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Gasolina, gás e diesel
aumentam a partir de hoje

OPORTUNIDADE
Vagas em várias
cidades do Maranhão
Senai-MA abre inscrição para
processo seletivo com vagas para
todo Maranhão. Interessados devem
realizar inscrição até o dia 11 de julho.
PÁGINA 6

A Petrobras anunciou o reajuste de R$0,16 por litro de
gasolina, que passará a ser comercializado por R$ 2,69,
e de R$ 0,10 por litro de diesel, que será vendido a R$
2,81. O novo preço praticado nas refinarias vale a partir
de hoje, terça-feira (6). PÁGINA 7

39 ANOS DE CADEIA

Lucas Porto é condenado à
pena máxima pelo assassinato
e estupro de Mariana Costa

Nas primeiras horas do dia 5, em frente ao Fórum Desembargador Sarney Costa, em São Luís, familiares e amigos de Mariana
Menezes de Araújo Costa Pinto agradeciam, oravam e louvavam, pelo resultado da sentença do julgamento de Lucas Porto. Depois de um
julgamento que começou no dia 30 de junho, ele foi condenado a 39 anos de reclusão por estupro e homicídio qualificado, pela morte da
publicitária Mariana, ocorrida no dia 13 de novembro de 2016, no apartamento dela, no bairro do Turu. PÁGINA 6

6 mil autuações no combate à covid-19

Entre as localidades que mais foram fiscalizadas pela Vigilância Sanitária
do Estado estão Centro, São José de Ribamar, Calhau, Litorânea, Cohatrac,
Cohab, Cohama e Turu. PÁGINA 7
TEMPO E TEMPERATURA

Avião da II Guerra achado no Maranhão
Uma aeronave de guerra dos Estados Unidos da América (EUA), que caiu,
há 78 anos, durante a II Grande Guerra estava submersa na Baía do Tubarão, no
município de Humberto de Campos. PÁGINA 7

põe as cartas
BASTIDORES
APARTE Dino
Transparentes
Com a curva da pandemia da covid em descendência e a movimentação política pelo Palácio dos Leões cada dia mais intensa ao seu redor e emitindo sinais
de disputa interna no grupo governista, Flávio Dino resolveu agir.
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CASO COVAXIN

ELEIÇÕES

Presidente do TSE
critica o voto “distritão”
Em sessão de debates temáticos no Senado ontem, o ministro Luís Roberto Barroso diz
que modelo de votação fragiliza partidos

O

presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Luís Roberto Barroso,
engrossou o coro de senadores contra a proposta do “distritão”,
modelo de votação em discussão na
Câmara dos Deputados para substituir o sistema proporcional pelo majoritário, que considera apenas os nomes mais votados. Em sessão de debates temáticos do Senado nesta segunda-feira (5), que debateu possíveis
ajustes na legislação eleitoral, senadores e o ministro avaliam que o “distritão” fragiliza os partidos.
Pelo modelo atual, deputados são
eleitos pelo sistema proporcional. Nele, as vagas são deﬁnidas de acordo
com o número de votos para cada
partido e o quociente eleitoral. Já no
“distritão”, os deputados com o maior
número de votos em cada estado ganham as cadeiras, sem levar em conta
o total obtido pela legenda. “ O distritão não barateia as campanhas, talvez
encareça, ele enfraquecerá os partidos e ele será dramático para a representação das minorias”, observou
Barroso. O ministro acrescentou que
menos de 10% dos candidatos eleitos
para a Câmara dos Deputados conseguem os votos necessários por conta
própria.
“Como há muito preconceito com a
lista fechada, o TSE propôs uma fórmula em que o eleitor vota na legenda
se quiser, e segue-se a lista partidária,
mas o eleitor também pode votar no
candidato. E, se o candidato tiver o
coeﬁciente eleitoral próprio, ele fura a

lista”, explicou, ao falar de um modelo
de votação similar ao distrital misto,
mas com adaptações. Barroso escolheu São Paulo para exempliﬁcar como seria o modelo. Segundo ele, as 70
vagas na Câmara dos Deputados e os
pouco mais de 33 milhões de eleitores
do estado seriam divididos em 35 distritos eleitorais.
Mais críticas
“O distritão só tem desvantagens.
No mundo inteiro você vota no partido. O Brasil é exceção. Em nenhum
país do mundo o seu companheiro de
partido é seu adversário. Enquanto
nós não resolvermos essa questão,
nós vamos ﬁcar rodeando, fazendo reforminha e tal e não vamos atacar o
problema principal. Se nós queremos
votar no candidato, nós temos que
restringir o local”, avaliou o senador
Marcelo Castro (MDB-PI).
Apesar de concordar com a ideia de
mudanças na legislação eleitoral, Castro ressaltou que o “distritão” aumenta a fragmentação nas casas legislativas e o “personalismo”, segundo ele,
dois dos problemas atuais do sistema
eleitoral. O senador defendeu o voto
distrital misto no qual os eleitores têm
dois votos: um para candidatos no
distrito e outro para as legendas. O
mesmo modelo é utilizado na Alemanha.
Excesso
“Veja que a nossa capital do estado
de Mato Grosso, Cuiabá, hoje tem 25
cadeiras na Câmara de Vereadores e

19 partidos representados. Não tem
lógica a administração, o prefeito fazer uma coalizão com 19 partidos sendo representados. Algum erro há nisso. A correção inicial que queremos
fazer se inicia com as sobras eleitorais; aquela chapa que o partido apresenta só participe das sobras ao atingir o coeﬁciente eleitoral” destacou
outro senador, Carlos Fávaro (PSDMT).
Fávaro é autor de um projeto para
regulamentar as sobras eleitorais, vagas não preenchidas pelo resultado
do quociente partidário. O PL
783/2021 recebeu apoio durante a
reunião. Também durante o debate,
Thiago Bovério, do Instituto de Direito Político e Partidário (Pluris), criticou a proposta em discussão na Câmara de introduzir o “distritão”. “Teremos, caso aprovado, 513 partidos.
Como que se distribui TV para esses
513, recursos? Como administrar isso,
sem contar na probabilidade do ingresso do crime organizado, de caixa
dois, abuso do poder econômico?”,
criticou.
Para o jurista e ex-ministro da Justiça Eugênio Aragão a saída pode ser
adoção de um sistema misto de votação. “Partidos em excesso criam uma
enorme diﬁculdade de governabilidade. O “distritão” é um desserviço à democracia, como nós conhecemos ela
modernamente, como representação
de grandes correntes da sociedade.
Nós precisamos realmente ter um sistema em que os partidos tenham mais
força de moldar as eleições”, disse.

ENERGIA

Como funcionam as bandeiras tarifárias
MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL

DESDE 2015 A AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA (ANEEL) RESOLVEU ADOTAR O SISTEMA DE BANDEIRAS NA CONTA DE LUZ
Anúncios de aumento na conta de
luz são sempre motivo de preocupação. Desde 2015 que a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) resolveu adotar o sistema de bandeiras na
conta de luz, para o consumidor saber
se está pagando o valor normal ou um
valor a mais pela energia elétrica. As
bandeiras tarifárias reﬂetem os custos
variáveis da geração de energia elétrica.
Elas são indicadoras do valor da
energia – de quanto está custando para o Sistema Interligado Nacional
(SIN) gerar a energia usada nas casas,
nos estabelecimentos comerciais e
nas indústrias. Quando a conta de luz
é calculada pela bandeira verde, signiﬁca que a conta não sofre nenhum
acréscimo.
A bandeira amarela signiﬁca que as
condições de geração de energia não
estão favoráveis, e a conta sofre acréscimo de R$ 1,874 por 100 kilowatt-hora (kWh) consumido. A bandeira vermelha mostra que está mais caro gerar energia naquele período. A bandeira vermelha é dividida em dois pa-

tamares. No primeiro patamar, o valor
adicional cobrado passa a ser proporcional ao consumo, na razão de R$
3,971 por 100 kWh; o patamar 2 aplica
a razão de R$ 9,492 por 100 kWh.
“Com as bandeiras tarifárias, o
consumidor ganha um papel mais ativo na deﬁnição de sua conta de energia. Ao saber, por exemplo, que a bandeira está vermelha, o consumidor
pode adaptar seu consumo e diminuir
o valor da conta (ou, pelo menos, impedir que ele aumente)”, explica a
Aneel em seu site.
Reajuste das bandeiras
Os valores das bandeiras foram reajustados no dia 29 de junho. O aumento mais signiﬁcativo foi o do patamar 2 da bandeira vermelha, o mais
alto de todos. O aumento foi de 52%.
Esse aumento, no entanto, não é
calculado em cima do valor total da
conta de luz, e sim no acréscimo gerado a cada 100 kWh consumido. O reajuste das bandeiras provoca um impacto no valor ﬁnal da conta de luz,
segundo a Aneel, de 4,9%.

Por que a conta aumenta?
A usina hidrelétrica, que gera energia a partir da força da água nos reservatórios, é a mais barata e a primeira
opção do SIN. Por isso, em épocas de
muita chuva e reservatórios cheios, a
bandeira tarifária costuma ser a verde, porque a energia está sendo produzida da maneira mais em conta.
Em períodos de estiagem, quando
o nível dos reservatórios diminui, é
necessário captar energia de outros tipos de usina, como as termelétricas.
Esse tipo de usina gera energia a partir
de combustíveis fósseis, como diesel e
gás. Além de ser mais poluente, é mais
cara. Por isso, quando as termelétricas
são acionadas, o custo da geração de
energia aumenta e a bandeira tarifária
muda. Quem faz a avaliação das condições de geração de energia no país é
o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). É ele que deﬁne a melhor
estratégia de geração de energia para
atendimento da demanda. Ela deﬁne
a previsão de geração hidráulica e térmica, além do preço de liquidação da
energia no mercado de curto prazo.

5 pontos em que a PGR
investigará Bolsonaro
A Procuradoria-Geral da República (PGR) informou
ao Supremo Tribunal Federal (STF) que instaurou
inquérito para apurar se o presidente Jair Bolsonaro
(sem partido) prevaricou ao não comunicar à Polícia Federal supostas irregularidades no processo de compra
da vacina indiana Covaxin. Bolsonaro teria sido comunicado quanto à “pressão atípica” sofrida pelo servidor
do Ministério da Saúde, Luis Ricardo Fernandes Miranda, para autorizar o pagamento à empresa que intermediaria a compra de 20 milhões de doses do imunizante
produzido pela Barath Biotech. O alerta do servidor e
seu irmão, o deputado federal Luis Miranda (DEM-DF),
teria sido feito em 20 de março, em reunião no Palácio
da Alvorado. Bolsonaro teria então dito que acionaria a
Polícia Federal para investigar o caso, o que não aconteceu. Os irmãos Miranda relataram o encontro à imprensa e à CPI da Pandemia.
“Cumpre que se esclareça o que foi feito após o referido encontro em termos de adoção de providências”, escreve o vice-procurador-geral da República, Humberto
Jaques de Medeiros, na manifestação encaminhada
nesta sexta-feira ao STF.
A prevaricação é uma infração prevista no artigo 319
do Código Penal brasileiro.
Segundo a legislação, o crime ocorre quando um funcionário público “retarda ou deixa de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento
pessoal”. No caso especíﬁco, seria a suposta não comunicação de eventual irregularidade para outras autoridades investigarem. O Código Penal prevê pena de três
meses a um ano de prisão e multa. No inquérito, a PGR
vai apurar notícia-crime apresentada à Suprema Corte
na segunda-feira (28) pelos senadores Randolfe Rodrigues (Rede-AP), Fabiano Contarato (Rede-ES) e Jorge
Kajuru (Podemos-GO). A manifestação da procuradoria
foi encaminhada à ministra Rosa Weber e o prazo sugerido para as investigações é de 90 dias.
Entenda os 5 pontos em que a PGR investigará Bolsonaro por suposta prevaricação.
1. Depoimento dos irmãos Miranda
A base da notícia-crime apresentada por Randolfe,
Contarato e Kajuru são os depoimentos prestados no último dia 25 de junho pelo deputado federal Luis Miranda e seu irmão, Luis Ricardo Fernandes Miranda, servidor concursado do Ministério da Saúde, durante a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Pandemia.
2. ‘Pressão atípica’
No depoimento, o deputado Luis Miranda disse ter
advertido o presidente Bolsonaro de que seu irmão –
servidor público do Ministério da Saúde – tinha sofrido
“pressão” para autorizar o pagamento pela pasta para a
empresa que intermediara a aquisição de 20 milhões de
doses da vacina Covaxin, produzida pela empresa indiana Bharat Biotech.
Essa informação não consta da manifestação da PGR,
mas, no Brasil, o negócio foi intermediado pela Precisa
Medicamentos, empresa cujos sócios estão envolvidos
em ações judiciais por processos anteriores de compras
de produtos de saúde mal sucedidos.
A empresa tem como sócio o empresário Francisco
Maximiano, que teria relações próximas com o líder do
governo na Câmara, deputado Ricardo Barros (PP-PR).
3. Denúncia à PF e envolvimento de Ricardo Barros
Ainda segundo os irmãos Miranda, em seu depoimento à CPI, Bolsonaro teria dito que acionaria a Polícia
Federal para investigar o caso, destaca a PGR em sua
manifestação ao STF.
Vale lembrar, porém, que a Polícia Federal informou,
em 24 de junho, que não havia aberto nenhum inquérito
sobre a compra da Covaxin, conforme informou a senadora Eliziane Gama (Cidadania-MA) à CPI naquela data.
O dia foi a véspera do depoimento dos irmãos Miranda à
comissão, quando as denúncias feitas por eles já eram
amplamente noticiadas pela imprensa.
Apenas no dia 30 de junho, e após a CPI ter levantado
indícios de irregularidades na transação, a PF ﬁnalmente abriu inquérito para investigar o caso.
Novamente conforme o depoimento dos irmãos Miranda e segundo o documento da PGR, na reunião realizada em 20 de março no Palácio da Alvorada, Bolsonaro
teria relacionado as supostas irregularidades ao deputado federal Ricardo Barros.
4. O ministro Eduardo Pazuello também sabia?
Um quarto ponto que consta da manifestação protocolada pela PGR ao STF na manhã desta sexta-feira é
que o alerta das supostas irregularidades também teria
sido dado ao então titular do Ministério da Saúde, general Eduardo Pazuello, durante uma viagem oﬁcial.
5. Possível prevaricação
A PGR aﬁrma que há “dúvida acerca da titularidade
do dever descrito pelo tipo penal do crime de prevaricação”, ou seja, que ainda não está claro qual funcionário
público incorreu em prevaricação ao não comunicar o
caso para ser investigado.
A procuradoria vê ainda “ausência de indícios que
possam preencher o (…) elemento subjetivo especíﬁco,
isto é, a satisfação de interesses ou sentimentos próprios dos apontados autores do fato”. Ou seja, não vê por
ora indícios de interesses pessoais na não-comunicação
das alegadas irregularidades.
Ainda assim, o órgão avalia que é preciso esclarecer
que providências foram tomadas pelas autoridades
após a denúncia dos irmãos Miranda.
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

