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CARTA NA MESA

Flávio Dino fará
"prévia técnica" para
escolha de seu
candidato ao governo
Líderes partidários da base de Flávio Dino reuniram e assinaram uma
"Carta de Compromisso" para escolha do candidato do governo do estado.
De acordo com o documento ficou firmado um “Pacto pela União”, visando
condições imprescindíveis para escolha do candidato tais como agregação
de forças políticas, pesquisas eleitorais e compromisso com uma agenda de
governo que priorize os maranhenses. Atualmente, o grupo do governador
Flávio Dino conta com quatro pré-candidaturas: a do vice-governador Carlos
Brandão (PSDB), a do senador Weverton (PDT), do deputado federal Josimar
de Maranhãozinho (PL) e a do secretário Simplício Araújo (Solidariedade).
Todos participaram da reunião.
PÁGINA 2

Marcos Magah
estreia pocket
show na
Praia Grande
Para comemorar o lançamento
do single Estação Sem Fim, disponibilizado nas plataformas digitais em
junho, o cantor Marcos Magah abre
um baú de pérolas da sua memória
musical e afetiva, canções dos discos
anteriores e do novo disco, que está
em processo de gravação, em pocket
show. PÁGINA 9

Edivaldo Holanda
Júnior anuncia
ingresso no PSD
PÁGINA 3

Força-tarefa para coibir a
grilagem de terras no Maranhão
O procurador-geral de justiça do MPMA, Eduardo Nicolau, o secretário estadual de direitos
humanos e participação popular, Francisco Gonçalves e outros atores deliberaram a criação de
força tarefa interinstitucional para atuar no combate aos conflitos agrários e crimes de natureza
socioambientais no Estado. Como encaminhamento, uma reunião mais ampliada foi agendada.
PÁGINA 6

BASTIDORES
A resistente da covid
No Brasil a pandemia está num momento auspicioso com queda no numero de contaminados, internados e mortos por covid-19. Porém, já se
passou um ano e meio da
pandemia e no Brasil muita
gente ainda não se conscientizou sobre a gravidade
da tragédia que já roubou
525 mil vidas no país.
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Dino faz “Pacto de
União” com aliados

Governo prorroga
auxílio emergencial

"Pacto pela União” assinado pelos líderes partidários da base de Flávio Dino para
eleições de 2022, não revela os critérios de escolha do candidato do governo do estado
SAMARTONY MARTINS
AUXÍLIO EMERGENCIAL FOI CRIADO EM ABRIL DO ANO PASSADO

Causou estranheza no meio político, o teor da “Carta de Compromisso”
assinada por aliados do governador
Flávio Dino (PSB) que não detalha os
critérios para a escolha do candidato
que vai disputar ao cargo mais alto do
executivo maranhense nas eleições de
2022. Durante o encontro, os líderes
partidários se comprometeram a caminhar juntos em defesa da unidade
do grupo para a sucessão governamental.
De acordo com o documento ﬁcou
ﬁrmado um “Pacto pela União”, visando condições imprescindíveis tais
como: o Programa Escola Digna, a
ampliação da rede estadual de saúde;
o combate responsável ao coronavírus e a prioridade máxima a vacinação; obras de infraestrutura notadamente nas rodovias estaduais; políticas sociais como o Vale Gás e a distri-

buição de cestas básicas, além de parcerias visando apoiar a execução de
serviços na cidade.
Durante a reunião Flávio Dino fez
questão de ressaltar para todos é que
haja consenso interno para as eleições de 2022 e que a decisão sobre
qual dos pretendentes receberá o
apoio do grupo acontecerá somente
em novembro. “A união faz a força,
para seguir com políticas inovadoras
e concretizando mudanças no Maranhão”, disse o governador em sua rede social. Ainda de acordo com o documento que foi divulgado para imprensa “esse Pacto pela União se baseia na pré-candidatura ao Senado do
governador Flávio Dino; na busca de
entendimento quanto a governador e
vice-governador, sempre com base
com diálogo com todos os partidos e
líderes; e na construção de chapas vi-

toriosas para a Câmara e Assembléia”,
diz o documento, que aﬁrma que as
deﬁnições das regras eleitorais para
2022, cujo prazo máximo é outubro, e
que o grupo irá caminhar com os
compromissos agora alinhados.
O documento não contou com
anuência do deputado federal Josimar de Maranhãozinho, presidente
do PL e Fabiana Vilar, presidente do
Avante, e da presidente do PTB, deputada Mical Damasceno, que não compareceu à convocação do governador.
Atualmente, o grupo do governador Flávio Dino conta com quatro
pré-candidaturas: a do vice-governador Carlos Brandão (PSDB), a do senador Weverton (PDT), do deputado
federal Josimar de Maranhãozinho
(PL) e a do secretário Simplício Araújo
(Solidariedade). Todos participaram
da reunião.

PODER

O presidente Jair Bolsonaro assinou na última segunda-feira (5) o decreto que prorroga por três meses o pagamento do auxílio emergencial à população de baixa
renda afetada pela pandemia da covid-19. Com isso, o
benefício, que terminaria agora em julho, será estendido até outubro. De acordo com a Secretaria-Geral da
Presidência da República, o ato será publicado na edição de amanhã (6) do Diário Oﬁcial da União (DOU).
Também foi editada uma medida provisória (MP) que
abre crédito extraordinário para custear o pagamento
complementar do auxílio. No mês passado, o ministro
da Economia, Paulo Guedes, informou que o custo
mensal do programa, que paga um benefício médio de
R$ 250 por família, é de R$ 9 bilhões.
O auxílio emergencial foi criado em abril do ano passado pelo governo federal para atender pessoas vulneráveis afetadas pela pandemia da covid-19. Ele foi pago
em cinco parcelas de R$ 600 ou R$ 1,2 mil para mães
chefes de família monoparental e, depois, estendido até
31 de dezembro de 2020 em até quatro parcelas de R$
300 ou R$ 600 cada. Neste ano, a nova rodada de pagamentos prevê parcelas de R$ 150 a R$ 375, dependendo
do perﬁl. As famílias, em geral, recebem R$ 250; a família
monoparental, cheﬁada por uma mulher, recebe R$ 375;
e pessoas que moram sozinhas recebem R$ 150.
Regras
Pelas regras estabelecidas, o auxílio será pago às famílias
com renda mensal total de até três salários mínimos,
desde que a renda por pessoa seja inferior a meio salário
mínimo. É necessário que o beneﬁciário já tenha sido
considerado elegível até o mês de dezembro de 2020,
pois não há nova fase de inscrições. Para quem recebe o
Bolsa Família, continua valendo a regra do valor mais
vantajoso, seja a parcela paga no programa social, seja a
do auxílio emergencial

SEM INDÍCIOS

Com dificuldade, voto impresso segue adiante STF rejeita inquérito dos
R$ 89 mil para Michelle

PGR DEFENDEU O ARQUIVAMENTO DO CASO MICHELLE

BARROSTEVE DE VOTAR PARA DESEMPATAR A DECISÃO SOBRE SEU RELATÓRIO, QUEVAI À VOTAÇÃO NESTA QUINTA-FEIRA
Uma das principais bandeiras do
presidente Jair Bolsonaro, o voto impresso avança com diﬁculdade na Câmara dos Deputados. Estava marcada
para ontem a votação do parecer do
relator Filipe Barros (PSL-PR) da PEC
135/2020 na Comissão Especial que
analisa o tema, mas, por falta de
apoio, os integrantes do colegiado entraram em acordo, na semana passada, para adiar a votação para a próxima quinta-feira. Daí decidiu-se que a
sessão serviria apenas para o início da
discussão do mérito do texto.
O deputado Hildo Rocha (MDBMA) apresentou um requerimento
para retirar o projeto da pauta, defendendo que o tema merecia aprofundamento e mais tempo para discussão. Porém a votação do requerimento deu 15 a 15, disputa desempatada
por Filipe Barros, que defendeu a discussão do projeto.
O placar apertado é o resultado de
um movimento recente das lideranças dos principais partidos do Congresso. Em 27 de junho, presidentes
de 11 siglas — incluindo aliados do
governo, como Progressistas, PL, Republicanos e PSL — fecharam posição
contra o voto impresso e a favor do

atual sistema de votação, após conversas com o presidente do Tribunal
Superior Eleitoral (TSE), ministro Luís
Roberto Barroso.
Na comissão, deputados de oposição criticaram a tentativa de alterar as
regras eleitorais para as próximas eleições. “Não podemos discutir alterações constitucionais nas regras eleitorais sob o governo Bolsonaro, porque
é um perigo. Não é momento de alterar nada. É momento de seguir a cartilha. Segue-se o manual. Estamos sob
ataque, estamos em crise, há um ataque à democracia neste exato momento”, disse Israel Batista (PV-DF).
Ele acrescentou que há “segundas
intenções muito claras” por parte de
Bolsonaro, que já disse que não passará a faixa presidencial se perder as
eleições caso o voto impresso não esteja valendo. “Esse presidente coloca
uma faca no pescoço da democracia”,
completou.
Sem provas
Durante a discussão na comissão, a
deputada bolsonarista Bia Kicis (PSLDF), autora da PEC do voto impresso,
criticou o sistema atual de votação e

omitiu informações ao comentar sobre os Testes Públicos de Segurança
(TPS) realizados pelo TSE. Ela aﬁrmou
que sistema “já foi quebrado diversas
vezes” por técnicos e professores universitários — mas não provou quando
isso aconteceu. Desde que o TPS começou a ser realizado, em 2009, pequenas falhas encontradas pelos especialistas nunca foram capazes de
comprometer o sistema ou alterar o
voto. Todas foram corrigidas.
Os testes são feitos sempre no ano
anterior à eleição e contam com a presença de diversos órgãos públicos, como a Polícia Federal. Investigadores
autônomos também podem se inscrever para participar. Nessas provas, os
técnicos têm acesso facilitado aos
equipamentos de votação, podendo
analisá-los ﬁsicamente — as urnas
eletrônicas não possuem qualquer
conexão à internet, sendo impossível
acessá-las remotamente. Ao contrário
do que diz Bolsonaro, que aﬁrma que
tem provas de fraude nas eleições que
venceu em 2018 — mas nunca apresentou —, Bia Kicis reconheceu, durante a sessão, que não há fraude
comprovada, embora tenha insistido
que o sistema é inseguro.

O plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou o pedido de investigação sobre depósitos realizados
por Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro (Patriotas-RJ), nas contas da primeira-dama Michelle Bolsonaro. Os magistrados não veem indícios de
envolvimento do presidente Jair Bolsonaro com o caso.
Os valores creditados somam R$ 89 mil, foram realizados entre 2011 e 2016 por meio de pelo menos 27 repasses. A ação foi protocolada no Supremo, no ano passado, pelo advogado Ricardo Bretanha Schmidt. A Procuradoria Geral da República (PGR) defendeu o arquivamento do caso alegando que não existem fatos relacionados ao presidente e, por isso, não se justiﬁca abertura de investigação da Corte.
Ao pedir ao Supremo o arquivamento da notícia-crime, o procurador-geral Augusto Aras disse que as movimentações ﬁnanceiras de Queiroz já foram alvo da investigação no Ministério Público do Rio de Janeiro, que
não comunicou indícios de crimes envolvendo o presidente ou a mulher dele. Os promotores ﬂuminenses já
ofereceram à Justiça uma primeira denúncia no caso. A
primeira-dama não tem cargo público ou poder de autoridade — portanto, não tem foro privilegiado.
Sem justificativa
Na avaliação do chefe do Ministério Público Federal
(MPF), por enquanto não há elementos capazes de justiﬁcar a abertura de uma investigação sobre os cheques
na conta de Michelle. “Os fatos noticiados, portanto, isoladamente considerados, são inidôneos, por ora, para
ensejar a deﬂagração de investigação criminal, face à
ausência de lastro probatório mínimo”, aﬁrmou Aras.
Em decisão monocrática, o relator da ação, ministro
Marco Aurélio Mello, já havia negado o pedido do advogado para abertura de investigação. Como houve recurso por parte do autor, o caso foi levado ao plenário da
Corte e analisado em sessão virtual.
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Aliados comentam
estratégia para 2022
RAIMUNDO BORGES

sa das ações do governo Dino.

S

Marca da convergência

em muitos salamaleques, Flávio Dino fez a primeira reunião
de 2021 com os partidos da base aliada e ele como integrante
e dirigente do PSB. Depois de fazer
uma espécie de “balanço geral” sobre
as realizações de seu governo, que o
tornaram referência administrativa
no Brasil, disse que nada disso seria
possível sem o apoio e a união dos
partidos que formaram a frente em
2014 e a repetiram com sucesso eleitoral em 2018. “Não tenho candidato a
governador”, disse Flávio Dino, de
pronto, adiando essa discussão para
novembro.
O governador disse que é candidato ao Senado e ouviu dos dirigentes
partidários presentes a garantia do
apoio ao seu projeto, sem que haja
outro nome na mesma disputa. Como
só existe uma vaga de senador em
2022, a de Roberto Rocha, Dino quis
dizer que, hoje como membro do PSB,
seu projeto político de futuro já está
deﬁnido, a não ser que o quadro nacional mude em relação a eleição do Palácio do Planalto. Por enquanto, Dino
quer evitar ruptura na base aliada e
trabalha para manter sua força política no Maranhão.
Nas suas falas, o senador Weverton
Rocha (PDT) e o vice-governador Carlos Brandão (PSDB) defenderam o
programa do governo Flávio Dino e a
sua continuidade a partir de 2023, numa demonstração de que ambos não
estão vislumbrando um racha no grupo na disputa do Palácio dos Leões. O
secretário de Indústria, Comércio, Minas e Energia, Simplício Araújo, que
vem se projetando como pré-candidato a governador, também seguiu a
linha de Brandão e Weverton, na defe-

“Foi uma posição de convergência
e da unidade do grupo. Foi muito
além das expectativas do governador”, disse o jornalista Ricardo Capelli, secretário de Comunicação do governo e um dos estrategistas da construção da imagem de Flávio Dino no
âmbito nacional. O próprio governador comentou no Twitter a reunião
com líderes dos partidos que integram o seu governo. “Todos compareceram e ﬁzemos ótimo debate sobre
metas administrativas cumpridas e
novos compromissos. A união faz a
força, para seguir com políticas inovadoras e concretizando mudanças no
Maranhão”.
Por sua vez, o senador Weverton
Rocha escreveu na mesma rede social,
que o encontro serviu para tratar dos
avanços conquistados no Maranhão.
“E reaﬁrmamos um pacto pela união.
Juntos continuaremos trabalhando
pelo estado e construiremos um caminho para 2022, tendo Flávio Dino
como candidato a senador. Voltaremos a nos reunir em novembro quando, uma vez deﬁnidas as regras eleitorais para 2022, decidiremos sobre a
candidatura ao governo do estado”.
Mais adiante, Weverton Rocha
acrescentou que na hora da escolha
do candidato a governador, o grupo
usará “os mesmos critérios vitoriosos
que os guiou de 2012 a 2018, com
agregação de forças políticas, pesquisas eleitorais e compromisso com
uma agenda de governo que priorize
os maranhenses”.
Já o vice-governador Carlos Brandão, disse no twitter, que o amigo,
companheiro de jornada política e líder, Flávio Dino reuniu a todos para

oﬁcializar a sua pré-candidatura ao
Senado. “Assim caminharemos. Juntos. Um só nome e um só projeto.
Conte comigo! Vamos em frente”. De
manhã, Brandão já estava em Chapadinha inaugurando obras do governo.
Antes do meio dia, Brandão retornou
a São Luís.
Em sua fala, o presidente regional
do PT, Augusto Lobato considerou o
perﬁl de Brandão ideal para dar continuidade ao programa de governo que
está sendo desenvolvido no estado.
Destacou a lealdade do vice a Flávio
Dino e ﬁdelidade ao programa de governo desenvolvido no estado. “Vou
trabalhar internamente no partido
para que essa posição se torne realidade”, disse Lobato.
Também o deputado federal Gastão vieira, presidente regional do Pros
seguiu na mesma linha de defesa da
postura do vice-governador. Acha que
Brandão é o nome capaz de reunir
consenso do grupo liderado por Flávio Dino. Os demais dirigentes de partidos presentes no encontro, falaram
mais sem revelar suas preferências
por candidaturas ao Palácio dos
Leões.

Edivaldo em outro rumo

Uma ausência notada na reunião
do Palácio dos Leões foi do ex-prefeito
Edivaldo Holanda Júnior que, quando
passou o cargo em primeiro de janeiro ao sucessor Eduardo Braide já não
demonstrava o mesmo entusiasmo
em relação ao governador, com o qual
trabalhou desde 2015 em parceria que
beneﬁciaram a capital maranhense.
Quando percebeu que não havia o espaço que precisa para seu projeto de
futuro no PDT, Edivaldo deixou a legenda de Weverton Rocha, com o projeto da eleição de governador na cabeça.

Edivaldo Holanda Júnior anuncia ingresso no PSD

A resistente da covid
No Brasil a pandemia está num momento auspicioso com queda no nuúmero de contaminados, internados e mortos por covid19. Porém, já se passou um ano e meio da pandemia e no Brasil
muita gente ainda não se conscientizou sobre a gravidade da tragédia que já roubou 525 mil vidas no país. Nos primeiros meses da
peste pandêmica o que se viu foi uma multidão dividida entre os
que negam a gravidade da doença, os que desobedecem à ciência
sobre a eﬁcácia do distanciamento social, o uso de máscara e a higienização das mãos. O mesmo comportamento errático se observa hoje em relação às vacinas
Pelo país afora milhares de brasileiros resolveram tumultuar o
processo de vacinação, querendo escolher, no posto de vacinação, a marca do imunizante, como se estivesse numa loja de vinho
ou num restaurante. É repugnante ver tanta estupidez, num momento tão grave. No momento em que governo federal gasta somas bilionárias de dólares na guerra da importação de vacinas para evitar que milhares de pessoas continuem morrendo, vê alguém querer escolher marca de vacinas, é chocante. Por tanto, o
mínimo recomendável é punir tal malandragem, colocando essas
ﬁguras para vacinar depois que imunizar todos os que estão cumprindo os prazos estabelecidos. A ciência é clara ao dizer que só as
vacinas ajudam estancar os horrores das mortes por covid, mas
sozinhas não fazem mágica no controle da pandemia. Que o diga
vizinho sul-americano Chile, país líder da vacinação na América
Latina, mas que teve de voltar a colocar 70% população em quarentena após a alta de contágios de coronavírus entre março e
abril de 2021. Uma onda foi mais forte do que a primeira —de 2020
— mesmo com 45% de sua população, sete dos 19 milhões de habitantes, vacinados à época. No Brasil, o temor é que caminhemos
para o mesmo desfecho que o país andino.
Com apenas 36% da população brasileira vacinada com pelo
menos uma dose, e 12,8% com as duas, já se percebe claramente a
falsa sensação de “normalidade”. Por todas as cidades, as festas,
os bares e restaurantes voltaram com força total, e daqui a pouco
serão os estádios de futebol. O cenário de descontração e aglomerada se repete nas ruas, shoppings, praias, rodoviárias e aeroportos. Aonde quer que se vá, há uma mescla de cansaço com a vida
em suspensão e a ansiedade por um futuro de retomada rápido
em tudo. Esse é o maior dilema dos governantes diante de tanta
pressão por afrouxamento, sem quando a covid permanece com
suas variantes ameaçando novos horrores generalizados.

