata can te Roney, mais um atle ta que

de fen deu as co res sam paí nas em 2020
foi anun ci a do. Tra ta-se de Gus ta vo
Ra mos, que atua pe los la dos do se tor
ofen si vo. O clu be apro vei tou o em ba- 
lo pa ra dis pen sar mais um pro fis si o- 
nal. Wesley Sh midt, jo ga dor que che- 
gou com fa ma de ar ti lhei ro e ex pe ri- 
ên cia até no ex te ri or, en trou na lis ta
dos dis pen sá veis.

Gus ta vo Ra mos dis pu tou o Cam pe- 
o na to Gaú cho pe lo Ypiranga e Roney
foi cam peão do in te ri or pe lo ti me do
No vo Ho ri zon ti no-SP. No Sam paio
Cor rêa, eles che ga ram a bri gar pe la
po si ção, mas o se gun do le vou a me- 
lhor. Ho je eles vão ter que dis pu tar
com mais três ou qua tro con cor ren- 
tes. Com a ca mi sa tri co lor, Roney já
dis pu tou 62 jo gos des de 2019 e mar- 
cou 13 gols, che gan do a ser pe ça-cha- 
ve do téc ni co Leo Con dé nos úl ti mos
jo gos da Se gun do na.

Nas pró xi mas ho ras se rão anun ci a- 
dos no vos re for ços pa ra o Tri co lor, as- 
sim co mo ha ve rá a in clu são de mais
no mes na lis ta de dis pen sas. Um dos
se to res que de ve rão re ce ber no vas pe- 
ças  é a de fen si va, mes mo ten do a za- 
ga si do a me nos vul ne rá vel do Es ta du- 
al. O Sam paio apre sen ta de fi ci ên ci as
prin ci pal men te na la te ral-es quer da,
de pois da saí da de Mar lon, ne go ci a do
re cen te men te com o Amé ri ca de Mi- 
nas Ge rais. En quan to is so, meio de
cam po e ata que têm ex ces so de jo ga- 
do res dis pu tan do a mes ma po si ção.

Na ex pec ta ti va de fa zer boa cam pa- 
nha na Sé rie D do Bra si lei ro, o Mo to
Club tam bém ini ci ou uma sé rie de
mu dan ças nas úl ti mas ho ras. De pois
da de mis são do téc ni co Jú ni or Amo- 
rim e com  a che ga da de Car los Fer ro,
o Ru bro-Ne gro li be rou qua tro jo ga do- 
res e tam bém di vul gou o pri mei ro re- 

for ço on tem pe la ma nhã. Tra ta-se do
go lei ro Ma teus Sou sa, que de fen deu
as co res do Pi nhei ro no Cam pe o na to
Ma ra nhen se. An tes, ele de fen deu as
co res do Ju ven tu de Sa mas. No vos no- 
mes se rão anun ci a dos nas pró xi mas
ho ras. Os dis pen sa dos fo ram o go lei ro
Ma teus Lo pes, o za guei ro Antô nio La- 
ra, o la te ral-es quer do Vi ní cius Pai va e
o apoi a dor Re ci fe. Fer ro, que é ma ra-
nhen se e já co man dou as di vi sões de
ba se do Pa pão, foi apre sen ta do ao
gru po de jo ga do res on tem à tar de. Ele
tem  me nos de uma se ma na pa ra in-
ten si fi car os trei na men tos, ca so a da ta
de es treia na com pe ti ção na ci o nal se- 
ja man ti da pa ra o dia 5 ou 6 de ju nho.
Es ta par ti da se rá dis pu ta da fo ra de ca-
sa, con tra To can ti nó po lis-TO ou Pi- 
cos-PI. No pri mei ro con fron to dis pu-
ta do na úl ti ma quar ta-fei ra, os to can- 
ti nen ses ven ce ram por 2 a 0. Ago ra, só
uma vi tó ria com mais de dois gols po- 
de dar a clas si fi ca ção aos pi aui en ses.