CCJ aprova incentivos
à imunização da c.ovid
A

Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania da Assembleia (CCJ) aprovou, por
unanimidade, na reunião por
videoconferência realizada nesta
quarta-feira (30), a Medida Provisória
357/2021 e o Projeto de Lei Ordinária
(PLO) 320/2021, de iniciativa do Poder Executivo, que garantem premiação em dinheiro para incentivar a
imunização com a segunda dose da
vacina contra a Covid-19 (Dose Premiada).
O presidente da CCJ, deputado
Adelmo Soares (PCdoB), que comandou a reunião presencialmente da Sala das Comissões, foi o relator de ambas as proposições do Poder Executivo. Participaram os deputados Rafael
Leitoa (PDT), Roberto Costa (MDB),
Neto Evangelista (DEM), Dr. Yglésio
(PROS), Marco Aurélio (PCdoB) e Duarte Júnior (Republicanos).
A MP autoriza o Governo do Estado
a sortear os prêmios em dinheiro. E o
projeto de lei, que teve parecer conjunto da CCJ e da Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle, por sua vez, autoriza a abertura
de crédito especial no valor de R$
2.700.000,00, a serem aplicados na
premiação para incentivar a imunização com a segunda dose da vacina
contra a Covid-19 (Dose Premiada).
Pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle participaram e votaram a favor do
PLO 320/2021 os deputados Roberto
Costa (MDB), Ricardo Rios (PDT),
Ariston Sousa (Republicanos), Dr.
Yglésio e Marco Aurélio (PCdoB).

Prêmio Escola Digna

A CCJ também aprovou os projetos
de lei ordinária de iniciativa do Poder
Executivo 300/2021 (que institui a política de redução das emissões de ga-

A MP AUTORIZA O GOVERNO DO ESTADO A SORTEAR OS PRÊMIOS EM DINHEIRO
ses do efeito estufa, provenientes de
desmatamentos e da degradação ﬂorestal), 319/2021 (que institui, no âmbito da Política Educacional “Escola
Digna”, o prêmio Escola Digna e o
Bolsa
Auxílio
Educacional
–
BAE) e 298/2021 (que regula o Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais – TARF). As proposições tiveram a
relatoria do deputado Adelmo Soares.
Foi aprovado, ainda, o Projeto de
Lei 308/2021, de autoria do Tribunal
de Contas do Estado do Maranhão
(TCE), que dispõe sobre a organização administrativa dessa instituição,
matéria também relatada pelo deputado Adelmo Soares.

Justiﬁcativa

Na mensagem governamental de
encaminhamento do PLO 320/2021 e
da MP 357/2021 à Assembleia, o governador Flávio Dino (PSB) diz que,
de acordo com dados extraídos da
Plataforma e-SUS Notiﬁca, do Ministério da Saúde, 167.319 pessoas estão
com a segunda dose em atraso no Maranhão.
“Por isso, com o objetivo de estimular o avanço da vacinação contra a Covid-19 no território estadual, serão
sorteados prêmios nos valores de R$

1.000,00, 5.000,00 e 10.000,00. Poderão ser beneﬁciários dos sorteios todos aqueles que tomarem as duas doses da vacina contra a Covid-19, conforme registro na plataforma Conecte
SUS”, esclarece o governador.

Importância

O presidente da CCJ, Adelmo Soares, fez um comentário sobre a importância e relevância das matérias apreciadas e aprovadas.
“As principais matérias aprovadas tratam da preocupação do Governo do Estado no sentido de que as
pessoas entendam a importância da
segunda dose da vacina contra a Covid-19, premiando aqueles que se vacinarem. Assim, a gente chama a
atenção da população para a importância de se tomar não só a primeira
dose, mas, sobretudo, a segunda. Portanto, a dose premiada é uma maneira
encontrada pelo Governo Flávio Dino
de incentivar as pessoas a tomarem a
segunda dose da vacina”.

Próxima reunião

O deputado Adelmo Soares encerrou a reunião da CCJ convocando a
próxima para terça-feira, dia 7, na Sala
das Comissões, de forma presencial.

Gabinetes itinerantes aproximam população

Sugestões

A vereadora Rosana da Saúde também adotou o novo formato de atendimento. Acompanhada de assessores, ela passou a atender, desde o mês
de março, em forma de gabinete móvel. Através da iniciativa, ela visa exercer um mandato mais próximo da po-

Com a curva da pandemia da covid em descendência
e a movimentação política pelo Palácio dos Leões, cada
dia mais intensa ao seu redor e emitindo sinais de disputa interna no grupo governista, Flávio Dino resolveu
agir. Ele chamou ontem os dois pré-candidatos e dirigentes dos partidos da aliança de 2018 para dizer-lhes
como deseja conduzir o processo eleitoral de 2022. No
sábado, numa prévia, ele convocou o vice Carlos Brandão (PSDB) e o senador Weverton Rocha (PDT) para dizer o seguinte: Brandão será governador a partir de abril
e como tal, obviamente, será candidato a permanecer
no Palácio depois de 2022.
O senador Weverton tem uma forte liderança no Maranhão depois que, em 2018, foi eleito com votação histórica, beirando dois milhões de votos. No mandato, ele
tem se apresentado como pretendente à sucessão de
Flávio Dino, mesmo com quatro anos ainda para cumprir no Senado Federal, a partir de 2022. Mas caso Roseana Sarney resolva se empolgar e disputar um novo
mandato no Palácio dos Leões, pode complicar o grupo
dinista, assim também, caso o ex-prefeito Edivaldo Holanda Júnior decida entrar na disputa do governo.
A outra hipótese que terá substância para embolar a
sucessão de 2022 é a possibilidade de unir Roseana
Sarney, Edivaldo Holanda Jr, Josimar do Maranhãozinho
(PL) e Roberto Rocha numa frente contra o grupo de Flávio Dino, que será candidato a senador. Nesse cenário,
com mais Carlos Brandão e Weverton Rocha eventualmente concorrente entre si, tudo passará a ser terreno
movediço. Até porque, Roberto Rocha deve se ﬁliar ao
mesmo Partido de Jair Bolsonaro (Pátria Livre), com articulação para se unir com o PSL, PP, PTB e PL, todos
com suas bancadas ﬁncadas no coração do Centrão –
bloco que sustenta o governo.
Como uma eleição estadual jamais se separa da disputa presidencial, no Maranhão não será diferente em
2022. Flávio Dino vai passar o governo até 4 de abril ao
vice Carlos Brandão. Será candidato a senador, mas até
o meado do próximo ano, tudo pode mudar de rumo.
Aliado fervoroso do ex-presidente Lula, Flávio Dino estará em seu palanque. Como o pedetista Ciro Gomes
não para de atirar pedras em Lula, negando-lhe a hipótese de uma frente anti-Bolsonaro, Weverton Rocha
também terá diﬁculdade de permanecer na aliança ﬂavista no Maranhão. Mas como cada eleição tem a sua
própria história, as acomodações de 2022 agora é que
começam a ser construídas.

Todos sem vice

CÂMARA DE SÃO LUÍS

Rosana e a sua equipe conversaram
com moradores da localidade e analisaram demandas que possam ser encaminhadas e solucionadas / Divulgação
Tendo como objetivo aproximar o legislativo municipal à população da
capital, principalmente neste período
de restrições e distanciamento devido a pandemia da Covid-19, as vereadoras Silvana Noely (PTB), Rosana da
Saúde (Republicanos) e Concita Pinto
(PCdoB), por meio da Procuradoria da
Mulher, estão implementando ações
que consistem no contato direto com
a comunidade. Através do gabinete
itinerante, acompanhadas de assessores, as vereadoras vão aos bairros,
colhem informações dos moradores e
levam as demandas ao prefeito Eduardo Braide e secretários municipais.
A vereadora Silvana Noely, uma das
adeptas desse tipo de iniciativa, lançou em março deste ano o ‘Gabinete
na rua’, com o objetivo de levar para
dentro das comunidades os serviços
prestados em seu gabinete físico, ouvindo os moradores e levando ao prefeito e secretários as demandas apresentadas pela população.
“O Gabinete na rua é a extensão do
nosso trabalho. Sabemos de toda a
problemática que estamos passando,
então, eu vou até a população. Espero
que assim consigamos avançar e entender mais quais as reais necessidades. Estou vereadora, e o meu trabalho deve ser para o povo. Trabalhando
dessa forma, fazemos com que todos
participem da política, de alguma forma”, declarou.

Dino põe as cartas

pulação, levando a estrutura do seu
gabinete para ouvir a comunidade,
colhendo sugestões e contribuindo
para o desenvolvimento da capital.
“O vereador é o representante mais
próximo do povo, e devemos honrar
isso a cada dia. A participação popular
é fundamental para a realização de
um excelente mandato, pois é através
desse contato que vamos conhecer a
real situação da população e, assim,
trabalhar para beneﬁciar a todos”,
aﬁrmou Rosana.
Além de ouvir as solicitações e encaminhá-las para possíveis soluções
junto aos órgãos, a itinerância também atende a comunidade com algumas ações e serviços. É o caso, por
exemplo, de um projeto realizado pela
Procuradoria da Mulher – órgão comandado pela vereadora Concita Pinto, que juntamente com as parcerias,
já atendeu cerca de 100 mulheres da
capital, desde maio.Ao avaliar como
positivas as ações que puderam ser
concretizadas pela Procuradoria nesse período, Concita Pinto disse que,
apesar das restrições por conta da
pandemia do novo coronavírus, o órgão legislativo apenas reduziu as atividades.“Nós apenas reduzimos as
ações. Muitas mulheres ludovicenses
precisam de atendimento, por isso,
fomos buscar parceiros para nos ajudar a suprir essas demandas. Como
temos conseguido, avalio como positivas as ações realizadas até o momento”, explicou Concita Pinto.

parceira. Já à empresa, coube a venda
de óculos às mulheres que necessitasse pelo preço máximo de R$ 300,00.