Até quando? (1)

Um dos momentos avaliado como sinalização de que o grupo
Flávio Dino está plenamente unido sobre a sua sucessão em 2022,
foi quando terminou a reunião de segunda-feira no Palácio dos
Leões, no momento da dispersão.

Até quando? (2)

Os pré-candidatos a governador Carlos Brandão (PSDB), Weverton Rocha (PDT) e Simplício Araújo (Solidariedade) saíram
abraçados conversando. Flávio Dino percebeu o gesto e ﬁcou na
certeza de que o encontro valeu a pena, segundo um observador
próximo.

Boato ou verdade

Até ontem, o deputado Othelino Neto (PCdoB) não havia dito
nem desdito nada sobre a suposta aposentadoria antecipada para
2022, do conselheiro do TCE, Edimar Cutrim. Seria um atalho para permitir a indicação de Othelino à sua vaga no Tribunal de Conta do Estado.

“Não há fato novo que justiﬁque”

Do presidente da Câmara, Arthur Lira, falando sobre os 106 pedidos de impeachment que estão em sua mesa, contra o presidente
Jair Bolsonaro.

O ex-prefeito Edivaldo Holanda Júnior anunciou a ﬁliação, em agosto, no PSD, presidido no Maranhão pelo
deputado federal Edilázio Júnior, adversário ferrenho
do governador Flávio Dino. A legenda está no miolo do
centrão que sustenta as broncas de Bolsonaro.
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EDIVALDO DEIXOU A LEGENDA DE WEVERTON ROCHA, COM O PROJETO DA ELEIÇÃO DE GOVERNADOR NA CABEÇA
Uma ausência notada na reunião
do Palácio dos Leões foi do ex-prefeito
Edivaldo Holanda Júnior que, quando
passou o cargo em primeiro de janeiro ao sucessor Eduardo Braide já não
demonstrava o mesmo entusiasmo
em relação ao governador, com o qual
trabalhou desde 2015 em parceria que
beneﬁciaram a capital maranhense.
Quando percebeu que não havia o espaço que precisa para seu projeto de
futuro no PDT, Edivaldo deixou a legenda de Weverton Rocha, com o projeto da eleição de governador na cabeça.
Ontem, de manhã, por coincidência, Edivaldo anunciou sua ﬁliação,
no próximo mês, ao PSD, partido comandado no Brasil por Gilberto Kassab e no Maranhão pelo deputado federal Edilázio Júnior, um dos mais fer-

renhos adversários de Flávio Dino, e
na Câmara, apoiador do governo Jair
Bolsonaro.

Desde quando deixou o
PDT, Holanda vem
agindo como précandidato a governador,
inclusive aparecendo
bem posicionado nas
pesquisas recentes.

O anuncio foi feito através das redes
sociais do ex-prefeito.
“O ato de ﬁliação será em Brasília,
no próximo mês.”, escreveu ele. O exprefeito também agradeceu o apoio e
do conﬁança do deputado federal
Edilázio Júnior e reaﬁrmou seu compromisso com o estado.
“Agradeço ainda a conﬁança do
presidente estadual, deputado federal
@EdilazioJunior_, e demais membros
da direção do PSD, reaﬁrmando o
meu compromisso de contribuir com
o fortalecimento do partido no Maranhão e no país.” disse Edivaldo Holanda Junior.

Holanda Júnior fez tudo meticulosamente programado. Saiu do PDT no momento em que Weverton Rocha
crescia como pré-candidato a governador. Antecipa a
entrada no PSD no dia em que Flávio Dino reúne os
partidos da base – sem Holanda – para se lançar ao Sena-

do.
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Edivaldo não está só nem será candidato de si mesmo
em 2022. Está articulado com Roseana Sarney, que assume o MDB com vontade de compor. Portanto, o
campo está aberto para Edivaldo, Roseana, Roberto
Rocha e Bolsonaro acabarem no mesmo palanque em

2022.

Fora de contexto
O deputado estadual Wellington do Curso tem posição estranha. A Petrobras deu ontem novo aumento nos combustíveis e
Curso se apressou em requerer a convocação do secretário estadual de Fazenda para esclarecer na Alema a medida. Sobre a Petrobras, nada.

Os enjeitados
Pesquisa do instituto Ipsos encomendada pelo DEM sobre as
eleições de 2022 aponta a taxa de rejeição do ex-presidente Lula
em queda. Ele tem 33%, Bolsonaro 59%, Doria 54%, Sergio Moro
47%, Luiz Henrique Mandetta 47% e Ciro Gomes 45%.
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Armas: celebração
da morte
ANTÔNIO RANGEL BANDEIRA
Sociólogo, ex-consultor da Organização das Nações Unidas
(ONU) e do Viva Rio, autor de Armas para quê? (Editora
LeYa)
O Supremo Tribunal Federal está para votar a nulidade de alguns decretos presidenciais retirando o controle da venda de armas e munições. Para pressioná-lo, armamentistas estão organizando ato em favor dos decretos. Desde que sejam pacíﬁcos, são
atos legítimos de manifestação da opinião. Mas vão beneﬁciar o
país?
A ministra Rosa Weber suspendeu alguns dos vários decretos,
mas outros continuam em vigência, e não são menos danosos. Está suspenso, por exemplo, o que trata da idade mínima para a prática de tiro nos clubes. Na Lei de Controle de Armas, popularmente conhecida como Estatuto do Desarmamento, em cuja proposta
colaborei, consideramos que os que mais matam com arma de fogo, e mais morrem, são os jovens, numa proporção quatro vezes
maior que a população em geral (Small Arms Survey). Por isso, estabelecemos a idade mínima de 21 anos para a compra de armas.

Bons resultados da vacinação
Nos Estados Unidos, no primeiro
pronunciamento à nação depois de
tomar posse como presidente, Joe Biden prometeu chegar ao feriado de 4
de julho, Dia da Independência, com
70% dos adultos vacinados com pelo
menos uma dose contra a covid-19. A
data simbolizaria o marco da volta à
normalidade, interrompida pela pandemia. Não conseguiu, mas chegou
bem perto da meta: até o último domingo, 66,8% dos americanos com 18
anos ou mais haviam tomado ao menos uma dose. No caso da população
total, 54,7% tinha sido vacinada com
ao menos uma inoculação, e 47,1%
com a imunização completa. No entanto, a boa notícia é que, desde a promessa do democrata, a média semanal de mortes provocadas pelo vírus
desabou 93,6%. Despencou de 3.366
para 214. E, nos últimos seis meses,
nada menos que 99,5% dos óbitos por
coronavírus foram de pessoas não vacinadas. No Twitter, Biden comemorou: “A América está voltando”, escreveu.
Enquanto a vida nos EUA começa a
voltar ao normal, o Brasil registra em

torno de 50% dos adultos vacinados
com ao menos uma dose. Mas menos
de 15% da população total foi completamente imunizada. Mesmo assim,
em boletim na semana passada, a Fiocruz apontou queda na média de
mortes por covid-19 e diminuição na
taxa de ocupação de leitos de UTIs no
país. E as relacionou à vacinação. Mas
alertou que tanto a média de casos como a de óbitos continua em patamares elevados. Por isso, defendeu, o ritmo da vacinação precisa ser mais intenso. E advertiu que as medidas protetivas contra o coronavírus não podem ser relaxadas.
Ainda que os EUA estejam bem à
frente do Brasil na vacinação, autoridades em saúde do país alertam para
o avanço do contágio da temida variante Delta entre os americanos. Sobretudo num momento em que a Casa Branca encontra diﬁculdade em
ampliar a imunização. Na Europa, diversos países enfrentam problemas
com o aumento de casos provocados
por essa cepa, identiﬁcada primeiramente na Índia. No Reino Unido, o

primeiro-ministro, Boris Johnson, decidiu seguir recomendações de cientistas e adiou para este mês o ﬁm das
restrições contra a covid-19. Portugal
instaurou toque de recolher. E governos da França, Itália e Alemanha discutem medidas.
No Brasil, hoje, a cepa predominante é a Gamma, segundo estudos
da Fiocruz. Mas, até ontem, a variante
Delta havia sido identiﬁcada em cinco
estados. A alta capacidade de transmissão dessa mutação é o que mais
preocupa especialistas. “Se acontecer
um estouro da Delta, infelizmente, a
gente vai ver o que já vimos com a
Gamma”, diz o cientista de dados Isaac Schrarstzhaupt, coordenador da
Rede Análise Covid-19. “Primeiro, vimos as pessoas piorando, os números
crescendo e, depois, conﬁrmamos
que era a Gamma”, conta. Ou seja:
além de acelerar a vacinação, o país
precisa ter foco no controle da disseminação, não afrouxar nas ações restritivas em vigor e incentivar medidas
protetivas, como o uso de máscaras e
o distanciamento social.