Fer ro vol tou a fa lar so bre a mon ta- 
gem do ti me que vai dis pu tar o Bra si- 
lei ro e dis se ter pre ten sões de le var o
Mo to à Sé rie C. Além de pres ti gi ar a
pra ta da ca sa, ele acre di ta que a di re-
to ria pos sa tra zer pro fis si o nais de ou- 
tros es ta dos pa ra com ple tar o elen co.
“En ten do que ain da con se gui re mos
al guns atle tas que fi ze ram bons cam- 
pe o na tos no Pa rá e Pi auí”, su ge riu. O
téc ni co es tá an si o so por es ta opor tu- 
ni da de, pois re co nhe ce que es tan do à
fren te de um clu be tra di ci o nal as
chan ces de fa zer um tra ba lho e apa re-
cer no mer ca do na ci o nal são bem
mai o res. Seu in te res se é tão gran de
que ele pre ten de usar os co nhe ci men- 
tos ad qui ri dos em ges tão es por ti va
pa ra in cen ti var o cres ci men to do gru- 
po. Pa ra is so, tam bém já adi an tou que
se rá fun da men tal a im por tân cia da
par ti ci pa ção de to da co mis são téc ni- 
ca.

FUTEBOL 7

Jogos abrem disputas da Taça Maranhão

Tu do pron to pa ra o iní cio das dis- 
pu tas da se gun da edi ção da Ta ça Ma- 
ra nhão de Fu te bol 7, com pe ti ção pro- 
mo vi da pe la Fe de ra ção Ma ra nhen se
de Fu te bol 7 (FMF7).

A par tir de ho je, sex ta-fei ra (28), a
bo la co me ça a ro lar por três ca te go ri- 
as: Sub-15, Sub-16 e Sub-17. As par ti- 
das se rão re a li za das na Are na Olynto,
no Olho d’Água, e na A&D Even tos, no
Tu ru. Ao to do, a bo la ro la em do ze
par ti das até do min go (30).

Ho je, dois jo gos abrem a com pe ti- 
ção da ca te go ria Sub-16, na Are na
Olynto. Às 15h30, tem Ju ven tus
Academy São Luís x Au ro ra e, às
16h30, Mer ca do Es por te Clu be x Afas- 
ca.

A Ta ça Ma ra nhão de Fu te bol 7
pros se gui rá no sá ba do, a par tir das
8h, com os se guin tes jo gos: San tos
Me ni nos da Vi la x Ro nal di nho Soc cer
(Sub-16), Ju ven tus Academy São Luís
x Udi ne se Fu te bol Clu be (Sub-15), Es- 
co li nha Trans for mar x Afas ca (Sub17),

CT/CTFB x Grê mio Ri ba ma ren se
(Sub-17), Bo ca Ju ni ors Coha fu ma x
Es co la Ino var (Sub-15), Es co la Fla- 
men go Vi a na x Vas co Academy (Sub-
17), Pal mei ri nha x Es co la Fla men go
(Sub-16) e Pal mei rão Inaú ma x Me ni- 
nos de Ou ro/SRT (Sub-17).

No do min go, a pri mei ra ro da da da
Ta ça Ma ra nhão se rá con cluí da com a
re a li za ção de mais du as par ti das do
Sub-15, a par tir das 7h45, na A&D
Even tos. As equi pes do CT/CTFB en- 
ca ra o Afas ca e, na sequên cia, a bo la
ro la pa ra Pal mei rão Inhaú ma x Es co la
Cru zei ro.

O fim de se ma na tam bém se rá de
dis pu tas pe la Co pa Pa pai Bom de Bo la
+30, ou tra com pe ti ção pro mo vi da pe- 
la Fe de ra ção Ma ra nhen se de Fu te bol
7 (FMF7).

No sá ba do (29), seis par ti das mo vi- 
men ta rão o tor neio a par tir das 14h45,
na Are na Olynto: Pon te Pre ta Lu do vi- 
cen se x Jei to Mo le que, Cra ques da Ve- 
ne za x Cru zei ro São Luís, Fla men go x
Grê mio Ma ra nhen se, Olím pi ca x Me- 
ni nos de Ou ro/SRT, Me ni nos de Ou- 
ro/AABB x Ju ven tus Academy São Luís
e Au ro ra x Cru zei ro.

Tu do so bre a Ta ça Ma ra nhão de Fu- 
te bol 7 e so bre a Co pa Pa pai Bom de
Bo la de Fu te bol 7 es tá dis po ní vel no
si te (www.fut7ma.com.br) e nas re des
so ci ais ofi ci ais da fe de ra ção

(@fmf7ma).