Compromisso

Concita Pinto concluiu dizendo
que a Procuradoria da Casa vai manter esse compromisso de realizar um
trabalho próximo da população, principalmente na garantia dos direitos
das mulheres. Além disso, a procuradoria também irá desenvolver parcerias para realizar palestras e cursos
que auxiliem o público feminino na
busca por renda. “Nós vamos fazer
um trabalho itinerante. Pretendemos
ir às comunidades, com todos os cuidados necessários diante do cenário
de pandemia, para falar com as mulheres sobre os direitos delas, para ouvi-las, e também, para mostrar a elas a
importância das mulheres para a sociedade. Também iremos desenvolver
parcerias para realizar palestras e cursos que auxiliem as mulheres a terem
a renda delas”, concluiu.

Trabalho Itinerante

O Gabinete Itinerante é uma iniciativa inovadora que tem o objetivo de
aproximar a política e o mandato parlamentar das pessoas, através da promoção da cidadania, formação política, cultura e participação popular.
Os eventos costumam ocorrer presencialmente, com tendas em vários
bairros da cidade. Além de ouvir sugestões e demandas, na programação,
também há apresentações culturais e
bate-papo com convidados para
Consultas
De acordo com a vereadora Concita construção coletiva de projetos.
Pinto, cerca de 100 mulheres dos bairCom as restrições sanitárias da
ros Monte Castelo, Fé em Deus e Reti- pandemia, desde abril de 2020, alguro Natal receberam atendimento of- mas dessas iniciativas vêm sendo reatalmológico por meio de uma parce- lizadas também na modalidade onliria realizada entre a Procuradoria da ne, por meio das redes sociais de alMulher e as Óticas Diniz. Ela destacou guns vereadores – caso de Silvana
também, o fornecimento de toda a in- Noely. Nesse novo formato, cabe à
fraestrutura para a instalação dos própria parlamentar estabelecer as
equipamentos, e da vitrine da loja regras de participação popular.

Os cinco pré-candidatos a governador do Maranhão
em 2022 – Weverton Rocha, Carlos Brandão, Edivaldo
Júnior, Josimar do Maranhãozinho, Roseana Sarney –
debatem todas as possibilidades eleitorais, mas nenhum fala, nem de cochicho, sobre o vice.

Perguntinha

Uma pergunta que não quer calar: caso o ex-prefeito
Edivaldo Holanda Júnior resolva partir para o tudo ou
nada na corrida ao Palácio dos Leões, ele levará o apoio
do sucessor Eduardo Braide, que o poupou de críticas
tanto na campanha quanto na prefeitura?

Carta aberta

Havia expectativa ontem sobre uma carta-compromisso que o governador Flávio Dino iria apresentar na
reunião com os dirigentes partidários, no ﬁm da tarde.
Como esta coluna fechou antes do encerramento da
reunião, não deu para conﬁrmar de teve ou não a carta.

“Não tem expectativa não”.

Do ministro chefe da Advocacia Geral da União, André Mendonça, sobre sua indicação para a vaga do ministro do STF, Marco Aurélio Mello. Ele diz que cristão
estão dispostos a morrer pela liberdade.
Carlos Brandão teve uma grande surpresa em
São Mateus, onde foi inaugurar obras do governo. No ﬁnal, o ex-prefeito Miltinho Aragão o
convidou para um almoço e lá estavam mais de
50 prefeitos, vices, ex-prefeitos, deputados e secretários
estaduais. Os organizadores cintaram 160 municípios
ali representados, para apoiá-lo.
Como Bolsonaro não tem pré-candidato defendendo-o diretamente no Maranhão, o prefeito Lahesio Bomﬁm, de São Pedro dos Crentes, está de olho no espaço evangélico do bolsonarismo. Disse na TV Mirante que não é bolsonarista, mas apoia o governo.
O senador Roberto Rocha trabalha politicamente seu velho projeto de chegar um dia ao
Palácio dos Leões, como fez o pai, Luiz Rocha,
mas não perde de vista também um eventual
confronto de urna com o governador Flávio Dino
na disputa da cadeira de senador – a dele.
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Rachadinha

Enquanto o senador Flávio Bolsonaro daria tudo para
que esquecer o caso das “rachadinhas” na Assembleia
Legislativa do Rio de Janeiro, quando ele era deputado,
agora, o caso explodiu no colo do pai dele, Jair, o presidente.
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A dose e o veneno da
reforma tributária
» LUIZ NICOLAEWSKY
- Superintendente do Sindicato Nacional da Indústria da
Cerveja (Sindicerv)

Em meados do século 16, o médico
e físico Paracelso disse que a
diferença entre o remédio e o
veneno é a dose.

EDITORIAL

Sinais de alerta
Enquanto a humanidade ainda luta
para se recuperar da tragédia sanitária causada pela pandemia do novo
coronavírus, o planeta segue mandando sinais de que é preciso tratar
outra doença grave que o acomete: o
aquecimento global. Nos últimos dias, fenômenos climáticos extremos
têm dado a dimensão da importância
de se preservar ﬂorestas e mananciais,
replantar árvores e reduzir drasticamente as emissões de gases do efeito
estufa.
No Hemisfério Norte, temperaturas
muito altas sufocam regiões normalmente mais amenas. Na Europa, Moscou, por exemplo, teve a mais forte
onda de tempo quente em 120 anos,
com termômetros na casa dos 35
graus dias seguidos. O mesmo ocorre
em regiões dos Estados Unidos. Em
Boston, na semana passada, o registro
chegou a 37 graus. E até no Canadá,
país tipicamente frio, vizinho ao Polo
Norte, o calor bateu recordes históricos, atingindo inacreditáveis 49 graus
na região da Columbia Britânica, onde ﬁca Vancouver, sendo apontado
como responsável pela morte de centenas de pessoas.

Mesmo considerando-se que é verão no Canadá, trata-se de um calor
que não se sente nem nas mais quentes cidades brasileiras. Aliás, no Brasil
tropical, a situação se inverteu, com
um frio de trincar os dentes no Sudeste e até no Centro-Oeste, além do Sul,
com temperaturas abaixo de zero em
várias localidades, sobretudo nas serras Gaúcha e Catarinense, onde caiu
neve por dias seguidos, o que é incomum.

postura do governo norte-americano
após a eleição de Joe Biden, que se
propõe a dar prioridade à questão climática e levou os EUA de volta ao
Acordo de Paris. O país havia deixado
o tratado no governo do antecessor de
Biden, Donald Trump, em uma de suas muitas manifestações de desprezo
às causas ambientais.

Seria importante uma mudança de
postura também no Brasil. Principalmente após a saída de Ricardo Salles
Em outro contraste ambiental pre- do Ministério do Meio Ambiente, cuja
ocupante no Brasil, o Rio Negro teve gestão, que vinha desde início do gono mês passado sua maior cheia des- verno Bolsonaro, foi marcada pelo rede o início das medições, em 1902, al- laxamento na ﬁscalização e recordes
cançando 30,02 metros e deixando de desmatamentos e de queimadas
boa parte de Manaus debaixo d’água, na Amazônia. O bioma, por sinal, soenquanto no Centro-Oeste e Sudeste freu em junho com o maior número
a estiagem mais severa em 90 anos es- de focos de incêndio (2.308) para o
vazia para menos de 30% da capaci- mês em 14 anos, segundo o Instituto
dade os reservatórios das hidrelétri- Nacional de Pesquisas Espaciais (Incas responsáveis pela maior parte da pe).
Está mais do que na hora de uma corenergia produzida no país.
Todos esses fenômenos evidenci- reção de rumo, no sentido do fortaleam a urgente necessidade de se cuidar cimento da preservação ambiental e
melhor do meio ambiente e conter o da busca do desenvolvimento sustenaquecimento. Nesse sentido, um pon- tável, para garantir um futuro melhor
to positivo é a radical mudança de aos brasileiros e ao resto do mundo.

Cidades precisam se preparar para crise climática
» JULIANA BALADELLI RIBEIRO
- Especialista em soluções baseadas na
natureza na Fundação Grupo Boticário
Você já pensou como era a sua cidade antes de ser uma cidade? Quais
animais andavam por onde hoje trafegam carros, ônibus e motocicletas?
Que tipo de vegetação era dominante,
ou quais povos habitavam a região? As
áreas urbanas, hoje ocupadas por ruas, avenidas, casas, comércios movimentados, onde vivem 70% dos habitantes do planeta, nem sempre foram
assim.
A maioria das cidades do mundo
nasceu às margens dos rios e hoje
convive com eles: Paris e o Rio Sena;
Londres e o Rio Tâmisa; Porto Alegre e
o Rio Guaíba; e São Paulo, que cresceu
entre os rios Pinheiros e Tietê. Suas
águas eram utilizadas para suprir todas as necessidades da população, como abastecimento, pesca, transporte,
limpeza, dessedentação de animais e
lazer.
Quantos de nós ainda lembram de
tomar banho de rio, apenas algumas
décadas atrás? Isso mostra a nossa dependência em relação ao serviço
ecossistêmico mais precioso do mundo: a água limpa. Nossas cidades foram construídas por cima de um ambiente natural e até hoje vemos reﬂexos desta ocupação, muitas vezes realizada sem planejamento.
As cidades se desenvolveram à
margem dos rios e depois os esconderam, buscando em cursos d’água mais
longínquos aquilo que seu berço não
mais conseguia prover.
Em momentos de chuvas intensas,
é muito comum que os rios, escondidos, despercebidos, embaixo daquela
avenida tão movimentada, transborÉ

dão conta de que ainda estão ali, vivos, dinâmicos, pulsando sob o asfalto. Em momentos de secas e estiagens
severas, nos lembramos de que existe
água debaixo da terra: aumenta o número de poços artesianos perfurados
e a preocupação sobre um futuro com
escassez hídrica.
Mas essa preocupação normalmente é lavada pela primeira chuva
que traz de volta outros problemas,
como os resíduos descartados sem o
devido cuidado, que entopem bueiros
e assim atrapalham que a água das
chuvas chegue em seu destino natural… O rio, que está ali, canalizado, seguindo seu ﬂuxo.
Muitas cidades estão percebendo
que não adianta lutar contra a força
da natureza. Não adianta canalizar rios, cortar árvores, impermeabilizar
todo o solo, e então torcer pela quantidade de chuva adequada e por temperaturas mais amenas. A crise climática que bate à nossa porta tem como
uma de suas principais consequências a alteração nos padrões de chuva.
As tendências de impactos da mudança do clima variam muito de uma
região para outra, mas de forma geral,
podemos perceber eventos climáticos
mais extremos, como chuvas intensas
ocorrendo com maior frequência e estiagens mais prolongadas.
As cidades costeiras têm preocupações adicionais, como o aumento
do nível do mar, a intrusão salina (invasão de água salgada no lençol freático) e a maior frequência de tempestades mais fortes, que podem se tornar
ciclones ou furacões.
Muitas localidades usam a força e a
sabedoria da natureza a seu favor. Na

reia do Sul, em um curto espaço de
tempo, o rio que cruza a área central
foi revitalizado. Um projeto complexo
foi necessário, com a implosão de um
enorme viaduto de concreto e o estímulo ao uso do transporte público.
Como recompensa, hoje o rio é habitado por peixes, possui cascatas e parques lineares em seu entorno e se
transformou em novo ponto turístico.
No Brasil, Recife (PE) está colocando em prática o projeto de revitalização do Rio Capibaribe, com planejamento urbano integrado a Soluções
Baseadas na Natureza. O rio que divide a cidade, vai passar a ser ponto de
encontro e orgulho para seus moradores.
Em Curitiba (PR), o Rio Barigui
apresenta diversos parques em suas
margens, sendo o mais famoso — o
Parque Barigui — criado na década de
1970 sob a justiﬁcativa de que seu lago
servisse como bacia de contenção de
cheias. Hoje é o parque mais amado
da capital paranaense e uma avaliação de retorno de investimento, realizada pela prefeitura em parceria com
a Fundação Grupo Boticário, identiﬁcou que a cada R$ 1 investido no local,
retornam para a cidade R$ 12,50.
É preciso que as cidades façam as
pazes com seus rios e reconheçam ali
a grandiosidade da vida e enormes
oportunidades de transformação social. Grandes metrópoles do mundo
têm nos cursos d’água seu cartãopostal, contando com a paisagem do
entorno dos rios para gerar oportunidades de negócios, lazer, turismo e recreação para a população.
Crises são oportunidades e a crise
climática pode ser uma boa chance
para que as áreas urbanas se reconci-