Tópicos relevantes em conversa de economista – V
ANTÔNIO AUGUSTO RIBEIRO BRANDÃO
Economista
O presidente do Banco Central diz que “a
criação do real digital é aprendizado.” Como
vem sendo o PIX. Avançam também as tentativas de autorização das operações com a
famosa ‘bitcoin’, que não tem liquidez nem
segurança, mas os especuladores acham
que tem rentabilidade, e arriscam.
Foi só o ministro Paulo Guedes anunciar a intenção de tributar o capital, começou
a ‘grita’ exatamente daqueles que o concentram e não distribuem, e qanham cada vez
mais. Será que ele consegue aprovar essa
justa iniciativa?
Há coisas acontecendo que a própria razão desconhece. Muitos desejam tornar normais determinadas práticas e comportamentos em uma verdadeira ‘revanche’. É por
isso que considero que a pandemia é um
merecido ‘castigo dos céus’, lembrando Sodoma Gomorra.
Essa história das vacinas não tem tempo
para acabar com as estarrecedores revelações: atrasos intencional na compra, propinas abertamente solicitadas, lotes vencidos
sendo aplicados, ‘fura-ﬁlas’, etc. O que acontecerá, ninguém sabe bem, mas Deus.
Como retorno aos meus comentários no
“Imparcial”, tenho recebido respostas alentadoras de economistas:
1 – “Não podemos esgotar a pauta dos
problemas mundiais e tentar equacionar todos. Finalizo como dizia o Dr. Ulisses: ‘navegar é preciso, viver não é preciso’, que me
atrevo a traduzir por cada um faça bem a sua
parte e não deixe que se apropriem do que é
legitimamente seu, transferindo ainda em
vida testamental que os ditos legisladores do
mal, mesmo a contragosto, costumam respeitar para saírem bem nas fotos. Tenhamos
todos um ótimo ﬁnal de semana com saúde
e paz.”

2 – “Parabéns pelo históricos registros ligados ao ensino superior do nosso Maranhão, com ênfase na Escola de Administração do Estado do Maranhão depois incorporada à Universidade Estadual do Maranhão,
cujo corpo docente tive a honra de integrar
alguns anos depois.”
3 – “Este é um tema que nos mobilizou
nos 8 anos em que estivemos com a responsabilidade de gerir este tema. Em primeiro
lugar, quero dizer que o período e a inspiração da implantação da LRF foi o mais frutífero em matéria de gestão ﬁscal e o responsável pelos avanços que houve na gestão ﬁscal
nos últimos 20 anos. Tens toda razão no
apontar os problemas e limitações que enfrentamos no período, o maior dos quais evidentemente são os recursos humanos e, em
seguida, as questões de Tecnologia da Informação. Parabéns por mais esta contribuição
para o entendimento das nossas questões.”
4 – “Mergulho profundo ao Século Passado na busca da implementação de uma Lei
federal capaz de se tornar realidade em todo
o território nacional. Mas não podemos deixar de reconhecer a aridez do tema mesmo
para muitos letrados. Você ajudou bastante o
governador José Sarney como estudioso e
dedicado colaborador.”
5 – “Acadêmico Tri-Imortal é assim mesmo. Faz o relato completo incluindo as idades vividas pelos personagens envolvidos,
monarcas, arquitetos, imperadores, generais, envolvidos em guerras ou revoluções e
até o paralelismo com a lavagem das escadarias do Bonﬁm. Parabéns, registrando que a
famosa falta de recursos verdadeira ou não,
já vem de longe até chegar ao Brasil e explicar as obras inacabadas daqui que só avançam quando o Batalhão de Engenharia do
Exército entra em ação. Abraço.”
6 – “O pensamento de Adam Smith está
entre os mais lúcidos da ciência econômica,
principalmente a obra que trata da Riqueza
das Nações. Estamos cuidando aqui dos

clássicos onde é obrigatório também mencionar o não menos notável John Maynard
Keynes. Parabéns por seu artigo de hoje.”
7 – “Agora, com essa tacada de mestre que
só a imortalidade comum confere (imagine
a dita cuja tripla), você incorpora mais um
adjetivo qualiﬁcativo, o de Filantropo, e no
melhor estilo do gênero, com direito a fotograﬁa hollywoodiana, se despoja de boa parte do seu acervo cultural, documental e produção intelectual em favor da Academia Caxiense de Letras, cidade que testemunhou
sua chegada ao mundo em 1934 e por você
honrada pelo seu talento esparramado por
esse Brasil afora e incursões nos Estados Unidos e grande parte dos países da Europa, com loas de gregos e troianos. Essa madrugada tive o prazer de em signiﬁcativo aviso prioritário, que nossas famílias possuem
também um titular da nobre arte do exercício da ﬁlantropia em terras de Santa Cruz,
Vera Cruz e ﬁnalmente Brasil.”
Aqui, na rua dos Angelins, quadra 42, São
Francisco, onde moro há mais de 40 anos, temos uma verdadeira ‘caveira-de-burro’, que
tem desaﬁado gerações de prefeitos. Reparos feitos durante todo esse tempo elevaram
o nível do piso da rua de tal forma que atualmente está quase à altura da calçada. E com
isso descobrimos que a canalização subterrânea de escoamento das águas, de diâmetro irrisório, não suporta mais o volume das
águas da chuva e transborda chegando a alagar as casas do lado esquerdo. De quem é a
obra, discutem a Secretaria de Obras da Prefeitura e a CAEMA, mas esta não é uma concessão do Município? Enquanto isso os moradores sofrem esse imenso desconforto.
No Brasil, enquanto a maioria perde emprego e renda sob a pandemia, alguns muito
dependentes de cesta básica, a imprensa repercute a nova lista de milionários. É o capitalismo: quanto mais cresce mais concentra. Detalhe: entre os milionários alta concentração de agentes do mercado ﬁnanceiro, simples intermediários que especulam
com o capital de terceiros e, quando em crise, recorrem às autoridades monetárias.