Sex ta-fei ra (28/5) / Are na Olynto –
Cam po 1

Sá ba do (29/5) / Are na Olynto –
Cam po 1

Sá ba do (29/5) / Are na Olynto –
Cam po 2

Sá ba do (29/5) / A&D Even tos

Sá ba do (29/5) / Are na Olynto –
Cam po 1

Sá ba do (29/5) / Are na Olynto –
Cam po 2

Do min go (30/5) / Are na Olynto
Cam po

• 16h – A.A. Ca xi as Fut sal x Por to (Sub-16)
• 17h – João Ri bei ro Mi lê nio x CAD/Es co la Mo de lo
(Sub-16)
• 18h – Mi lê nio Fut sal Club x Ju ven tu de Atlé ti co Club
(Sub-19)
• 19h – A.A. Ca xi as Fut sal x Ajax Atlé ti co Clu be (Sub-19)

• 18h30 – A.A. Bal sas Fut sal x Pro je to Pa re dão (Sub-10)
• 19h30 – R13 Sports x A.A. Bal sas Fut sal (Sub-12)
• 20h15 – CAD/Pro je to Al vo ra da x Red Bull Re den ção
(Sub-16)

• 20h45 – CT Sports Athe nas x A.A. Bal sas Fut sal/AFC
(Sub-19 Fe mi ni no)
• 21h45 – A.A. Bal sas Fut sal x As so ci a ção Atlef (Adul to
Mas cu li no)

• 8h – A.A. Bal sas Fut sal x Scho ol de Fut sal da Ale ma nha
(Sub-10)
• 9h – CT Sports x A.A. Bal sas Fut sal (Sub-12)
• 9h45 – A.A. Bal sas Fut sal x CT Sports Athe nas (Sub-19
Fe mi ni no)
• 10h45 – CAD Pro je to Al vo ra da x Re al MV Mai o bão
(Sub-16)

• 13h45 – Ju ven tus Academy x A.A. Bal sas Fut sal (Sub-
10)
• 14h45 – A.A. Bal sas Fut sal x Ju ven tu de Flu mi nen se B
(Sub-12)
• 15h30 – Fê nix F.C. x Pa ler mo (Adul to Fe mi ni no)
• 16h45 – A.A. Bal sas Fut sal/AFC x A.A. Bal sas Fut sal
(Sub-19 Fe mi ni no)

• 17h – CAD Es co la Mo de lo x A.A. Ca xi as Fut sal (Sub-16)
• 18h – Mi lê nio Fut sal Club x A.A. Ca xi as Fut sal (Sub-19)
• 19h – Ju ven tu de Atlé ti co Clu be x SBR (Sub-19)

• 8h – A.A. Bal sas Fut sal/AFC x CT Sports Athe nas (Sub-
19 Fe mi ni no)
• 9h – Ip pon Cru zei ro x A.A. Bal sas Fut sal (Sub-10)
• 10h – A.A. Bal sas Fut sal x As so ci a ção Pal mei ri nha B
(Sub-12)

• 12h – Ju ven tus Academy SLZ x CAD Pro je to Al vo ra da
(Sub-16)
• 13h15 – Pa ler mo x CAD/Athe nas (Adul to Fe mi ni no)
• 14h30 – Pa ler mo x Ti tans (Adul to Mas cu li no)
• 15h45 – A.C. Vi a na x Vil la No va (Adul to Mas cu li no)
• 17h – A.F. Shek nha x A.C. Pe ni el (Adul to Mas cu li no)
• 18h15 – CT Sports Athe nas x A.A. Bal sas Fut sal (Sub-19
Fe mi ni no)

• 16h – CAD Es co la Mo de lo x Por to F.C. (Sub-16)
• 17h – A.A. Ca xi as Fut sal x João Ri bei ro Mi lê nio (Sub-
16)
• 18h – A.A. Ca xi as Fut sal x SBR (Sub-19)
• 19h – Ajax Atlé ti co Clu be x Ju ven tu de Atlé ti co Clu be
(Sub-19)

• 19h45 – Mo to Club x CT Sports (Adul to Fe mi ni no)
• 21h – Bri ga dei ro Fal cão x Ino var F.C. (Adul to Mas cu li -
no)

FUT SAL

35 par ti das  no
cam pe o na to Es ta du al

A par tir de ho je, sex ta (28), até se gun da-fei ra (31), a
Fe de ra ção de Fut sal do Ma ra nhão (Fe fus ma) pro mo ve
uma ro da da cheia do Cam pe o na to Ma ra nhen se de Fut- 
sal com a re a li za ção de 35 jo gos, dis tri buí dos em se te ca- 
te go ri as: Sub-10, Sub-12, Sub-16, Sub-19 Mas cu li no e
Fe mi ni no, Adul to Mas cu li no e Fe mi ni no. As par ti das se- 
rão re a li za das em São Luís e em Co dó.