Em exagero, ambos podem matar. Em doses insuﬁcientes, um não mata, e o outro jamais cura. Esse pensamento é particularmente adequado nesse momento em
que se coloca em pauta a reforma tributária. A indústria
brasileira %u2014 tendo o setor da cerveja como um
grande player %u2014 está atenta aos principais movimentos da agenda de desenvolvimento econômico e social do país e um dos seus pontos mais importantes é a
reforma tributária.
Em discussão no parlamento, se bem conduzida, a reforma será fundamental para a retomada econômica, a
geração de empregos e o aumento da renda da população brasileira pós-pandemia.
Trata-se de um dos setores de extrema relevância no
Brasil. Aﬁnal de contas, somos o terceiro maior produtor
de cerveja do mundo, com uma das cadeias produtivas
mais extensas, que gera mais de 2 milhões de postos de
trabalho, R$ 25 bilhões por ano de tributos e representa
pouco mais de 2% do PIB. Por este motivo, podemos
aﬁrmar que a indústria da cerveja é peça fundamental
nesse processo de retomada do crescimento econômico.
Neste momento tão particular e delicado, aprendemos a repensar nossas atitudes, rever nossos valores, viver com menos e de forma mais simples. E essa lógica
precisa ser aplicada também ao nosso sistema tributário. Avançar com a reforma tributária hoje no Brasil é urgente e crucial. O setor apoia uma ampla reforma tributária, abrangendo todos os tributos sobre o consumo e
que seja efetivamente transformadora, tendo como ﬁm
maior a simpliﬁcação de todo o sistema, a eliminação da
burocracia e da insegurança jurídica, sem que se promova um aumento da atual carga impositiva, que já é
uma das maiores do mundo.
Para ir ainda mais fundo no tema, contratamos um
estudo junto à Fundação Getulio Vargas com o objetivo
de mapear o setor e simular as propostas que se encontram em debate no Congresso Nacional. As simulações
apontam que majorações na carga tributária vigente
produziram consequências negativas não apenas para o
setor, mas, em especial, para o país.
Um potencial incremento, nos moldes do que tem sido preconizado e apresentado acarretará redução expressiva na renda, nos empregos, nos investimentos e
na arrecadação por parte dos Estados e da União. Não é
um prognóstico de uma única indústria. A cadeia produtiva da cerveja começa no campo, passa por transporte, energia, veículos, alumínio e vidro, só para citar alguns exemplos. Ou seja, toda e qualquer iniciativa tem
impacto, para o bem ou para o mal, nessa cadeia.
Relembrando da analogia do ﬁlósofo Paracelso, é preciso conversarmos sobre a %u201Cdose%u201D para
que não haja exageros ou que as medidas sejam insuﬁcientes. Apoiamos a reforma tributária ampla e abrangente, que traga simpliﬁcação e não aumento de carga. Não
é hora de aumentar imposto.
O momento agora é de acertar a dose para que o remédio não se torne veneno. Defendemos, por isso, a
ampla discussão, a reﬂexão e a união para trabalharmos
a favor de uma indústria nacional forte e colaborativa
para reencontrar o caminho do crescimento de que tanto necessitamos.

GERAL

Responsáveis: George Raposo
E-mail: redacao@oimparcial.com
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"NOTIFICAÇÃO PARA RETORNO AO EMPREGO
Empregador: GSM Comercio e Serviços
Empregado: JOSÉ ANTONIO CARDOSO CPF:059.829.663-80

DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DO MARANHÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 014/2021-DPE-MA
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 014/2021-DPE,
Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa especializada na prestação de serviços
de fornecimento e instalação de divisórias tipo piso teto, com isolamento acústico, portas, kits ferragens,
para a obra de reforma e ampliação do edifício sede da DPE, localizado na Avenida 03, Quadra 21, Lote
02, Loteamento Jaracaty, Renascença II, São Luís - MA, conforme especiﬁcações contidas no Termo de
Referência e seus anexos partes integrantes do Edital. Data/Hora Abertura do Certame: dia 20/07/2021
à 09:00 horas a ser realizado no portal Comprasnet, pelo site www.comprasgovernamentais.gov.br.
O Edital está á disposição dos interessados nas páginas: www.comprasgovernamentais.gov.br;
defensoria.ma.def.br e www.tce.ma.gov.br.
São Luís, 02/julho/2021. Comissão Permanente de Licitação-DPE.

AVISO DE CREDENCIAMENTO N.º 002/2021
O Município de Jenipapo dos Vieiras - MA, através de sua Comissão Permanente de licitação, torna público
para conhecimento de todos que estará realizando Chamada Pública para credenciamento de pessoas
físicas e jurídicas especializadas na área da saúde para prestação de serviços de realização de exames
diagnósticos por imagem e exames laboratoriais constantes da Tabela do Sistema Único de Saúde, de forma
complementar e conforme a Tabela do Conselho Municipal de Saúde, para atender a demanda de Jenipapo
dos Vieiras/MA, em caráter autônomo e também para a prestação de serviços médicos através de clínicos
gerais, médico da família, especialistas, dentre outros, para atendimento aos usuários do Sistema Único de
Saúde (SUS), da rede pública de saúde, em conformidade com a lei 8.666/90, visando o atendimento da
população de Jenipapo dos Vieiras/MA. Período de Credenciamento: 07/07/2021 à 20/07/2021. O Edital
estará à disposição para consulta gratuita no setor de licitação, das 08h às 12h e no site do Município
https://jenipapodosvieiras.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 de Reunião da CPL, localizada na Rua João Lago da
Silva, S/N – Centro – Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço das 08:00 as 12:00hs e no email:
cpljenipapo@gmail.com. e pelo telefone 99 98511-8958 Jenipapo dos Vieiras/MA, CEP: 65962-000. Jenipapo
dos Vieiras -MA, 02 de julho de 2021. Antônio Iranilton de Carvalho. Presidente da CPL.

Prefeitura Municipal de Monção
CNPJ: 06.190.243/0001-16
Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA
CEP: 65.360-000
AVISO DE CANCELAMENTO. A Comissão Central de Licitação – CCL, através de seu
Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados que a licitação na modalidade Pregão Eletrônico SRP nº 015/2021/CCL/PMM, objeto: registro de preços para futura e
eventual contratação de empresa para prestação de serviços de realização de sanitização
de ambientes em estabelecimentos, segmentos e áreas domésticas, urbanas, rurais e
hospitalares visando reforçar o combate ao COVID-19, conforme condições, quantidades e
exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. Resolve CANCELAR a presente sessão
de licitação pública, motivada devido ao um erro de cadastramento na Plataforma Licitanet
onde fora colocado de forma errônea/equivocada como critério de julgamento menor
preço, sendo a forma correta maior desconto, com fundamentação jurídica: no art. 49, da
Lei nº 8.666/1993. Monção/MA, 05 de julho de 2021. Kerliana Sena Silva - Secretária
Municipal de Saúde.

PREFEITURA DE OLHO DAGUA DAS CUNHAS
REAVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 015/2021 PMODC O município de Olho d’Água das Cunhas/MA, através da
Prefeitura Municipal de Olho d’Água das Cunhas /MA, CNPJ: 06.014.005/0001-50, por meio do Pregoeiro da
Comissão Permanente de Licitação, designado pelo portaria nº 029/2021 de 01 janeiro de 2021, torna
público para conhecimento dos interessados que com base na Lei nº 10.520/02, decreto nº 10.024/2019, lei
nº 123/06 e suas alterações dadas pela lei nº 147/2014 e aplicado subsidiariamente no que couberem a Lei
nº 8.666/93 e demais normas pertinentes à espécie, que fará licitação na modalidade Pregão, na forma
eletrônica, do tipo menor preço por item, Pregão Eletrônico SRP nº 015/2021, tendo como objeto a
aquisição de livros didáticos para atender a demanda da Secretaria de Educação do município de olho
d’água das cunhas MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus
anexos. A realização do certame está prevista para o dia 20/07/2021 às 10:00hs (horário local). O recebimento das propostas, abertura e disputa de preços será exclusivamente por meio eletrônico, no endereço:
www.licitanet.gov.br – Prefeitura de Olho d’Água das Cunhas -MA. O edital completo está a disposição dos
interessados nos sites: www.olhodaguadascunhas.ma.gov.br, Esclarecimentos adicionais poderão ser
obtidos através do e-mail: cplodc@gmail.com. Pregoeiro Oﬁcial. EVANDRO SOUSA BARBOSA.
Olho D’água das Cunhas-MA, 02 de julho de 2021.
EVANDRO SOUSA BARBOSA
Pregoeiro Oﬁcial.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 SRP SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
A Prefeitura Municipal de Jenipapo dos Vieiras – MA, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna
público para conhecimento de todos que estará realizando Licitação na MODALIDADE: Pregão Eletrônico para
Registro de Preços TIPO: Menor Preço por Item. OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de peças de
veículos tipo ônibus escolares, por meio de registro de preços, para funcionamento dos ônibus escolares do
Município de JENIPAPO DOS VIEIRAS/MA. BASE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/02, art. 3º, I, subsidiariamente
pela Lei Federal n. º 8.666/93 e alterações posteriores, Decreto Municipal 006 e as condições do Edital.
Recebimento e abertura dos envelopes Proposta e Habilitação: às 14h do dia 19 de julho de 2021 através do
uso de recursos da tecnologia da informação, site https://www. portaldecompraspublicas.com.br. O Edital
estará à disposição para consulta gratuita no setor de licitação, das 08h às 12h e no site do Município
https://jenipapodosvieiras.ma.gov.br/ e também no portal de compras públicas. Os interessados na aquisição
dos mesmos deverão recolher o valor de R$ 20,00 (vinte reais) mediante a retirada do DAM, na sala de Reunião
da CPL, localizada na Rua João Lago da Silva, S/N – Centro – Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço
das 08:00 as 12:00hs e no e-mail: cpljenipapo@gmail.com e pelo telefone 99 98511-8958. Jenipapo dos
Vieiras/MA, CEP: 65962-000. Jenipapo dos Vieiras -MA. Antônio Iranilton de Carvalho. Pregoeiro.

Ref. Abandono de Emprego
Prezado(a) Sr(a) ,
Diante das suas sucessivas faltas ao serviço, ocorridas desde o dia
22/05/2021 sem qualquer justiﬁcativa ou mesmo comunicação de sua
parte, solicito o seu retorno imediato ao trabalho no prazo de 48h
(quarenta e oito horas) contados do recebimento desta, sob pena de, não
o fazendo, ser dispensado(a) por justa causa por abandono de emprego,
de acordo com o previsto no artigo 482, "i" da CLT."

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 146/2021, REGISTRO DE PREÇO Nº
029/2021. 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
lote, 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: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DE LAGO DA PEDRA - MA.
Data e horário do início da disputa: 26 de julho de 2021, às 15:30h (quinze e trinta). Site para
realização do Pregão: www.licitanet.com.br. Poderão participar da Licitação as empresas
deﬁnidas como Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) e equiparadas,
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, 05 de julho de 2021. Felipe Pereira Bacelar – Pregoeiro.

TEM QUE FICAR 2X2
MISSA DE SETIMO DIA
LOURDIMAR BECKMAN VALE PORTO
CONVITE
OS FAMILIARES DA SAUDOSA LOURDIMAR BECKMAN VALE
PORTO, CONVIDAM PARENTES E AMIGOS PARA A MISSA DE
SÉTIMO DIA, A REALIZAR-SE NO DIA 07.07.2021 (QUARTA-FEIRA) ÀS 18.00H NA PAROQUIA SÃO FRANCISCO E
SANTA CLARA (RUA-24 S/N CONJ. HABITACIONAL -TURU)
AGRADECEMOS A TODOS QUE COMPARECEREM A ESTE ATO
DE FÉ E SOLIDARIEDADE CRISTÃ.