Mas considerando que esportistas devem começar a treinar
mais cedo, reduzimos para 18 anos a idade mínima, com autorização do representante legal (geralmente os pais), e uso das armas desse representante, para haver controle. O decreto presidencial reduz a idade para 14 anos. Não tem idade para dirigir,
mas poderá atirar. Dispensa autorização paterna, permite que o
jovem utilize qualquer outra arma, e não restringe a prática aos
desportistas, mas a qualquer jovem que queira se “recrear”. Como
outro decreto retira do Exército o controle sobre os CACs (Caçadores, Atiradores e Colecionadores), hoje praticam nos clubes de tiro
milicianos e qualquer um que pague. Controle mínimo.
O que se pretende? Que se repita no país o drama vivido nos Estados Unidos, onde o pouco controle das armas leva a uma média
de 12,5 massacres por mês (Gun Research Archives)? Lá consideram massacre o assassinato de quatro pessoas ou mais. A maioria
em escolas, igrejas, shows e supermercados. Em estados como a
Virgínia, um menino de 13 anos não pode dirigir, comprar cigarro,
nem revista Playboy, mas pode comprar fuzil de guerra. O resultado no país é a média de cinco pais mortos com armas de fogo por
seus próprios ﬁlhos por semana, como resposta a castigos ou acidentes (Kathleen Heide, University of Southern California).
A autorização de portar arma na rua, segundo a nossa lei, só é
concedida pela Polícia Federal (PF) em casos excepcionais, de risco de vida, e a norma é a proibição. Isso constitui o coração da
nossa lei, admirada no exterior e já copiada por oito países. Pesquisa de opinião do IPEC, de 2021, constatou que 86% dos brasileiros estão de acordo com essa proibição. Mas outro decreto presidencial suspenso permite que os atiradores andem armados de
casa até o clube, independentemente do trajeto. Podem estar
muito longe, e alegar que estavam indo para o clube. Na Argentina, ao contrário, as armas do atirador ﬁcam trancadas em cofres
dentro do clube.
O decreto, uma forma velada de porte de armas disfarçado, está fazendo com que milhares de indivíduos, que nada têm de atirador esportivo, se matriculem como atiradores só para poderem
andar armados, burlando a lei. Os atiradores passaram em dois
anos de 171.979 para 356.054. Os clubes se tornaram tão lucrativos que passaram de 151 para 1.345 em dois anos, cheios de milicianos e delinquentes que praticam tiro com fuzis, e não com as
armas de pequeno calibre próprias do esporte olímpico, para
constrangimento dos verdadeiros desportistas.
Citei apenas duas mudanças, em mais de 30, propostas pelos
decretos. Ferem de morte o Estatuto do Desarmamento, que em
18 anos salvou a vida de 275.476 brasileiros (Daniel Cerqueira,
IPEA). Mas as leis estão acima de decretos, e não podem ser mudadas por esses últimos. Portanto, são decretos ilegais, além de inconstitucionais, porque afrontam o Congresso Nacional em sua
atribuição de votar as leis.
A manifestação dos armamentistas quer promover o retrocesso contra a lei e a tomada democrática de decisões. Celebram as
armas em desrespeito ao mais de meio milhão de mortos pela
pandemia. Conﬁamos em que o STF ouvirá a voz da ciência, da
eﬁcácia do Estatuto do Desarmamento na proteção do povo, e de
mais de 80% da população que se manifestaram pelo controle de
armas (IPEC) e pela celebração da vida. Mais vacinas e menos armas!
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São Luis, quarta-feira 7 de julho de 2021
ESTADO DO MARANHÃO
COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO – CAEMA
ATA DA 436ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL
DO MARANHÃO – CAEMA
Aos trinta dias do mês de março do ano de dois mil e vinte um, às quatorze horas e trinta minutos, na sede
da Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão – CAEMA, CNPJ nº 06.274.757/0001-50, NIRE
nº 21300003711, situada à Rua Silva Jardim, nº 307 – Centro, CEP 65.020-560, nesta cidade de São Luís,
capital do estado do Maranhão, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia
para tratar sobre a seguinte pauta: 1. Deliberar sobre a Política de Transações com partes
relacionadas, conforme disposto no Art. 38, inciso XXX do Estatuto Social da CAEMA; o item 2.
Deliberar sobre a Política de Distribuição de Dividendos da Companhia, conforme disposto no Art.
8, inciso V da Lei 13303/2016; 3. Apresentação da Ata 13ª Reunião do Comitê de Auditoria
Estatutário – CAE; 5. O que mais ocorrer. Considerando as restrições decorrentes da pandemia do
Coronavírus (Covid-19), que impossibilitam a realização das reuniões na forma presencial, registra-se que
esta reunião do Conselho de Administração ocorreu por meio de videoconferência, aplicativo Google
Meet. Participaram da presente reunião os conselheiros Roberto Santos Matos, André dos Santos Paula,
Marcos Antonio Silva do Nascimento, Marcos Antonio da Silva Grande e Antonio de Jesus Leitão Nunes.
Foram convidados e também estiveram presentes, Maria Edna Portela do Carmo Velez – Diretora de
Gestão Administrativa Financeira e de Pessoas, Carlos Rogério Santos Araújo – Diretor de Engenharia e
Meio Ambiente, Waldener Brasil de Menezes Júnior - Gerente Contábil e de Patrimônio da CAEMA,
Herlon Jackson Coelho Serejo – Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário, Carlos Brissac Neto –
Procurador Jurídico. Para secretariar os trabalhos, Andrea Ramos Pereira, Secretária do Conselho de
Administração. Constituída a mesa e considerando o número legal para deliberações, o Presidente do
Conselho, Roberto Santos Matos, deu início aos trabalhos declarando instalada a Sessão, sendo
efetuada a leitura do Edital de Convocação, publicado no Diário Oficial do Estado e no Jornal O Imparcial
nos dias 22, 23 e 26 de março de 2021. Terminada a leitura do Edital de Convocação, o Presidente do
Conselho de Administração apresentou para apreciação o item 01 da pauta que se trata de: 1. Deliberar
sobre a Política de Transações com partes relacionadas, conforme disposto no Art. 38, inciso XXX
do Estatuto Social da CAEMA; foi relatado que a presente Política foi elaborada pela Assessoria de
Governança Corporativa e revisada pela Gerência Contábil e de Patrimônio, conforme termos constantes
no Processo nº 484/2021. A Política de Transação com Partes Relacionadas tem por objetivo estabelecer
os procedimentos a serem observados quando da ocorrência de Transações com Partes Relacionadas,
de modo a assegurar que as decisões da Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão – CAEMA
envolvendo tais situações sejam direcionadas, sempre, com vistas ao interesse da Companhia, dos
acionistas e da sociedade, fundamentada nos requisitos de competitividade, conformidade, transparência,
equidade e comutatividade. Foi proposto pelo Conselheiro Marcos Antônio Silva do Nascimento
ajustamento do texto sobre a questão socioambiental do item 6.11. Compromisso permanente com a
responsabilidade socioambiental, respeitando as leis ambientais, desenvolvendo a educação
ambiental para seu público interno e externo, colaborando para a proteção dos recursos hídricos,
buscando a qualidade de vida dos seus colaboradores e da população em geral, agindo em
conformidade com os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável proposto pela ONU Organização das Nações Unidas, para serem alcançados até o ano de 2030, em especial os
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS 6. O Diretor Presidente, André dos Santos Paula
sugeriu ao Conselheiro o envio da proposta de alteração do item para o Sr. Waldener Brasil Júnior para
análise e inclusão na referida Política, devendo ser apreciada na próxima reunião do Conselho de
Administração. Passando para o item 2. Deliberar sobre a Política de Distribuição de Dividendos da
Companhia, conforme disposto no Art. 8, inciso V da Lei 13303/2016; foi explicado que a Política de
Distribuição de Dividendos busca garantir a perenidade e a sustentabilidade financeira de curto, médio
e longo prazos da Companhia, tendo como premissas a necessidade de flexibilidade e solidez financeira
para a manutenção de seus negócios, mediante regras e procedimentos estabelecidos de maneira
transparente. Após as discussão foi aprovada com quatro votos a favor e uma abstenção a Política
de Distribuição de Dividendos da Companhia, conforme disposto no Art. 8, inciso V da Lei
13303/2016; observando as recomendações do Parecer Jurídico nº 269/2021. Instituída mediante
Resolução RCA nº 004/2020. O item 3 Apresentação da Ata 13ª Reunião do Comitê de Auditoria
Estatutário – CAE; foi elencado pelo Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário, Herlon Jackson
Coelho Serejo os itens tratados na reunião. A) Leitura da Ata anterior do Comitê de Auditoria Estatutário
- CAE; B) Aprovação do relatório que verificou as pendências das recomendações contidas no Parecer
Anual do CAE e a documentação encaminhada pela Procuradoria Jurídica e Gerência Contábil (exigida
pela Assembleia Ordinária do Acionistas) para atender recomendações da Auditoria Independente. C)
Demais pendências da recomendações da Auditoria Independente D). Em seguida, o Presidente do CAE
fez uma breve leitura a respeito do Relatório de Acompanhamento do CAE, mencionando que foi
elaborado um roteiro para acompanhamento de algumas recomendações elencadas pela Auditoria
Independente referente ao exercício 2019 e que apesar dos esforços dos diversos setores envolvidos, não
há perspectiva para mudança da opinião dos auditores independentes no que se refere a avaliação do
exercício 2020 da CAEMA. Logo, muito provavelmente, permanecerá a abstenção de opinião. Diante do
exposto, o Sr. Waldener Brasil Júnior explicou que foi elaborado um plano de ação Contábil – Jurídico para
subsidiar as informações sobre a problemática dos apontamentos que serviram de base para a abstenção
de opinião no parecer emitido pela auditoria independente referentes a demonstrações contábeis 2019 e
as ações que estão sendo adotadas para a eliminação dessas ressalvas. Nada mais havendo a tratar, o
Presidente do Conselho, Roberto Santos Matos, franqueou a palavra aos demais e como dela ninguém
fez uso, agradeceu a presença de todos, e em seguida, deu por encerrada a reunião, pelo que eu, Andrea
Ramos Pereira, secretária do Conselho de Administração, fiz lavrar a presente Ata, em livro próprio, que
depois de lida e achada conforme, vai assinada pelos Conselheiros presentes. Roberto Santos Matos,
André dos Santos Paula, Marcos Antonio da Silva Grande, Antonio de Jesus Leitão Nunes, Marcos
Antonio Silva do Nascimento, Carlos Brissac Neto. Está conforme a original, transcritas no livro
próprio nº 006, folhas 142v, 143, 143v, 144. Esta ATA foi registrada na JUCEMA sob o nº
20210864290, em 01/07/2021, Protocolo 210864290, Empresa 21 3 0000371 1. Companhia de
Saneamento Ambiental do Maranhão – CAEMA.

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 205/2021 - CSL/EMSERH
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.465/2021 – EMSERH
OBJETO: Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Saúde para atender
a demanda do Centro de Hematologia e Hemoterapia do Maranhão (Hemomar) – Hemocentro
Coordenador, administrado pela EMSERH.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO.
DATA DA ABERTURA: 30/07/2021, às 09h, horário de Brasília.
Local de Realização: Sistema Licitações-e (www.licitacoes-e.com.br).
Edital e demais informações estão disponíveis em www.emserh.ma.gov.br e www.licitacoes-e.com.br.
Informações adicionais serão prestadas na CSL/EMSERH localizada na Av. Borborema, Qd-16, n° 25,
Bairro do Calhau, São Luís/MA, no horário de 08h às 12h e das 14h às 18h, de segunda a sexta, pelos
e-mails csl@emserh.ma.gov.br e/ou igor.rochacsl@gmail.com ou pelo telefone (98) 3235-7333.
São Luís (MA), 02 de julho de 2021
Igor Manoel Sousa Rocha
Agente de Licitação da EMSERH

Poder Judiciário do Estado do Maranhão
Comarca da Ilha de São Luís
Secretaria Judicial Única Digital das Varas Cíveis
Fórum Desembargador Sarney Costa
ofessor Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís – MA, CEP: 65.076-820
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2021 através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. A
Prefeitura Municipal de Itaipava do Grajaú – MA, através de seu Pregoeiro(a) e Equipe de Apoio, torna público para
conhecimento de todos que estará realizando Licitação na MODALIDADE: Pregão Presencial. TIPO: Menor Preço
Global. OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de instalação e retirada de bombas, serviços
técnicos CBM submersível e serviços de manutenção de poços, compressores e painéis, em atendimento as
necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo de Itaipava do Grajaú/MA. BASE LEGAL: Lei
Federal nº. 10.520/02, subsidiariamente pela Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores e as condições do
Edital. Recebimento e abertura dos envelopes Proposta e Habilitação: às 09h do dia 20 de julho de 2021. O Edital
estará à disposição para consulta gratuita no setor de licitação, das 08h às 12h. Os interessados na aquisição dos
mesmos deverão recolher o valor de R$ 20,00 (vinte reais) mediante a retirada do DAM, na sala da CPL, na Sede da
Secretaria Municipal de Educação de Itaipava do Grajaú, localizada na Av. Dep. Mercial Lima de Arruda, s/n, Centro,
Itaipava do Grajaú – MA, CEP: 65948-000, onde está funcionando provisoriamente a Prefeitura. Para maiores
esclarecimentos, entrar em contato por meio do seguinte endereço eletrônico: cplitaipava@gmail.com e/ou tel.:
(99) 98515-1121. Itaipava do Grajaú - MA, 30 de junho de 2021. Auricélia de Sousa da Silva-Pregoeira.