So men te na sex ta-fei ra, es tão pro gra ma dos no ve jo- 
gos. A ro da da te rá iní cio a par tir das 16h, no Gi ná sio Car- 
los Fer nan do, em Co dó, com dis pu tas dos tor nei os mas- 
cu li nos das ca te go ri as Sub-16 e Sub-19: A.A. Ca xi as Fut- 
sal x Por to (Sub-16), João Ri bei ro Mi lê nio x CAD/Es co la
Mo de lo (Sub-16), Mi lê nio Fut sal Club x Ju ven tu de Atlé- 
ti co Club (Sub-19) e A.A. Ca xi as Fut sal x Ajax Atlé ti co
Clu be (Sub-19).

Sex ta-fei ra (28) / Car los Fer nan do (Co dó)

Sex ta-fei ra (28) / Par que do Bom Me ni no

Sex ta-fei ra (28) / AP CEF

Sá ba do (29) / Qua dra do Bar re to

Sá ba do (29)/ Gi ná sio Ces jo

Sá ba do (29) / Car los Fer nan do (Co dó)

Do min go (30) / Qua dra do Bar re to

Do min go (30)  / AP CEF

Do min go (30) / Car los Fer nan do (Co dó)

Se gun da-fei ra (31) / AP CEF

São Luís, sexta-feira, 28 de maio de 2021
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Equipe analisa como foram as duas séries lançadas pela Marvel no Disney+, que foram
"WandaVision" e "Falcão e Soldado Invernal"

DISNEY+

Erros e acertos das
séries da Marvel

C
om du as sé ri es en cer ra das e 
a ter cei ra a ca mi nho, já é 
pos sí vel fa zer um ba lan ço do 
que a Mar vel ofe re ce ao pú- 

bli co em ge ral e aos seus fãs no 
Disney+. Fal tan do du as se ma nas pa ra 
a es treia de Lo ki, o que a sé rie so lo do 
vi lão fa vo ri to do MCU po de apren der 
com os er ros e os acer tos de Wan da Vi- 
si on e Fal cão e o Sol da do In ver nal?

Pa ra sem pre o mis té rio de Mephis- 
to se rá mo ti vo de pi a da quan do os fãs 
lem bram de Wan da Vi si on. Pro du zir e 
em pa co tar uma tem po ra da in tei ra de 
uma só vez, mas sol tar os epi só di os 
se ma nal men te, po de ser uma ar ma- 
di lha quan do seu ne gó cio en vol ve in- 
flar, en tre gar e re pe tir ex pec ta ti vas – 
co mo a Mar vel tem fei to mui to bem 
no ci ne ma des de 2008, fil me após fil- 
me. O pro ble ma de Wan da Vi si on tal- 
vez es te ja me nos na ex pec ta ti va mal 
co lo ca da dos es pec ta do res (que es pe- 
ra vam uma re vi ra vol ta que nun ca 
veio) e mais no fa to de o mis té rio de 
Agatha ter si do ób vio des de o iní cio (e 
se um mis té rio pa re ce ób vio de ca ra, 
es pe ra mos a re vi ra vol ta de no vo pa ra 
ne gá-lo).

Do ou tro la do, a nar ra ti va de Fal cão 
e o Sol da do In ver nal foi a mais li ne ar 
pos sí vel, por que des de o iní cio já se 
an te via que Sam Wil son ter mi na ria 
as su min do o pa pel de Ca pi tão Amé ri- 
ca, que na sua jor na da de he rói ele ne- 
gou ao re cu sar o es cu do. Co mo a sé rie 
da du pla não or ga ni za va seus epi só di- 
os co mo cáp su las de mis té rio cres- 
cen te, po rém, ao con trá rio de Wan da- 
Vi si on, a Mar vel con se guiu li dar com 
uma ex pec ta ti va con tro la da. A ex pe ri- 
ên cia de as sis tir a Fal cão e o Sol da do

WANDAVISION FOI A PRIMEIRA SÉRIE DA MARVEL LANÇADA NA DISNEY+

In ver nal era mais pas si va, por as sim 
di zer, mes mo por que o tex to era sem- 
pre bas tan te li te ral nas su as im pli ca- 
ções mo rais e po lí ti cas.