AVISO DE LICITAÇÃO. EDITAL EXCLUSIVO PARA ME/EPP. PREGÃO ELETRÔNICO Nº
018/2021, REGISTRO DE PREÇO Nº 017/2021. O Município de Turilândia (MA), através da
Secretaria de Saúde e Saneamento, por meio da Comissão Permanente de Licitação - CPL, avisa
aos interessados que fará realizar Licitação na seguinte modalidade e condições. Modalidade:
Pregão Eletrônico. Modo de disputa: Aberto. Tipo de licitação: Menor Preço por Item, que
será regida pela Lei nº 10.520/2002 e Decretos nº 7.892/2013 e nº 10.024/2019, subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93, suas alterações. Objeto: Registro de preços para
futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de equipamentos de informática
para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento de Turilândia-MA. Data e horário do recebimento das Propostas e Documentação de Habilitação: até às
08h:59min do dia 19/07/2021. Data e horário do início da disputa: 09h:00min do dia
19/07/2021. Site para realização do Pregão: www.licitanet.com.br. Poderão participar da
Licitação todas as empresas (ME/EPP) especializadas no ramo, que comprovem possuir os
requisitos mínimos de qualiﬁcação exigidos no edital, para a execução de seus objetivos.
Maiores informações poderão ser obtidas no site do LICITANET. Dúvidas e esclarecimentos,
e-mail: cplturilandia@gmail.com. Turilândia - MA, 02 de julho de 2021. Cristina Oeiras
Modesto - Secretária Municipal de Saúde e Saneamento.

A Vale S.A. torna público que recebeu da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos de Estado do Meio Ambiente
e Recursos Naturais - SEMA, em 01/07/2021, a renovação da Outorga de Direito de Uso n° 0644206/2021,
para captação subterrânea no poço tubular profundo (Poço 13), sob as coordenadas geográficas: 02°34’27,
89”S e 44°19’37,21’’W, situado no Complexo de Ponta da Madeira, município de São Luís, no Estado do
Maranhão, para fins de uso Industrial e Consumo Humano, conforme dados constantes no processo SEMA nº
21050003655/2021, e-processo nº 78399/2021.

TEM QUE FICAR 2X2

A Vale S.A. torna público que recebeu da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos de Estado do
Meio Ambiente e Recursos Naturais - SEMA, em 01/07/2021, a renovação da Outorga de Direito
de Uso n° 0880006/2021, para captação subterrânea no poço tubular profundo (Poço 10B1), sob
as coordenadas geográficas: 02°35´19,49”S e 44°19’57,52”W, situado no Complexo de Ponta da
Madeira, município de São Luís, no Estado do Maranhão, para fins de uso Industrial, conforme dados
constantes no processo SEMA nº 21040002747/2021, e-processo nº 55853/2021.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 019/2021, REGISTRO DE PREÇO Nº.
018/2021. O Município de Turilândia (MA), através da Secretaria de Administração e Finanças,
por meio da Comissão Permanente de Licitação - CPL, avisa aos interessados que fará realizar
Licitação na seguinte modalidade e condições. Modalidade: Pregão Eletrônico. Modo de
disputa: Aberto. Tipo de licitação: Menor Preço Global, que será regida pela Lei nº
10.520/2002 e Decreto nº 10.024/2019, subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93,
suas alterações. Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa
para prestação de serviços de manutenção de veículos, com reposição de peças, para atender
as necessidades das Secretarias Municipais de Turilândia - MA. Data e horário do recebimento das propostas e Documentação de Habilitação: até às 14h:29min do dia 19/07/2021.
Data e horário do início da disputa: 14h:30min do dia 19/07/2021. Site para realização do
Pregão: www.licitanet.com.br. Poderão participar da Licitação todas as empresas especializadas no ramo, que comprovem possuir os requisitos mínimos de qualiﬁcação exigidos no
edital, para a execução de seus objetivos. Maiores informações poderão ser obtidas no site do
LICITANET. Dúvidas e esclarecimentos, e-mail: cplturilandia@gmail.com. Turilândia - MA, 02 de
julho de 2021. Leilson Costa Fonseca - Secretário Municipal de Administração e Finanças.
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CASO MARIANA COSTA

SENAI

Vagas em várias
cidades do Maranhão
Senai-MA abre inscrição para processo seletivo com vagas para todo Maranhão
Interessados devem realizar inscrição até o dia 11 de julho

E

stão abertas, até o dia 11 de julho, as inscrições para o processo seletivo do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI/MA), que visa a contratação de proﬁssionais de nível médio e superior para atuarem nas unidades do SENAI, nas cidades de Açailândia, Bacabal, Balsas, Imperatriz e
São Luís.
Os salários para estas vagas variam
de R$ 1.581,26 a R$ 5.883,21 de acordo
com a ocupação. Alguns vão de acordo com a carga horária exercida com
variável de R$ 14,38 a R$ 19,32 hora/mês.
Trata-se de dois seletivos do SENAI,
sendo um deste, na modalidade intermitente (prestação de serviços não
contínua, ocorrendo com alternância
de períodos de prestação de serviços e
de inatividade).
São chances para os cargos de instrutores nas áreas de Informática, Automação, Mecânica, Química, Logística, Metalmecânica, Têxtil e Vestuário,
Mecânica Automotiva, Madeira e Mobiliário e TI. Há ainda também vagas
para instrutor de Língua Portuguesa,
Construção Civil e Automotiva.

Como participar

O valor da taxa de inscrição nos
processos seletivos varia de acordo
com a modalidade e nível exigido e
podem ser realizadas exclusivamente
pela internet, por meio do site
https://sistemas.ﬁema.org.br/seletivos/. Como forma de seleção, os candidatos inscritos serão avaliados mediante prova objetiva, prova prática e
entrevista.

A PROVA ESTÁ PREVISTA PARA O DIA 25 DE JULHO, NA CIDADEDA VAGA OFERTADA
A etapa objetiva está prevista para o
dia 25 de julho na cidade da vaga ofertada (São Luís, Imperatriz, Açailândia,
Bacabal ou Balsas).
Os seletivos contam com 17 vagas
sendo apenas duas cadastro de reserva para Açailândia e são executados
pelo Instituto Euvaldo Lodi (IEL) e supervisionados pela Coordenadoria de

Gestão de Pessoas do Sistema FIEMA.
As informações ou dúvidas referentes aos processos seletivos podem ser
obtidas no IEL São Luís, no endereço
Av. Jerônimo de Albuquerque, s/nº,
Casa da Indústria Albano Franco, 2º
andar ou ainda pelo contato (98)
3212-1821 ou email seletivo@ﬁema.org.br.

SAÚDE

Vacina e entretenimento nos ‘Arraiais’
Na década de 1980 o grupo Titãs,
em um trecho da música “Comida”,
cantava “a gente não quer só comida/A gente quer comida/Diversão e
arte”. Na atual conjuntura o brasileiro
completaria, “a gente quer comida,
vacina, diversão e arte”. Pois bem, o
Arraial da Vacinação entrega vacina,
comida, diversão e arte.

A ação vem sendo realizada pelo
Governo do Estado do Maranhão, via
Secretaria de Estado da Saúde (SES)
em parceria com as prefeituras e visa
acelerar o ritmo da imunização contra
a Covid-19 no estado, reduzindo os
riscos de agravamento pelo vírus e suas variantes. O primeiro Arraial da Vacinação aconteceu no Pátio Norte (na
Estrada de Ribamar), em 5 de junho,
beneﬁciando os moradores da Região
Metropolitana, e depois se ampliou
para os municípios.
Até o dia 2 de julho, segundo informações da Secretaria de Estado da
Cultura, 317 grupos e artistas se apresentaram em 26 municípios maranhenses fora da Grande Ilha, a exemplo de: Coroatá, Presidente Dutra, Timon, Morros, Alcântara, Santa Inês,

Açailândia, Balsas, Pinheiro, Imperatriz, Caxias, Barreirinhas, São João dos
Patos, Tutóia, Rosário, Riachão, Barra
do Corda, Matões, Penalva, Dom Pedro, Parnarama, Arari, Colinas, Cururupu, Buriticupu Bacabal e Cachoeira
Grande.
Para os artistas e grupos culturais,
participar de um evento desses, na
sua própria cidade é como um alento
para matar um pouco as saudades de
um segundo ano sem festas juninas,
ou qualquer outra festa em geral que
gere aglomeração. “Para a gente que
ama se apresentar está sendo ótimo
poder ter essa atmosfera de novo. Embora com poucos integrantes a gente
pode mostrar um pouco da nossa cultura”, contou a integrante da Dança
Portuguesa Sonho de Lisboa de Cururupu, Swandlla Costa, 25 anos. “Estou
muito emocionada, a vacinação misturada com arraial foi muito maravilhosa. Já saí parabenizando todo
mundo pela organização, comentou
Neris Alves, 32 anos, moradora de Riachão.
A cantora Itanilde Pimenta, de Cururupu, fez questão de ressaltar a importância da vacinação e o clima junino do espaço. “Veja que maravilha você se vacinar e curtir uma dança, um
bumba-boi, uma música… isso é
muito importante para o público e para o artista que pode pelo menos em
parte, se apresentar, mostrar sua arte”, disse.
O Secretário de Estado da Cultura,
Anderson Lindoso disse que essas
programações culturais valorizam a
cultura local, além de dar um incremento ﬁnanceiro a esses artistas e
grupos que também estão sendo prejudicados nesse quadro de pandemia.
Artistas solos, grupos folclóricos tradicionais, além de grupos de capoeira, dentre outras áreas, estão podendo
mostrar sua arte. “O Arraial da Vacinação além de imunizar e incentivar as
pessoas a se imunizarem, também

tem esse viés de dar palco para esses
artistas que estão ha bastante tempo
sem poder exercer a sua atividade na
totalidade. Por mais que nós não estejamos vivendo um lockdown, ainda
há restrições que são necessárias para
proteger a saúde da população, e que,
portanto, não permitem que nossos
artistas possam fazer grandes shows,
festas com aglomerações, e isso faz
com que a gente dê a oportunidade a
eles de tocaram e receberem por isso.
Nós estamos contratando esses artistas e grupos de acordo com os cadastros de cada departamento ou secretaria de cultura de cada município e
assim, dar oportunidade ao artista local”, disse o secretário.

39 anos de prisão
para o empresário
Lucas Porto
PATRÍCIA CUNHA
Nas primeiras horas do dia 5, em frente ao Fórum Desembargador Sarney Costa, em São Luís, familiares e
amigos de Mariana Menezes de Araújo Costa Pinto agradeciam, oravam e louvavam, pelo resultado da sentença
do julgamento de Lucas Porto. Depois de um julgamento que começou no dia 30 de junho, ele foi condenado a
39 anos de reclusão por estupro e homicídio qualiﬁcado,
pela morte da publicitária Mariana, ocorrida no dia 13
de novembro de 2016, no apartamento dela, no bairro
do Turu.

Após mais de 4 anos de ocorrência do crime e sucessivos adiamentos (24 de fevereiro e depois 24 de maio) a
pedido da defesa de Lucas Porto, o julgamento foi concluído no dia 5, e Lucas Porto condenado pelos crimes
de estupro e homicídio qualiﬁcado por asﬁxia mediante
recurso que impossibilitou a defesa da vítima, objetivando ocultar o crime de estupro e feminicídio. Ele vai
cumprir a pena inicialmente em regime fechado na Penitenciária de Pedrinhas, onde já estava preso desde a
época do crime.
A sessão de julgamento foi presidida pelo juiz José Ribamar Goulart Heluy Júnior, titular da 4ª Vara do Tribunal do Júri. Na acusação atuaram os promotores de justiça Marco Aurélio Ramos Fonseca e André Charles Alcântara, assistidos pela equipe do advogado Mauro Ferreira, composta por cinco advogados. Na defesa atuou a
banca do advogado Ricardo Ponzetto, composta por sete advogados. “Foi uma sentença histórica, esses 39
anos. Foi um marco. A morte de Mariana não foi em vão.
Essa sentença vai ser um parâmetro para outros crimes
que aconteçam de feminicídio no nosso estado e no
nosso país. Mariana não pode mais voltar, mas a honra
de Mariana foi defendida pela justiça, pelo Ministério
Público. É uma defesa da nossa sociedade também. Tudo foi defendido, a nossa vida e a honra das mulheres
que continuam morrendo de feminicídio. A gente vai
caminhar mais, mas essa sentença foi o Senhor que se
levantou para conduzi-la, disse Carolina Costa, irmã de
Mariana e vice-presidente do movimento Somos Todos
Mariana. Para Susan Lucena, Diretora da Casa da Mulher Brasileira, que fez questão de acompanhar todo o
julgamento, a sentença foi a justiça que tanto se tem clamado pelos crimes de feminicídio. “Nós não aceitamos
mais feminicídios. Não é só por Mariana, é por todas as
mulheres. A gente precisa transformar essa cidade, esse
estado, esse país, em um local seguro para as mulheres.
Essa condenação de hoje demonstra a justiça que a gente tanto tem clamado por muitas mulheres”, disse.
O promotor de Justiça Marco Aurélio Ramos disse
que o resultado da sentença reﬂetiu a posição do Ministério Público. “Os jurados em uma decisão tranquila e
analisando as provas, entenderam que de fato o Ministério Público, dede o começo, dizia que o acusado era o
autor do crime de estupro e também teria praticado crime de homicídio, nesse sentido entenderam as proposições que foram feitas e as explicações que foram dadas,
culminando com a condenação do acusado. O MP não
pretende recorrer da pena porque entende que foi colocada em um patamar satisfatório. Esse trabalho foi resultado de uma equipe que trabalhou no sentido de
construir um exercício proﬁssional correto e alcançar
um resultado positivo. Foi uma demonstração para a sociedade de que a mulher merece ser respeitada e matar
nunca será uma alternativa melhor”, disse o promotor
de Justiça.
Na sentença o juiz disse não considerar boa a conduta social do acusado porque ele tinha compulsão por
furtar objetos em lojas. O réu, conforme a sentença, não
demonstrou arrependimento. “Muito pelo contrário,
demonstra frieza em seu comportamento durante e
após a consumação dos crimes, fato esse externado perante a família e amigos, consolando a mãe e o esposo
da vítima, sua própria esposa e outros familiares.” O
magistrado negou ao réu o direito de recorrer da decisão
em liberdade. Após o julgamento, Lucas Porto foi levado
de volta para o presídio. A defesa de Lucas Porto disse
que vai recorrer da sentença, alegando a imparcialidade
no julgamento.