REQUERIMENTO DE OUTORGA DE DIREITO DE USO - ODU

ESTADO DO MARANHÃO
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SAMBAIBA CNPJ: 02.571.288/0001-80

JANDIR NASCIMENTO CUNHA ABREU, CPF: 043.975.133-09,
torna público que REQUEREU junto à Secretaria do Estado do
Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMA em 01 de julho 2021,
a OUTORGA DE DIREITO DE USO – ODU de Água Superﬁcial,
situado na Fazenda Gleba Barra, no município de Carolina, Estado
do Maranhão, para ﬁns de Dessedentação (e criação) animal
conforme dados constantes no Processo n° 120589/2021.

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇO Nº 005/2021. 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: Tomada de Preço. Tipo de licitação: menor preço, que será regida pela Lei nº
8.666/93, suas alterações. Objeto: Contratação de empresa especializada na Prestação de serviços de

execução de revestimento primário, envaletamento e laminagem das vias urbanas nas ruas Vieira
Neto, Planalto, Marta Moraes, Jaguar, Cajueiro e Serra Dourada do município de Lago da Pedra MA. Data e horário do início da disputa: 27 de julho de 2021, às 09h (nove horas) , no Setor de Licitação
da Prefeitura Municipal de Lago da Pedra - MA, situado na Rua Mendes Fonseca, 222 – Centro – Lago da Pedra/MA,
onde serão recebidos e abertos os envelopes de DOCUMENTAÇÃO e PROPOSTA. Participarã o da Licitação todas
as firmas especializadas no ramo, que comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital,
para a execução de seus objetivos, perante a Comissão Permanente de Licitação. Maiores informações poderão ser
obtidas no site da Prefeitura (https://www.lagodapedra.ma.gov.br/) e também nos dias de expediente das 08:00 às 12:00
horas, no Setor de Licitação do Município de LAGO DA PEDRA - MA, onde poderão ser consultados e obtidos o
Edital e seus anexos gratuitamente desde que seja em mídia, podendo ainda ser disponibilizado através do e -mail:
cpllagodapedra@gmail.com. LAGO DA PEDRA - MA, 06 de julho de 2021. Sabrina Santos de Araújo - Presidente
da CPL.

Edital De Citação Com Prazo De 30 (Trinta) Dias O Doutor José Eulálio Figueiredo De Almeida Juiz De Direito Titular Da 8º Vara
Cível, Da Comarca De São Luís, Capital Do Estado Do Maranhão, Na Forma Da Lei, Et Coetera. Faz Saber, A Todos Quanto O
Presente Edital De Citação Com Prazo De Trinta (30) Dias, virem ou dele conhecimento tiverem que se processa por este Juízo
e Cartório da 8ª Vara Cível a Ação De Execução, proc. nº 36266-42.2014.8.10.0001, em que figura como parte exequente Banco
Do Brasil S/A, assistida por seu advogado Nelson Willians Fratoni Rodrigues - OAB/MA 9348-A e como partes executadas W. L.
C. Comercial Ltda., Wagner Lúcio Clementino E Thales De Sousa Oliveira, no qual foi proferido o seguinte despacho de fls. 280:
"...Citem-se os executados W. L. C. Comercial Ltda., (Atacadão União), Wagner Lúcio Clementino e Thales de Sousa
Oliveirapor edital, com prazo de 30 (trinta) dias, observando-se as disposições previstas no art. 257 do Código de Processo
Cívil. Intime-se a parte exequente para promover as publicações que lhe são pertinentes. Publique-se e cumpra-se. São Luís,
05 de agosto de 2019. Dr. José Eulálio Figueiredo de Almeida. Juiz de Direito Titular da 8.ª Vara Cível." Visa o presente a Citação
das executdas W. L.C. Comercial Ltda. (Atacadão União), Wagner Lúcio Clementino E Thales De Sousa Oliviera, que
encontram-se em lugar incerto e não sabido, para no prazo de 03 (quinze) dias, efetuar o pagamento da dívida mencionada na
petição inicial, sob pena de ser procediada a penhora de bens quantos bastem para quitação do principal. Honorários
advocaticios em 10% (dez por cento) que poderão ser reduzido à metade caso a dívida seja intgralmente paga no prazo acima.
Ficando advertido (a) de que será nomeado curador especial nos termos do art. 257, IV do CPC. E, em cumprimento à Lei, para
que não alegue ignorância, o MM. Juiz mandou expedir este edital, para ser publicado na forma determinada. Dado e passado
nesta cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão, aos 06 de novembro de 2019.
K-07/07

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 021/2021-CPL/PMB
A Prefeitura Municipal de Bacabal, com sede na Travessa 15 de Novembro, n.º 229, Centro, CEP 65.700-000,
Bacabal, Estado do Maranhão, através do Pregoeiro Municipal, torna público, que fará realizar Licitação na
modalidade PREGÃO, em sua forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, com ﬁnalidade de
REGISTRO DE PREÇOS, tendo por objeto o Registro de Preço para eventual contratação de pessoa(s)
jurídica(s) especializada na prestação dos serviços de seguro total automotivo para os veículos (ambulâncias
e motolâncias) pertencente à frota de atendimento móvel de urgência do SAMU 192 e Secretaria Municipal
de Saúde, com inclusão de seguro para equipe (condutor/passageiro) e terceiros, de interesse da Secretaria
Municipal de Saúde de Bacabal/MA, conforme Edital e Anexos. A sessão será realizada no dia 21 de julho de
2021, às 09h:00min (nove horas), no sítio www.e-bacabal.com.br. O Edital e seus Anexos estão disponíveis
para consulta e retirada nos endereços eletrônicos www.e-bacabal.com.br e www.bacabal.ma.gov.br.
Maiores informações poderão ser obtidas por e-mail no licitacao@bacabal.ma.gov.br com cópia para
cpl.bacabal@hotmail.com ou pelo telefone (99) 3621-0533. Informa, ainda que diariamente, na sede da
Prefeitura Municipal de Bacabal, de segunda a sexta-feira em dias úteis, das 08h:00min (oito horas) às
12h:00min (doze horas), o Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na sala da Comissão
Permanente de Licitação – CPL, onde poderão ser consultados e obtidos a versão impressa, mediante a
entrega no setor de licitações de 02 (duas) resmas de papel de 500 folhas, tamanho A4, 210x297mm, 75g/m²,
ultra branco. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço. Bacabal/MA, 06 de julho de 2021. CARLOS
HENRIQUE FERRO SOUSA. Pregoeiro Municipal.

COMUNICAÇÃO
SUZANO S.A, torna público que REQUEREU da Secretaria de
Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais - SEMA/MA, a Outorga de Direito de Uso, sob as coordenadas geográﬁcas
3°16'34.44"S e 43°00'58.49"OGr com vazão requerida de 60 m³/h e
período de bombeamento de 10 horas na Área De Domínio Público
- Riacho Da Tabatinga O33 localizada no município de Santa
Quitéria/MA, bacia hidrográﬁca do Rio Preguiças, Estado do Maranhão, para ﬁns de combate a incêndios, Umectação de estradas e
vias, conforme dados constantes no Processo 121402/2021.

COMUNICAÇÃO
SUZANO S.A, torna público que REQUEREU da Secretaria de
Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais - SEMA/MA, a Outorga de Direito de Uso, sob as coordenadas geográﬁcas
3°20'13,40"S e 43°1'6,67"OGr com vazão requerida de 15 m³/h e
período de bombeamento de 10 horas na Área De Domínio Público
- Riacho Sucupira O34 localizada no município de Santa Quitéria/MA, bacia hidrográﬁca do Rio Preguiças, Estado do Maranhão, para
ﬁns de combate a incêndios, Umectação de estradas e vias,
conforme dados constantes no Processo 121525/2021.

0851214-77.2019.8.10.0001
UNIVERSIDADE
FEDERAL DO
MARANHÃO

RIMENTO DE SENTENÇA (156)
ABIANO DE PAULA EMPREEDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP

: BSI DO BRASIL LTDA, MARCOS PONTES VELOSO, MARCOS PONTES VELOSO

enhora JAQUELINE REIS CARACAS, Juíza Auxiliar de Entrância Final,
ela 9ª Vara Cível de São Luís, Estado do Maranhão. FAZ SABER a todos
te Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que neste Juízo e
mita a ação acima identiﬁcada.