No ca so de Lo ki, a sé rie po de se be- 
ne fi ci ar de um for ma to mis to: uma 
nar ra ti va que se ja li ne ar, apre sen tan- 
do um mis té rio que se de sen ro la ao 
lon go dos seis epi só di os en quan to Lo- 
ki pro cu ra seu lu gar no MCU pós-Os 
Vin ga do res, ao mes mo tem po em que 
os epi só di os iso la da men te ofe re cem 
aven tu ras pe lo tem po-es pa ço que se- 
jam in de pen den tes uma da ou tra, no 
me lhor es ti lo Doc tor Who. O fa to de 
Lo ki pos si vel men te ter ou tras tem po- 
ra das – ao con trá rio das su as an te ces- 
so ras, fe cha das e en cer ra das – mos tra 
que a es tru tu ra epi só di ca com um 
even tu al ar co mais lon go é o ca mi nho 
mes mo.

O fa to de Lo ki não le var cla ra men te 

a ne nhum lon ga-me tra gem já anun- 
ci a do po de aju dar a ti rar um pou co do 
pe so da ex pec ta ti va. Wan da Vi si on se 
co nec ta va com Dou tor Es tra nho 2, e 
Ca pi tão Amé ri ca 4 foi anun ci a do ao 
fi nal de Fal cão e o Sol da do In ver nal. 
No ca so de Lo ki, o Mul ti ver so da Mar- 
vel cer ta men te ten de a re vi si tar o TVA 
pa ra tra tar de ti me li nes al ter na ti vas (e 
o vi lão tem po ral Kang vem aí), o que 
po de res pin gar no ci ne ma, mas se-
quer em Thor 4 a fal ta de Lo ki ten de a 
ser sen ti da, num fil me que tem Ch ris- 
ti an Ba le co mo vi lão e a pre sen ça dos 
Guar diões da Ga lá xia pós-Ul ti ma to.

Lo ki tem to do o ter re no, por tan to, 
pa ra fa zer com ou sa dia e ale gria uma 
sé rie só sua, li vre de amar ras mais ten-
si o na das – mes mo por que a ideia to da 
de ter li nhas tem po rais al ter na ti vas é 
po der brin car com elas com mais li- 
ber da de.

SAMBA DE LUTO

Nelson Sargento
morre aos 96 anos

NESLON SARGENTO ERA UM DOS NOMES DA MANGUEIRA

O sam bis ta Nel son Sar gen to mor reu on tem aos 96
anos, no Rio de Ja nei ro. Pre si den te de hon ra da Es ta ção
Pri mei ra de Man guei ra e com po si tor de clás si cos do
sam ba, Nel son es ta va in ter na do des de 20 de maio com
co vid-19, no Ins ti tu to Na ci o nal do Cân cer (IN CA), no
Rio de Ja nei ro. O sam bis ta ha via si do va ci na do com as
du as do ses da va ci na con tra a do en ça, mas não re sis tiu
às com pli ca ções. Ele dei xa es po sa e no ve fi lhos.

A con fir ma ção da mor te foi da da pe lo pró prio IN CA,
em no ta di vul ga da há pou co. “Nel son Mat tos deu en tra- 
da no hos pi tal, no úl ti mo dia 20, com qua dro de de si dra- 
ta ção, ano re xia e sig ni fi ca ti va que da do es ta do ge ral. Ao
che gar na uni da de, foi re a li za do o tes te de co vid-19, que
apon tou po si ti vo”, diz a no ta. “Ape sar de to dos os es for- 
ços te ra pêu ti cos uti li za dos, o óbi to ocor reu às 10h45,
des sa sex ta-fei ra (27/5)”.

Nel son Sar gen to en trou pa ra a ga le ria de gran des no- 
mes do sam ba com o dis co So nho de um sam bis ta
(1979), em que es tá o clás si co O sam ba ago ni za, mas não
mor re. Cân ti co à na tu re za, par ce ria com Ja me lão e Fal so
amor sin ce ro são ou tros su ces sos do mes tre.