O julgamento

Inicialmente, seriam ouvidas 23 pessoas, mas a defesa dispensou duas testemunhas. Marcus Renato Ribeiro
Serra Pinto (viúvo da vítima) e Maurício Matos de Matos
(delegado de polícia) foram liberados e não prestaram
depoimento. Ao todo, 21 testemunhas foram ouvidas.
No quinto dia de julgamento, 4 de julho, foi ouvido o
acusado, e logo após os debates entre defesa e acusação
(MP) foram iniciados. Após cinco horas de debates (incluindo réplica e tréplica), os sete jurados do Conselho
de Sentença, já na madrugada de segunda-feira, 5, se
reuniram na sala secreta e condenaram o réu Lucas Leite Ribeiro Porto. O crime ocorreu no dia 13 de novembro
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COMBUSTÍVEIS

MARANHÃO

6 mil autuações no
combate à covid-19

Gasolina,gásediesel
aumentamapartirdehoje
DIVULGAÇÃO

Entre as localidades que mais foram fiscalizadas pela Vigilância Sanitária do Estado
estão Centro, São José de Ribamar, Calhau, Litorânea, Cohatrac, Cohab, Cohama e Turu

A

Superintendência de Vigilância Sanitária (SUVISA), segue
atuando diariamente em ﬁscalizações de festas, bares e
restaurantes, bem como outros estabelecimentos que devem observar os
decretos e protocolos sanitários. As
ações de combate à Covid-19 neste
ano, também motivadas por denúncias, já resultaram em 6.006 autuações,
entre multas e interdições sanitárias. “O acesso à vacina tem dado às
pessoas a falsa ideia de que a pandemia está resolvida. É importante lembrar que, mesmo com a vacina, todos
os cidadãos precisam continuar cumprindo as medidas básicas de proteção para mantermos o controle da doença, evitando que os números ultrapassem a capacidade de assistência
médica hospitalar existente no Maranhão”, ressalta o superintendente da
SUVISA, Edmilson Diniz.
As mais de seis mil autuações resultaram de inconformidades como a
ausência de itens de controle e higienização e de cartaz com instruções;
do desrespeito ao distanciamento social; da não disponibilização de álcool
em gel; de grandes aglomerações; e do
não-uso de máscara. Também foram
observados desrespeito ao distanciamento entre cadeiras e mesas e falta
da circulação de ar com ventilação
natural.
De acordo com o mais recente Boletim Informativo da SUVISA, referente às ações no enfrentamento a Covid19,
foram
realizadas,
em
2021, 13.280 ações para apuração de
denúncias de riscos e agravos decorrentes da Covid-19. Entre as autua-

O9 PREÇO MÉDIO DA GASOLINA NA CAPITAL É DE R$ 5,50

FORAM 6.006 AUTUAÇÕES, ENTRE MULTAS E INTERDIÇÕES SANITÁRIAS NO ESTADO
ções, foram 72 multas e 94 interdições
sanitárias de estabelecimentos reincidentes ou que se recusaram a cumprir
os decretos estaduais. Só em bares e
restaurantes foram 2.191 ﬁscalizações.
Entre as localidades que mais foram ﬁscalizadas estão Centro, São José de Ribamar, Calhau, Litorânea,
Cohatrac, Cohab, Cohama e Turu.
As ﬁscalizações seguem sendo realizadas diariamente, nos três turnos,
incluindo sábados, domingos e feriados, tendo como foco a veriﬁcação
dos protocolos sanitários de enfrentamento à pandemia da Covid-19 vigentes.
As denúncias sobre o descumprimento das medidas restritivas podem
ser realizadas pelo telefone da Ouvi-

doria da Secretaria de Estado da Saúde (SES), no número 160; ou pelos números (98) 98451-354, da PMMA, e (98) 99207-7468, do Procon.

Medidas

Em coletiva realizada nesta sextafeira (2), o governador Flávio Dino
anunciou novas medidas que devem
ser cumpridas, entre elas está a restrição de 150 pessoas em eventos em todo o estado, bem como o funcionamento de bares e restaurantes e a realização de eventos até às 0h na Grande
Ilha.
Também na Ilha de São Luís, a capacidade de supermercados, academias, salões, bares e restaurantes foi
ampliada para 70%. As medidas estão
vigentes até 12 de julho.

ACHADO HISTÓRICO

A Petrobras anunciou o reajuste de R$0,16 por litro de
gasolina, que passará a ser comercializado por R$ 2,69, e
de R$ 0,10 por litro de diesel, que será vendido a R$ 2,81.
O novo preço praticado nas reﬁnarias vale a partir de
hoje, terça-feira (6).
A companhia anunciou ainda o alta do gás de cozinha. O GLP (gás liquefeito de petróleo) custará R$ 3,60
por kg, por conta do aumento médio de R$ 0,20 por kg.
É o primeiro aumento no valor ﬁxado pela estatal desde que o novo presidente da empresa, general Silva e Luna, assumiu o cargo.
Para chegar ao preço oferecido ao consumidor ﬁnal,
são acrescidos a estes valores os impostos federais e estaduais, custos para compra e mistura de etanol anidro,
além das margens das distribuidoras e postos de combustíveis.
A última alteração no preço da gasolina havia sido em
12 de junho, quando a estatal derrubou o preço do litro
nas reﬁnarias em R$ 0,05, ﬁxando-o em R$ 2,53. Já o do
diesel, foi em 1º de maio, quando passou a valer a redução de R$ 0,06 por litro, que passou a ser vendido a R$
2,71.
Antes do anúncio, a Abicom (Associação Brasileira
dos Importadores de Combustíveis) indicava defasagem de 12% no valor praticado para a gasolina e de 7%
no diesel frente ao mercado internacional. O que, segundo a associação, estaria inviabilizando a importação
dos combustíveis.

ENERGIA

Avião da II Guerra achado no estado Comofuncionambandeirastarifárias?
Foi durante a oﬁcina do programa estadual Subsidiando a Construção dos Planos
Municipais de Geração de Trabalho e Renda no município de Humberto de Campos,
a 153 km de São Luís, que a equipe técnica
da Secretaria de Estado de Trabalho e da
Economia Solidária (Setres), em diálogo
com moradores antigos da cidade, sobre os
aspectos socioeconômicos, culturais e fatos históricos do município, começou a
identiﬁcar uma verdadeira descoberta histórica. Uma aeronave de guerra dos Estados Unidos da América (EUA), que caiu, há
78 anos, durante a II Grande Guerra e está
submersa na Baía do Tubarão, no município.
Trata-se do Bombardeiro B-25D que, na
queda, vitimou, fatalmente, 6 militares
norte-americanos, em 1943. A aeronave integrava a rota África/Brasil na II Guerra
Mundial e seguia para o norte da África,
onde participaria de confrontos da guerra.
Com essas informações, um dos integrantes da equipe técnica da Setres, o escritor Wellington Matos, fez contato com o
Departamento de Forças Armadas dos Estados Unidos, (U.S. Army Air forces War
Department), quando teve a conﬁrmação
do ocorrido histórico.
Em seguida, em parceria com a Prefeitura de Humberto de Campos, e participação
de pescadores experientes, conhecedores
da região, Wellington Matos, estudioso do
assunto, municiado de GPS, detectores de
metal, sensor de batimetria, dentre outros
equipamentos, coordenou as atividades de
busca dos vestígios da aeronave, na Baía do
Tubarão, onde, com total êxito, localizaram
a primeira parte do bombardeiro, seu trem
de pouso, pesando aproximadamente 5 toneladas.
Novas operações serão realizadas em
vista do resgate total da aeronave, devendo
ser essa iniciativa objeto de estímulo à criação de um Museu Histórico de Humberto
de Campos, como mais um fato histórico
importante e signiﬁcativo da rica história
do município e de seu povo, terra natal de
um dos mais importantes escritores brasileiros, personalidade literária que empres-

ta nome à cidade. “A queda do Bombardeiro B-25D, durante a II Guerra Mundial, é
um caso de um acidente que estava afundado na história. Era de conhecimento de
alguns moradores, de forma superﬁcial,
mas não havia uma correlação do que se
tratava, ou sua ﬁnalidade”, explica Wellington Matos, um dos responsáveis por esta
descoberta.

Anúncios de aumento na conta de luz
são sempre motivo de preocupação. Desde 2015 que a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) resolveu adotar o sistema de bandeiras na conta de luz, para o
consumidor saber se está pagando o valor
normal ou um valor a mais pela energia
elétrica. As bandeiras tarifárias reﬂetem
os custos variáveis da geração de energia
elétrica.
Elas são indicadoras do valor da energia – de quanto está custando para o Sistema Interligado Nacional (SIN) gerar a
energia usada nas casas, nos estabelecimentos comerciais e nas indústrias.
Quando a conta de luz é calculada pela
bandeira verde, signiﬁca que a conta não
sofre nenhum acréscimo.
A bandeira amarela signiﬁca que as
condições de geração de energia não estão favoráveis, e a conta sofre acréscimo
de R$ 1,874 por 100 kilowatt-hora (kWh)
consumido. A bandeira vermelha mostra
que está mais caro gerar energia naquele
período. A bandeira vermelha é dividida
em dois patamares. No primeiro patamar,
o valor adicional cobrado passa a ser proporcional ao consumo, na razão de R$
3,971 por 100 kWh; o patamar 2 aplica a
razão de R$ 9,492 por 100 kWh. “Com as
bandeiras tarifárias, o consumidor ganha
um papel mais ativo na deﬁnição de sua
conta de energia. Ao saber, por exemplo,
que a bandeira está vermelha, o consumidor pode adaptar seu consumo e diminuir
o valor da conta (ou, pelo menos, impedir
que ele aumente)”, explica a Aneel em
seu site.

conta de luz, segundo a Aneel, de 4,9%.

Por que a conta aumenta?