BSI DO BRASIL LTDA, CNPJ nº 72.609.829/0001-05; MARCOS PONTES
F nº 366.753.691-72; MARCOS PONTES VELOSO JUNIOR, CPF nº 737.100.241o incerto e não sabido.

timação da parte vencida, acima nomeada para proceder ao cumprimento
ença, no valor indicado pelo vencedor, tal seja: R$ 23.622,36 (vinte e três
vinte e dois reais e trinta e seis centavos), ID 39468631, no prazo de 15
inclusive com as custas processuais, se devidas. Fica advertida a parte vencida que
o de quinze dias, sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de quinze
tação da sua impugnação que deverá se pautar exclusivamente sobre as
no § 1º do art. 525 do CPC. Fica advertida, ainda, que ﬁndo o prazo ﬁxado
inicia o prazo de cumprimento voluntário. Será nomeado curador especial ao(s)
depois de eventual penhora, a ﬁm de querendo, apresentar embargos.

ao conhecimento de todos, foi expedido o presente, o qual será aﬁxado no
ume e publicado na forma da lei.
São Luís/MA, data do sistema
JAQUELINE REIS CARACAS
Juíza Auxiliar de Entrância Final,
respondendo pela 9ª Vara Cível da Capital

MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO

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

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº 16/2021 – UFMA.
Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa
para a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços
técnicos de suporte na área de tecnologia da informação para organização,
implantação e execução continuada de atividades de atendimento técnico remoto
ou sistêmico (1º Nível), presencial (2º Nível) e sustentação e monitoramento de
infraestrutura de TIC (3º Nível), abrangendo a execução de rotinas periódicas,
recebimento, orientação, esclarecimento de dúvidas, registro, análise,
diagnóstico e resolução das solicitações de usuários de soluções de tecnologia
da informação e comunicação da Universidade Federal do Maranhão – UFMA.
Dia: 12/07/2021

Horário: 10h - horário de Brasília

Local: https://www.gov.br/compras/
Valor estimado: R$ 4.049.204,40.
O Edital completo encontra-se à disposição dos interessados no Portal de
Compras do Governo Federal – COMPRASNET, no endereço https://www.gov.br/
compras/. Podendo, alternativamente, ser consultado no endereço eletrônico
https://portais.ufma.br/PortalProReitoria/ppgt/.
São Luís, 30 de junho de 2021
José Carlos Marques Aguiar Júnior
Pregoeiro

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR– CPAD/SEDUC
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº53668/2016
CITAÇÃO DE ACUSADO POR EDITAL
CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA-EMAP
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2021-EMAP
EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS
DE PEQUENO PORTE

A Presidente da Comissão designada no Processo Administrativo Disciplinar nº53668/2016, instituída
por meio da Portaria CPAD nº333, de 01 de junho de 2021, do Chefe da Assessoria Jurídica/SEDUC,
publicada no Diário Oficial nº 104 de 02 de junho de 2021, faz saber a, Sra. EDNEIDE NUNES SIQUEIRA,
Matrícula 1060052-ID 00290526-00, Professora I, lotada na Regional de Educação de São Luís, que
estão correndo em seus termos legais, os autos do Processo Administrativo Disciplinar em que a mesma,
figura como Servidora Arguida, incursa no art. 228, inciso II, da Lei nº 6107/94, configurando, assim,
indícios de possível cometimento da infração administrativa de Abandono de Cargo. E, constando dos
Autos que se encontra em lugar incerto e não sabido, fica, pelo presente Edital, citada para, no prazo de
15 (quinze) dias a contar da data de publicação deste edital, às 10h, comparecer, sob pena de revelia,
perante esta Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, com sede na Sala da
CPAD/ASJUR/SEDUC, localizada na Rua das Figueiras, s/n, Jardim São Francisco, nesta cidade, a fim
de apresentar em banca suas testemunhas de defesa e, posteriormente, ser interrogada sobre o fato que
lhe é imputado. Para ciência da Servidora Arguida, conforme preceitua o artigo 246, inciso IV e 256, inciso
II, do Código de Processo Civil, é expedido o presente Edital, a ser publicado no Diário Oficial do Estado
do Maranhão.

A EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA – EMAP torna público que realizará
licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço, por Lote, no modo de disputa aberto,
licitação exclusiva para EPP e ME, com orçamento sigiloso, no dia 22/07/2021, às 09h30 – hora de
Brasília - DF, por meio do uso de recursos de tecnologia da informação, pelo site www.licitacoes-e.com.br,
para contratação de empresa especializada para o fornecimento de Licenças de uso dos Softwares
De Arquitetura e Engenharia Autocad Lt Ou Zwcad Pro (Lote I) e Sketchup Pro (Lote II), com
subscrição de 36 (trinta e seis) meses, de acordo com o constante no Processo Administrativo nº
1064/2021 - EMAP, de 11/06/2021 e especificações e condições do Edital e seus Anexos, e em
conformidade disposições do Regulamento de Licitações e Contratos da Empresa Maranhense de
Administração Portuária - EMAP, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações
e Lei Federal n° 13.303, de 30 de junho de 2016. O edital e seus anexos estão à disposição dos
interessados nos sites www.licitacoes-e.com.br e www.emap.ma.gov.br, no link Transparência/Compras,
podendo ainda ser adquirido gratuitamente, mediante solicitação pelo e-mail: csl@emap.ma.gov.br,
durante os dias úteis, das 08h às 12h e das 13h às 17h. Fones: (98) 3216-6533/3216-6531/3216-6532 e
3216-6028. Esclarecimentos e informações adicionais serão prestados aos interessados no site
www.emap.ma.gov.br. Telefones: (98) 3216-6531, 3216-6532 e 3216-6533.

São Luís, 06 de julho de 2021
Raimunda Nonata Moraes dos Santos
Presidente

São Luís-MA, 06 de julho de 2021

COMUNICAÇÃO
SUZANO S.A, torna público que REQUEREU da Secretaria de
Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais - SEMA/MA, a Outorga de Direito de Uso, sob as coordenadas geográﬁcas
3°31'18,04"S e 43°43'8,72"OGr com vazão requerida de 50 m³/h e
período de bombeamento de 10 horas na Área De Domínio Público
- Aﬂuente Do Rio Preto - 037 localizada no município de Anapurus,
bacia hidrográﬁca do Munin, Estado do Maranhão, para ﬁns de
combate a incêndios, Umectação de estradas e vias, conforme
dados constantes no Processo 121950/2021.

Sindicato Nacional das Empresas Transportadoras de Gás Natural por Gasodutos
Edital de Convocação Assembleia Geral de Fundação de Entidade Sindical
A Comissão Pró-Fundação do Sindicato Nacional das Empresas Transportadoras de Gás Natural por Gasodutos, presidida
pelo Sr. Rogério Almeida Manso da Costa Reis, portador do CPF 599.705.617-15, Convoca todas as empresas que tenham
como atividade o transporte de gás natural por gasodutos, nos Estados do Acre, de Alagoas, do Amapá, do Amazonas, da
Bahia, do Ceará, do Espirito Santo, de Goiás, do Maranhão, de Mato Grosso, do Mato Grosso do Sul, de Minas Gerais, do
Pará, da Paraíba, do Paraná, de Pernambuco, do Piauí, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Norte, do Rio Grande do Sul, de
Rondônia, de Roraima, de Santa Catarina, de São Paulo, de Sergipe, de Tocantins e do Distrito Federal, para participarem
da Assembleia Geral Extraordinária de Fundação do Sindicato Nacional das Empresas Transportadoras de Gás Natural por
Gasodutos, a ser realizada às 09 horas do dia 30/08/2021, em primeira chamada; e às 11 horas do dia 30/08/2021, em
segunda chamada, na Praia do Flamengo, nº 200, Anexo, Pilotis, cidade e estado do Rio de Janeiro, CEP 22210-901, na
forma da Portaria nº 17.593, de 24/07/2020, da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, do Ministério da Economia,
e para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (i) fundação do Sindicato Nacional das Empresas Transportadoras de
Gás Natural por Gasodutos; (ii) discussão e aprovação do Estatuto do Sindicato Nacional das Empresas Transportadoras de
Gás Natural por Gasodutos; e (iii) eleição e posse da primeira Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal, membros titulares e
suplentes do Sindicato Nacional das Empresas Transportadoras de Gás Natural por Gasodutos. Rio de Janeiro, 07/07/2021.
Rogério Almeida Manso da Costa Reis – Presidente da Comissão Pró-Fundação.
(07, 08 e 09/07/2021)
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VIDA

Saulo Duailibe
E-mail: sauloduailibe@yahoo.com.br

oimparcial.com.br

São Luís, quarta-feira, 7 de julho de 2021

MARANHÃO

CONFLITO

Força-tarefa para coibir
grilagem de terras

ICMBio realiza
Seletivo com 30 vagas

Representantes do Ministério Público e Governo do Estado vão compor uma equipe
interinstitucional
PATRÍCIA CUNHA
*Com informações de assessoria

O

procurador-geral de justiça
do MPMA, Eduardo Nicolau, o secretário estadual de
direitos humanos e participação popular, Francisco Gonçalves e
outros atores deliberaram a criação
de força tarefa interinstitucional para
atuar no combate aos conﬂitos agrários e crimes de natureza socioambientais no Estado. Como encaminhamento, uma reunião mais ampliada
foi agendada.
Após apresentação de relatórios
com indicadores pela equipe do governo estadual ao procurador-geral
de justiça, foi criada a força-tarefa para a tomada de providências pelos órgãos públicos contra os problemas relatados. A equipe será formada, inicialmente, pela Promotoria de Justiça
Agrária e pelo Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente, com previsão de outros órgãos juntarem-se aos
trabalhos.
De acordo com informações do sítio do Movimento Interinstitucional
das Quebradeiras de Coco, o Maranhão lidera o número de casos de violência no campo brasileiro, com 173
conﬂitos, seguido pelo Pará (143) e
Bahia (130). No estado, foram contabilizadas 15.342 famílias envolvidas
em conﬂito por terra em 133 regiões
do estado, de acordo com dados da
Comissão Pastoral da Terra (CPT).
Apenas no ano passado (2020), em
plena pandemia, a Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado do Maranhão (FETAEMA) registrou 156 conﬂitos agrários envolvendo diretamente 9.126 famílias no estado.

Segundo o procurador geral de justiça, Eduardo Nicolau, é fundamental
que seja feito algo para minimizar os
problemas existentes nos territórios.
“A força-tarefa está sendo formada
para combater a grilagem de terra,
crimes socioambientais e principalmente assegurar o direito de comunidades tradicionais. Vamos fazer o que
for necessário para melhorar o Maranhão”, relatou.
Os promotores de justiça, Haroldo
Paiva de Brito e Luís Fernando Cabral
Barreto Junior, a subprocuradora-geral de justiça Regina Leite também
participaram da reunião. Do Governo
do Estado, estiveram presentes os secretários-adjuntos da Sedihpop, Jonata Galvão e Lissandra Leite, e a coordenadora-adjunta do pacto pela paz
Amanda Costa.