O sam ba en con trou Nel son mui to ce do, ain da na in- 
fân cia pas sa da no Rio de Ja nei ro. Aos 12 anos. o me ni no
já era que ri do na Man guei ra, es co la de sam ba da qual
de fen deu as co res até a mor te. Nel son era con si de ra do
um dos ba lu ar tes da agre mi a ção, da qual fa zia par te da
ve lha guar da e da ala dos com po si to res. Em 2019 e 2020,
bri lhou na ave ni da, nos en re dos Zum bi dos Pal ma res e
Jo sé, car pin tei ro e pai de Je sus Cris to.

Nos anos 1960 e 1970, Nel son Sar gen to fir mou par ce- 
ri as im por tan tes, com no mes co mo Pau li nho da Vi o la,
El ton Me dei ros, Jair do Ca va qui nho e Zé Ke ti; e foi gra va- 
do por vo zes co mo Do na Ivo ne La ra, El za So a res e Beth
Car va lho.

Em 2005, Nel son Sar gen to en fren tou um cân cer de
prós ta ta, tra ta do no IN CA, mes mo hos pi tal on de mor- 
reu.

PAU LO PON TES

EX-BBB

Victor Hugo pede emprego na internet 

VICTOR HUGO, EX-BBB MARANHENSE, PEDE EMPREGO NAS REDES SOCIAIS

O ex-BBB ma ra nhen se Vic tor Hu go de- 
sa ba fou nas re des so ci ais que es tá vi ven do
uma fa se ruim de sua vi da. O psi có lo go,
que es tá de sem pre ga do, é for ma do em Le- 
tras, téc ni co em Quí mi ca e Mes tre em Saú- 
de Pú bli ca.

Vic tor Hu go re ve lou, ain da,

que não es tá sen do fá cil se

sus ten tar na pan de mia.

Pa ra ten tar uma

opor tu ni da de de em pre go,

o ex-BBB ma ra nhen se

pu bli cou seu ex ce len te

cur rí cu lo e fez um pe di do:

“Que rem me aju dar?

Pro cu ro em pre go. Até ho je

na da deu cer to pa ra mim.”

Os fãs de Vic tor Hu go elo gi a ram o seu
cur rí cu lo di ver si fi ca do, e o ex-BBB res pon- 
deu: “En vi ei pa ra to das as pla ta for mas de
em pre go. Co mo não ro lou na da ain da, re-
sol vi apro vei tar a vi si bi li da de aqui, pois te- 
nho mui tos se gui do res. To ma ra que dê cer- 
to.” Ain da du ran te a pan de mia, Vic tor Hu- 
go tem ofe re ci do aten di men to psi co ló gi co
gra tui to pa ra as pes so as que não po dem
pa gar pe lo tra ta men to: “To do mun do tem
que se unir”.

CLÁSSICOS

Gal Costa faz live pelo YouTube

GAL COSTA FAZ LIVE HOJE A PARTIR DAS 20H COM TRANSMISSÃO GRATUITA NO YOUTUBE

Gal Cos ta faz li ve es pe ci al di re ta men te
do Te a tro Bra des co, em São Pau lo, nes ta
sex ta-fei ra (28/5), a par tir das 20h, com
trans mis são gra tui ta pe lo YouTube do te a- 
tro. No se tlist, can ções co mo “Meu bem,
meu mal”, “Ne gro amor”, “Co ra ção va ga- 
bun do”, “Só lou co” e “Baby”.

O show é uma

opor tu ni da de de o pú bli co

co nhe cer o re cen te ál bum

de es tú dio da can to ra,

lan ça do em fe ve rei ro.

“Ne nhu ma dor” traz os 10 sin gles que
Gal gra vou com ou tros ar tis tas, en vi a dos
às pla ta for mas di gi tais des de no vem bro
de 2020. Em sua se gun da li ve, a bai a na
apre sen ta rá um es pe tá cu lo es tri ta men te
mu si cal, em que os pro ta go nis tas se rão
sua voz e as can ções. A di re ção-ge ral é de
Mar cus Pre to, o pro du tor que as si nou os
ál buns e shows mais re cen tes de Gal, co- 
mo “Es tra tos fé ri ca” e “A pe le do fu tu ro”.

São Luís, sexta-feira, 28 de maio de 2021
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