A usina hidrelétrica, que gera energia a
partir da força da água nos reservatórios, é
a mais barata e a primeira opção do SIN.
Por isso, em épocas de muita chuva e reservatórios cheios, a bandeira tarifária
costuma ser a verde, porque a energia está
sendo produzida da maneira mais em
conta.
Em períodos de estiagem, quando o nível dos reservatórios diminui, é necessário captar energia de outros tipos de usina, como as termelétricas. Esse tipo de
usina gera energia a partir de combustíveis fósseis, como diesel e gás. Além de ser
mais poluente, é mais cara. Por isso,
quando as termelétricas são acionadas, o
custo da geração de energia aumenta e a
Reajuste das bandeiras
Os valores das bandeiras foram reajus- bandeira tarifária muda.
Quem faz a avaliação das condições de
tados no dia 29 de junho. O aumento mais
signiﬁcativo foi o do patamar 2 da bandei- geração de energia no país é o Operador
ra vermelha, o mais alto de todos. O au- Nacional do Sistema Elétrico (ONS). É ele
que deﬁne a melhor estratégia de geração
mento foi de 52%.
Esse aumento, no entanto, não é calcu- de energia para atendimento da demanlado em cima do valor total da conta de da. Ela deﬁne a previsão de geração hiluz, e sim no acréscimo gerado a cada 100 dráulica e térmica, além do preço de liquikWh consumido. O reajuste das bandeiras dação da energia no mercado de curto
provoca um impacto no valor ﬁnal da prazo.
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BRASILEIRÃO

SÉRIE B

Sampaio fica de olho
no Vasco da Gama

Santosesperacontarcom
JohncontraoAthletico

Tricolor subiu mais uma posição na Série B do Brasileiro e fechou a rodada em terceiro
lugar. O Cruzmaltino realiza uma campanha instável e está na sexta colocação
SAMARA MIRANDA

NERES PINTO

R

ealizando a maior arrancada
da sua história nos pontos
corridos da Série B do Campeonato Brasileiro, o Sampaio Corrêa se mantém na terceira
posição após os jogos do último ﬁm
de semana. O Tricolor fechou os 18
pontos na vitória obtida sobre o Londrina, na noite do sábado (3), no Castelão, gol de Jeﬁnho. A distância para o
primeiro colocado (Náutico, 21) é de
apenas 3 pontos. A segunda posição é
ocupada pelo Coritiba, que tem 19.
Agora, o Tricolor começa a se preparar para o próximo jogo, que será
diante do Vasco da Gama-RJ, na próxima sexta-feira, no Estádio São Januário, às 19h. O adversário, tido inicialmente como um dos mais cotados
para voltar à Série A (Primeira Divisão), no entanto, não tem conﬁrmado
essa expectativa. O Cruzmaltino tem
13 pontos em 9 jogos, na sexta colocação no momento, tendo atuações
apenas discretas.

Campanha

JOHN DESFALCOU O SANTOS NAS ÚLTIMAS TRÊS PARTIDAS

Os números mostram que o Sampaio Corrêa tem a melhor defesa da
Segundona, com apenas dois gols sofridos, com cinco vitórias, três empates e uma derrota, nove gols marcados, 66,7% de aproveitamento. O índice técnico dos vascaínos está em apenas 48,71%. Os dois principais artilheiros do time boliviano são Jeﬁnho e
Ciel, dois gols cada.

O SAMPAIO CORRÊA VEM DE EXCELENTES RESULTADOS NA SÉRIE B DO BRASILEIRO

Desfalque e retorno

Depois de encontrar diﬁculdades
para contratação de mais um atacante, de acordo com o teto salarial estabelecido para este Brasileiro, o Sam-

Para a partida de sexta-feira, já tem
um retorno e uma ausência conﬁrmados. O lateral-direito Luiz Gustavo

volta após cumprir a suspensão, mas
Eloir, que vinha sendo improvisado
na lateral-esquerda recebeu o terceiro
cartão amarelo e deverá cumprir suspensão automática. Felipinho, que foi
contratado junto ao Bahia poderá f
azer sua estreia.

Jakcson está de volta

paio Corrêa fechou as negociações
com o conhecido Jakcson, de 28 anos,
que foi o substituto do artilheiro Caio
Dantas no ano passado.
O atleta deverá chegar hoje a São
Luis, no entanto, só deverá ser inscrito
no próximo mês de agosto, quando
estará aberta a janela de transferências internacionais, pois atualmente está jogando no futebol da Arábia Saudita.
Em sua passagem pelo Tricolor ele
disputou 35 jogos e fez 10 gols.

SÉRIE D

Moto terá ausências contra o 4 de Julho

Em reta ﬁnal de recuperação de entorse no joelho direito, o goleiro John pode ﬁcar à disposição do Santos no
jogo contra o Athletico, nesta terça-feira, às 19h30 (de
Brasília), na Vila Belmiro, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Por causa do problema, John desfalcou o Peixe nos últimos quatro jogos. O técnico Fernando Diniz optou por
não apressar o retorno do goleiro, mas espera tê-lo diante dos paranaenses.
O elenco santista terá apenas um treino de preparação para o duelo. Neste domingo, a equipe retorna de
Belo Horizonte, onde perdeu por 2 a 0 para o AméricaMG, e só treina no CT Rei Pelé na segunda, véspera da
partida.
John já trabalha com bola e estava em fase ﬁnal de recuperação. Se ele seguir treinando sem limitações e tiver
condições de jogo, João Paulo deve voltar para o banco.
Outro que deve voltar diante do Athletico é Kaio Jorge, preservado da viagem a Belo Horizonte por desgaste,
segundo o clube. O jogador já pode assinar pré-contrato
com qualquer equipe. Alison, outro com problema no
joelho, segue como dúvida.
Um desfalque certo é Pará, que terá de cumprir suspensão. Madson deve ser titular. Fernando Diniz, também suspenso, não ﬁcará na área técnica e dará lugar ao
auxiliar Márcio Araújo.

AO PASSADO

Felipão pode voltar a
comandar uma equipe
PALMEIRAS/DIOVULGAÇÃO

FELIPÃO NÃO COMANDA UM TIME DESDE JANEIRO DESTE ANO

O empate (1 a1) com o Imperatriz
estava fora dos planos do técnico Carlos Ferro. O resultado deixou a equipe
na mesma posição em que se encontrava no Grupo 2 da Série D do Campeonato Brasileiro, com 6 pontos e o
quarto lugar. Os rubro-negros fecharam a rodada com a mesma pontuação do Imperatriz e estão à frente apenas pelo melhor saldo de gols (um)
em cinco jogos disputados. A campanha dos motenses é de apenas uma vitória, três empates e uma derrota.
Ainda não venceu em seus domínios.
Além disso, sua defesa tem se mostrado vulnerável e já sofreu seis gols.
Além de ter sofrido o empate aos 40
minutos do segundo tempo, o Moto
perdeu dois titulares para a próxima

partida do próximo sábadoo, às 19h,
em Piripiri-PI, contra o 4 de Julho. O
volante Codó recebeu o terceiro cartão amarelo e o meia Ted Love foi expulso ainda no primeiro tempo. Com
esse resultado, o Moto vai ter que se
desdobrar para não perder a posição
na próxima rodada, pois está seguido
de perto pelo Cavalo de Aço (5 pontos), que recebe em casa o Guarany
de Sobral-CE, enquanto o Juventude
Samas (5) joga no Pinheirão diante do
Tocantinópolis-TO.
O treinador Ferro tem no mínimo
quatro dias para deﬁnir os substitutos
para as vagas abertas. As opções iniciais são as entradas de Wander (ou Neto) e Wállace Lima ou Willian . A equipe do 4 de Julho, que vem de perder

para o Guarany em Sobral por 2 a 1,
de virada, tem duas vitórias, duas derrotas e apenas um empate. Seu ataque marcou seis gols e sua defesa sofreu cinco. Aproveitamento técnico é
de 53.3%.

Mimica

As constantes falhas da defesa motense nos últimos jogos, notadamente
no setor central, deixou a diretoria do
clube em estado de alerta. De adiantaram as mudanças feitas pelo treinador até o momento. Por isso, não será
surpresa se o experiente zagueiro Mimica for contratado nas próximas horas. Ele está treinando há 15 dias no
CT Pereira dos Santos e já teria sido liberado pelo Remo, seu ex-clube.

O empresário Jorge Machado, que representa Felipão,
admitiu que o técnico aceitaria um convite do Grêmio
sem grandes empecilhos. Entretanto, o agente negou
quaisquer contatos oﬁciais do clube para que Scolari, de
72 anos, seja o novo treinador da equipe.
Felipão está em Canoas, na Região Metropolitana de
Porto Alegre, com a família. Enquanto isso, o Grêmio debate internamente a escolha do novo técnico. O nome
de Felipão é o mais cotado no momento. Mas ainda sem
consenso, pois há quem queira a volta de Renato Portaluppi.
O Grêmio acertou a saída de Tiago Nunes no último
domingo, após a derrota para o Atlético-GO, na Arena. O
Tricolor é o lanterna do Brasileirão, com dois pontos somados e não vence há sete jogos.
Após a partida, Luiz Felipe Scolari revelou surpresa com
o resultado e negou um convite do Grêmio em entrevista à TV Gazeta. O treinador de 72 anos não comanda um
clube desde janeiro deste ano, quando deixou o Cruzeiro. “Eu nem sabia do resultado. Não tenho convite nenhum do Grêmio. Tenho de uma seleção da América do
Sul. Vinha trabalhando em outra área, de trabalhar fora
do país de novo. O Grêmio é minha equipe do coração,
que prezo muito. Mas não vou falar algo que não tenho
ideia”, disse o técnico.
Felipão acumula três passagens pelo Grêmio. A de maior sucesso entre 1993 e 1996, quando acumulou os títulos da Copa do Brasil, Libertadores, Brasileirão e Recopa
Sul-Americana. A última vez em que comandou o Tricolor foi durante os anos de 2014 e 2015.
Mesmo que Felipão seja o escolhido, o Grêmio terá o
técnico Thiago Gomes, do time sub-21, como o interino
contra o Palmeiras, na quarta-feira, no Allianz, pelo Brasileirão. O novo técnico deve estrear apenas no Gre-Nal
de sábado, na Arena.

Nedilson Machado

E-mail: nedilsonmachado@gmail.com

NEDILSON MACHADO
São Luís, terça-feira, 6 de julho de 2021

Expansão do Rangedor

Basquete e TVN

O governador Flávio Dino recebeu muitos
aplausos neste domingo durante a inauguração do “Borboletário”, no Parque Rangedor, quando também assinou ordem de serviço para o início das obras de ampliação daquele espaço de lazer. Com um investimento
de mais de R$ 7 milhões, o parque ganhará
novas praças, trilhas, playground infantil,
espaço para alimentação, estacionamentos
e banheiros.

A operadora TVN, empresa que oferece
serviços de TV HD, Internet Fibra, Telefonia
Móvel e Telefonia Celular, também é bastante atuante em responsabilidade social, concedendo patrocínios e apoios importantes
nas áreas de esporte e cultura. Exemplo disso é o apoio que a TVN acaba de fechar com
o time feminino do Sampaio Basquete. A
empresa está fornecendo internet e TV HD
para todas as jogadoras.

Pra curtir
O Teatro Sesc apresenta neste mês de
julho sua Programação de Férias em formato virtual e presencial, seguindo todos os protocolos de
segurança.

Durante manifestação contra o
presidente Jair Bolsonaro (sem partido) no Rio de Janeiro, neste sábado,
3, o ator Paulo Betti, 68, fez um pedido de casamento à atriz Dadá Coelho, 46. O casal, que está junto desde
2016, marcou presença no ato e publicou diversas fotos do dia, inclusive uma anunciando a nova etapa do
relacionamento. A humorista de “A
Culpa É da Carlota”, do Comedy Central Brasil, falou sobre o pedido em
seu Twitter. “Meu ‘conje’
@paulobetti3 me pediu em casamento na manifestação. Eu falei que a
minha vida toda foi um ensaio para
encontrá-lo.” Betti está em cartaz na
reprise da novela “Império”, da TV
Globo, onde interpreta o blogueiro
Téo Pereira.

Se estendendo até o
dia 27 de julho, a programação de férias
do Teatro Sesc conta
com espetáculos cênicos adulto e infantil, shows, performances, contação de
histórias, literatura e
muito mais.

Helder Dantas, novo
presidente do Porto
São Luís e diretor executivo na América do
Sul da CCCC, aﬁrma
que o Porto nunca parou e segue desenvolvendo diversas ações
sociais relevantes.
Mesmo com as restrições impostas pela
atual pandemia, foram
realizadas ações educativas visando a proteção da comunidade
contra o novo Coronavírus.

De vento em popa

Mesa Brasil Urgente

Diferente do que foi divulgado por algum inA ﬁm de formar uma rede de solidariedade
teressado em denegrir a imagem do Porto São com empresas de todo o país para a intensiﬁcaLuís, ele não parou, e será construído com um ção das ações de combate à fome, o Sesc lança a
novo projeto, ainda melhor e mais eﬁcaz que o campanha Mesa Brasil Urgente. Para participar,
projeto inicial. Essa aﬁrmação foi feita pelo no- as basta acessar https://mesabrasilurgenvo presidente do Terminal de Uso Privado Porto te.com.br/ e contribuir com qualquer valor.
São Luís S.A Helder Dantas, que é também dire- Os recursos ﬁnanceiros serão utilizados para a
tor executivo na América do Sul da CCCC, em- aquisição de cestas básicas, que serão distribuípresa chinesa que é a acionista majoritária do das conforme Índice de Vulnerabilidade Social
projeto com 51% de participação. A CCCC é uma (IVS), de forma a garantir o atendimento às fagigante global e um dos maiores conglomerados mílias mais impactadas pelas consequências da
pandemia.
de infraestrutura do mundo.

A parceria da CDL com
o Ministério Público
em projeto de Ética
Empresarial é destaque na nova edição da
revista O Lojista, editada pela entidade lojista. A publicação institucional da Câmara
de Dirigentes Lojistas /
CDL São Luís, já está
disponível no formato
digital e traz também
matérias de interesse
dos lojistas e empreendedores em geral.

Futsal na Funac
Muitas emoções marcaram as fases do Campeonato Maranhense de Futsal e a vida do socioeducando da Fundação da Criança e do Adolescente (Funac), que teve a oportunidade de jogar pela primeira vez em um campeonato e
competir pelo Instituto Iziane Castro, que abraçou o esporte na socioeducação. No domingo, 4,
o time enfrentou o Clube Atlético Desportivo –
Juventude do Coroado e levou a vitória de 4×2. O
técnico do Instituto Iziane Castro, Denilson Almeida, avalia o campeonato de forma positiva e
que cada disputa foi uma vitória para o time.

Entre as programações presenciais,
acontecem no dia 16
e 17, às 18 horas, os
espetáculos “Ode ao
Malandro” e “Ser feliz
é uma aventura infantil”, ambos do grupo Encanto Coletivo
Cultural.
Liga de Oncologia
(Laonc), formada por
alunos e coordenada
pela professora Maria
do Desterro, do Programa de Pós-Graduação em Saúde do
Adulto, realizará uma
roda de conversa no
dia 13 de julho, com
início às 19h30.
Com o tema “Residência Médica em
Oncologia: da escolha à prática da especialidade”, o evento
ocorrerá totalmente
on-line, por meio do
Google Meet.
O objetivo da roda de
conversa é apresentar aos estudantes de
Medicina da UFMA a
atuação de diferentes
proﬁssionais da área
médica na oncologia,
o caminho até as especializações, entre
outros.
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COISAS DO CORAÇÃO

LITERATURA

Fabiano de Abreu fala
sobre comportamento

Biografia conta lado
cru de Raul Seixas

Para o PhD, neurocientista, biólogo e escritor, a leitura amplia o poder escolha das
pessoas para que tomem as melhores decisões

“N

as profundezas da razão, a pandemia da
saúde mental” traz artigos relacionados aos
sentimento e emoções que aﬂoraram
ou nasceram em um cenário pandêmico. De autoria do PhD, neurocientista, neuropsicólogo e biólogo Fabiano de Abreu, o livro é o sexto que integra o projeto “Conhecimento para todos”, desenvolvido durante a pandemia e que tem por objetivo levar aos
leitores ensinamentos sobre comportamento humanos e possíveis soluções para preserva a saúde mental em
tempos tão difíceis e de um longo distanciamento social.
De acordo como o autor, todos nós
estamos vivendo um descontrole coletivo, que funciona como um looping
no cérebro, e coloca as pessoas em situações de variações emocionais e a
ansiedade está entre elas. A ansiedade
funciona como pendência, seja para
resolver problemas ou buscar conquistas, destaca Fabiano de Abreu. Ele
pontua que “quando esse sentimento
surge de forma desordenada, causa
disfunção em neurotransmissores
que são nossos mensageiros da vida,
que controlam nosso estado de ser,
assim como nossas necessidades biológicas”.
Preocupado com a ansiedade acentuada e constante, Fabiano de Abreu
argumenta que a leitura está relacionada à neuroplasticidade e ao conteúdo com o conhecimento. “Sempre
digo que quanto mais conhecimento
a pessoa adquire, mais opções de escolha terão para melhores decisões”.
Para chegar a um número elevado

LIVRO É ESCRITO PELA EX-MULHER DO CANTOR, KIKA SEIXAS

FABIANO É MEMBRO DA ASSOCIAÇÃO DE PESSOAS MAIS INTELIGENTES DO MUNDO
de pessoas e incentivar a leitura, o autor decidiu distribuir o livro gratuitamente. Os interessados no conteúdo
podem fazer download e no Google
Play para visuali-zação gratuita pelo
ISBN:9786599231513. “Minha intenção com os conteúdos é contribuir
para melhorar a saúde pública”, observa.
Fabiano de Abreu Rodrigues é um
escritor e cientista luso-brasileiro que
tem diversas formações como jornalista, neurocientista, neuropsicólogo,
biólogo, historiador, com pós graduações em an-tropologia, diversas pós
relacionadas com neurociências, formação avançada em nutrição clínica,
programação em Python, inteligência
artiﬁcial, entre outras, que soma mais
de 50 títulos entre di-plomas e certiﬁcados, além de doutorado em Ciências da Saúde nas áreas de Neurociênci-

as e Psi-cologia e mestrado em psicanálise.
“Há quem não acredite em tantas
formações, já até fui denunciado, o
que foi bom, pois ﬁz mais amizade
nos órgãos ao comprovar as titularidades, é natural, entendo que alguns
não acreditem pois percebo a mente
humana e a negação relacionada aos
transtornos. Tenho um cérebro aceler-ado e busco nos estudos uma maneira de sentir-me bem e de sanar minha curiosidade, além de aproveitar
os testes de QI e o currículo para bolsas e encurtamento de cadeiras.”
Conclui o cientista membro das sociedades brasileira e portuguesa de
neurociências e da federação européia.
Este é o décimo primeiro livro do
escritor, que tem mais de trinta artigos cientíﬁcos publicados.

NelsonMottafarámusicalsobreTomJobim

Um dos baús mais bem guardados de todos os baús
deixados por Raul Seixas (1945-1989), as memórias de
Kika Seixas, casada com o artista baiano entre 1979 e
1984 e com quem teve a ﬁlha Vivian Seixas, renderam
um importante livro aos fãs e pesquisadores da música
brasileira. Apenas Kika pode falar com propriedade e
emoção, para além de documentos, entrevistas e imagens nas quais outras biograﬁas se baseiam, dos instantes íntimos de glórias e das muitas quedas de Raul, uma
das personalidades mais complexas e desaﬁadoras do
pop brasileiro, o ser que encerrou a mais perfeita tradução do espírito rock and roll em seus limites e entregas
desde que os primeiros roqueiros começaram a surgir.
Ninguém foi mais longe nisso por aqui do que Raul Seixas, conforme as memórias de Kika reforçam. Antes da
leitura, é bom não cair em uma querela semântica. “Coisas do coração”, o nome do livro, é, antes de ser uma nova biograﬁa de Raul, uma autobiograﬁa de Kika Seixas.
Claro que as duas histórias se entrelaçam e correm juntas, mas a narrativa em primeira pessoa feita por Kika,
em parceria e com ajuda no texto, apuração e organização de Toninho Buda, a torna mais íntima, dramática e
sem o distanciamento diplomático que as biograﬁas
precisam ter de seus biografados. Existem ali também os
documentos e inserções de reportagens sobre Raul,
mas, a partir do instante em que o músico passa sobretudo a beber mais e a sentir os sinais de uma deterioração do corpo e da mente, o livro se torna corajosamente
angustiante.
Algumas linhas à frente, ela aperta: “Raul usava a cocaína como estimulante e se sentia melhor, mas depois
ﬁcava extremamente deprimido pela falta de canalização de sua criatividade, pois não estava gravando nem
fazendo shows. Com isso, ele afundava cada vez mais no
álcool e na depressão”.

MARVEL

Os personagens de Viúva Negra
Alexei Shostakov/Guardião Vermelho (David Harbour)
Alexei, também conhecido como Guardião Vermelho, foi criado pela União Soviética para ser um herói nacional — o
No ﬁlme, uma conspiração perigosa li- que ﬁca estampado no seu uniforme vergada ao passado de Natasha Romanoff melho com a estrela soviética no peito. Ele
(Scarlett Johansson) fará com que a heroí- é o equivalente russo do Capitão América,
na enfrente um lado sombrio de sua histó- sendo desenvolvido como retaliação após
ria. Perseguida por uma força implacável os americanos criarem seu querido herói,
obstinada a derrotá-la, ela terá que lidar e viveu seus anos dourados durante a
com sua antiga vida de espiã e pessoas do Guerra Fria. Apesar de seu tempo como
seu passado que ela deixou para trás antes espião ter acabado, ele ainda se considera
de se tornar parte dos Vingadores.
um grande herói e adora compartilhar suas histórias de grandeza com aqueles que
Além de conhecer mais sobre o passa- o cercam. No fundo, Alexei carrega um
do da vingadora, também conheceremos grande remorso dessa época, especialnovos personagens que fazem parte de mente no que diz respeito a Natasha,
sua história, interpretados por um elenco quem ele conhecia muito antes de ela se
de peso. Conﬁra!
tornar a Viúva Negra.
Ela está chegando! Depois de muita espera, Viúva Negra estreia simultaneamente nos cinemas e no Disney+ com Premier
Access no dia 9 de julho.

UNNAMED
No último sábado (3), o jornalista, produtor musical e compositor Nelson Motta outras obras teatrais, a
divulgou no jornal O Globo que está preparando a montagem do primeiro musical história foi dividida com a
baseado na vida e na obra do maestro
ﬁgura de seu parceiro,
Antônio Carlos Jobim (1927-1994).
O jornalista é autor de peças em torno de
grandes artistas brasileiros, como: Elis, Vinicius de Moraes (1913musical sobre a trajetória de Elis Regina
(1945-1982); Tim Maia: vale tudo, o musi- 1980).
cal, sobre a vida e obra de Tim Maia (19421998), e O frenético Dancin Days, baseado
No roteiro, Motta deverá aproveitar desna história da famosa casa noturna que
lançou o grupo As Frenéticas e foi essencial de clássicos como Se todos fossem iguais a
para a disseminação da música disco nos você (Tom Jobim/ Vinicius de Moraes), Caminhos cruzados (Tom Jobim/ Newton
anos 70 na cidade do Rio de Janeiro.
Mendonça) e Chega de saudade (Tom Jobim/ Vinicius de Moraes), além de canções
menos conhecidas, como Solidão (Tom JoO novo espetáculo será o
bim/ Alcides Fernandes) e Ana Luiza (Tom
Jobim). Segunda canção mais regravada da
primeiro musical a focar
história da música em todo o mundo, Garota de Ipanema (Tom Jobim/ Vinicius de
exclusivamente na vida e
Moraes) também deverá ganhar destaque
na montagem.

na obra de Jobim, pois em

Yelena Belova (Florence Pugh)

O Treinador (não identiﬁcado)

Assim como Natasha, Yelena Belova foi
treinada ainda jovem pela Sala Vermelha
para ser uma espiã, tornando-se extremamente habilidosa. No ﬁlme, descobriremos que ela possui questões não resolvidas do passado com Natasha, as quais ela
está disposta a tratar.
Contudo, em meio a ameaças maiores,
veremos as duas se unirem e trabalharem
juntas, desenvolvendo uma relação de irmãs. Dizem por aí que ela será a nova Viúva Negra, será?

O Treinador é um assassino mascarado
que possui a habilidade de imitar os movimentos de seus inimigos. Além disso, ele é
calculista e implacável quando o assunto
é realizar as tarefas que lhe foram atribuídas.

Melina Vostokoﬀ (Rachel Weisz)
Melina Vostokoff é uma espiã assassina
treinada quatro vezes pela Sala Vermelha,
para a qual realizou diversas operações
secretas, o que levou a organização a
transformá-la em uma de suas principais
cientistas. Melina acabou se afastando do
programa após anos de serviço, mas
quando reencontra Natasha, com quem
trabalhou antes de as duas seguirem caminhos diferentes, ela deve decidir de
qual lado está sua lealdade.

Rick Mason (O.T. Fagbenle)
Misterioso, mas com muita atitude,
Rick Mason é um ex-soldado que se tornou contrabandista internacional. Ele
guarda uma dívida com Natasha, que o
ajudou no passado, e os dois possuem um
forte vínculo.
General Dreykov (Ray Winstone)
Agente soviético de alto escalão, o General Dreykov era o responsável por supervisionar a Sala Vermelha e foi quem recrutou Natasha para o programa. Ela o
responsabiliza por seu passado tortuoso,
e quer pôr um ﬁm em suas ações — mas,
para enfrentá-la, ele irá reunir todas as
forças a seu dispor para parar a assassina
que ele mesmo criou.