Violência no campo

No último dia 18 de junho um casal
de trabalhadores rurais foi assassinado a tiros, nas proximidades da Comunidade Vilela, em Junco do Maranhão, a 258 km de São Luís. Reginaldo
e Maria da Luz Benício de França foram as vítimas do crime brutal. A ﬁlha
do casal, uma criança de 3 anos, ﬁcou
em cima do corpo da mãe durante horas. De acordo com informações do
advogado Diogo Cabral, à Comissão
Pastoral da Terra, a área onde ocorreu
o crime é de intenso conﬂito agrário,
com 5 assassinatos na região do conﬂito nos últimos dois anos. Maria de
França era suplente da direção do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadores Rurais (STTR).
No ano passado, foram assassinadas 5 pessoas e essas mortes, segundo
o relatório Conﬂitos do Campo 2020,
da Comissão Pastoral da Terra. Estão

relacionadas à conﬂitos de terra. Entre as vítimas estão 2 quilombolas no
município de Arari (povoado Cedro),
1 indígena em Centro do Guilherme
(Tribo Indígena Alto Turiaçu), 1 posseiro em Junco do Maranhão (Comunidade Vilela/Gleba Campina) e 1 indígena em Arame (Tribo Indígena
Arariboia/92 Aldeias/Etnias Guajajara, Gavião e Guajá).

A força-tarefa está sendo
formada para combater
a grilagem de terra,
crimes socioambientais e
principalmente
assegurar o direito de
comunidades
tradicionais. Vamos
fazer o que for necessário
para melhorar o
Maranhão.

PESQUISA

Quais peixes vão para a mesa do maranhense?

O PROCESSO DE SELEÇÃO DISPONIBILIZA 30 VAGAS
No estado do Maranhão, o Instituto Chico Mendes de
Conservação da Biodiversidade (ICMBio) anuncia a realização de um novo Processo Seletivo destinado a contratação temporária de agentes ambientais, para atuarem na Reserva Biológica do Gurupi.
De acordo com o edital de abertura, esta Seleção disponibiliza 30 vagas para os proﬁssionais das seguintes
áreas: brigada de prevenção e combate a incêndios (12);
agente de apoio ao monitoramento ambiental e patrimonial (13); agente de apoio às ações de ﬁscalização (5).
Como requisitos mínimos de participação, é necessário que os candidatos possuam ensino fundamental incompleto. Quando contratados, os proﬁssionais serão
beneﬁciados com um salário mínimo, referente a jornada de trabalho em regime de exclusividade, podendo ser
diurna e/ou noturna, incluindo ﬁnais de semana, em
escala de revezamento.
Procedimentos para participar
As inscrições serão recebidas até o dia 8 de julho, no
endereço eletrônico rebio.gurupi@icmbio.gov.br, e excepcionalmente para os candidatos que não disponham de meios eletrônicos, as candidaturas podem ser
realizadas presencialmente, apenas no dia 7 de julho de
2021, das 14h às 17h, no escritório administrativo do
ICMBio – Rebio Gurupi, localizado às margens da BR
222, KM 12, em Pequiá Açailândia.
Para selecionar os candidatos inscritos, haverá análise da experiência apresentada nos currículos e comprovações entregues pelos candidatos no ato de inscrição.
Havendo empate, observar-se-á o seguinte critério para
o desempate, na seguinte ordem:
• Tiver maior idade
• Tiver maior grau de escolaridade

OPORTUNIDADES

PGE abre vagas de
estágio remunerado

AS INSCRIÇÕES PARA O SELETIVO VÃO ATÉ O DIA 9 DE JULHO

ENTRE AS ESPÉCIES DE PEIXES MAIS REGISTRADAS E VALIDADAS PELOS TÉCNICOS DO IMESC, ESTÁ A PESCADA AMARELA
O Instituto Maranhense de Estudos
Socioeconômicos e Cartográﬁcos
(Imesc), autarquia vinculada à Secretaria de Estado de Programas Estratégicos (SEPE), deu início a mais uma
fase de estudos e pesquisas, desta vez,
voltada para a diversidade de peixes
comercializados no Maranhão. Os
pesquisadores iniciaram a coleta de
dados no último mês, nos mercados
da Região Metropolitana de São Luís
e, atualmente, estão visitando os municípios da região da Baixada Maranhense.
Durante as visitas aos mercados,
realizam-se registros fotográﬁcos,
análises e entrevistas com pescadores
e comerciantes, o que já resultou em
aproximadamente 120 espécies validadas no âmbito da pesquisa. “Esse

trabalho vai nos ajudar a reconhecer a
possibilidade de utilização racional
dos recursos pesqueiros do Maranhão
e, por outro lado, permitir que a biodiversidade seja manejada de forma
adequada no âmbito econômico, levando em consideração a responsabilidade de proteção dos ambientes em
que os peixes são pescados”, destacou
o presidente do Imesc, Dionatan Carvalho.
Entre as espécies de peixes registradas e validadas pelos técnicos, está a
Pescada Amarela (Cynoscion acoupa
– Lacepède 1801) que, segundo os dados levantados, continua sendo uma
das espécies mais procurada pelos
consumidores locais e até países importadores, o que leva a pescada a
atingir um elevado valor econômico.

Em relação à Baixada Maranhense,
entram na lista de municípios já visitados: Mirinzal, Guimarães, Central
do Maranhão, Pinheiro, São Bento,
São Vicente Ferrer e Olinda Nova do
Maranhão.

A Procuradoria Geral do Estado do Maranhão
(PGE/MA) inicia o processo seletivo para o programa de
estágio extracurricular para estudantes de Direito. Devido às medidas necessárias de combate à Covid-19, a seleção acontecerá de forma simpliﬁcada, por meio de
exame curricular e entrevista dos candidatos. O estágio
é remunerado e terá a duração de 12 meses com possibilidade de prorrogação. Para participação no processo
seletivo, os interessados deverão encaminhar os documentos exigidos pela PGE para o e-mail: cventrevistaestagiopgema@gmail.com até o dia 9 de julho.
Para participar do processo seletivo o estudante deve
estar regularmente matriculado no curso de Direito e
cursando do 6º (sexto) ao 9º (nono) período, e ter coeﬁciente acadêmico igual ou superior a 8.
Documentos necessários para inscrição
• Curriculum Vitae comprovado com especial atenção para as seguintes atividades curriculares:
– Participação em eventos jurídicos (simpósios, congressos e seminários) com carga horária mínima de 8h
(oito horas);
– Estágio jurídico em órgão ou entidade pública, com
duração mínima de 6 (seis) meses;
– Publicação de artigos jurídicos;
– Participação em grupos de estudos na área jurídica,
vinculado a Instituição de Ensino Superior ou entidade
pública;
– Exercício da função de monitoria em disciplina jurídica da Instituição de Ensino Superior.
Etapas
Período de inscrições – até 9 de julho de 2021.
Avaliação curricular – 12 a 14 de julho de 2021.
Entrevista – 19 a 23 de julho de 2021.
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CAXIAS

INFLUENZA

62 postos de vacinação
abertos em São Luís

Duas pessoas morrem
em grave acidente

Prefeitura de São Luís amplia vacinação contra Influenza/H1N1 para toda a população.
Os imunizantes estão sendo ofertados em 62 postos espalhados por toda a capital

A

Prefeitura de São Luís, por
meio da Secretaria Municipal
de Saúde (Semus), ampliou a
campanha de vacinação contra H1N1/Inﬂuenza para toda a população acima dos seis meses de idade,
seguindo orientação do Ministério da
Saúde.
A vacina está sendo ofertada em 62
postos espalhados por toda a capital,
das 8h às 17h. Para vacinar é preciso
levar documento com foto, além da
carteira de vacinação.
Em São Luís, a campanha de vacinação contra Inﬂuenza/H1N1 começou dia 12 de abril para os grupos prioritários. Toda a população pode procurar um dos postos de imunização
da Prefeitura para tomar a vacina, que
protege contra três tipos do vírus Inﬂuenza: H1N1, H3N2 e inﬂuenza do
tipo B Victoria.
A Semus orienta, também, que, para quem faz parte dos públicos-alvos e
já convocados para a vacinação e ainda não foi vacinado, pode procurar
um posto de saúde do Município para
receber se proteger contra a gripe.
“A Prefeitura está ampliando a vacinação contra a H1N1 a toda a população de São Luís. Por determinação do
prefeito Eduardo Braide, estamos
com nossos postos funcionando o dia
inteiro para que as pessoas possam
ser imunizadas em massa e nossa capital atinja a meta de vacinação da
campanha”, informou o secretário
municipal de Saúde, Joel Nunes.

Inﬂuenza/Covid19

Como as duas campanhas de vacinação estão acontecendo ao mesmo
tempo – da gripe e da Covid-19 – a orientação da Semus é para que a vacinação contra a Covid-19 seja prioriza-

da pela população.
Assim, quem ainda não recebeu
nenhuma das doses do imunizante
contra a Covid-19, deve receber antes
a vacina contra o novo Coronavírus e
esperar, no mínimo, 14 dias para poder receber a vacina contra a Inﬂuenza/H1N1.

A Prefeitura está
ampliando a vacinação
contra a H1N1 a toda a
população de São Luís.
Grupos prioritários

Pessoas acima dos 60 anos, professores, crianças de seis meses a menores de 6 anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias), gestantes e puérperas
(até 45 dias após o parto), povos indígenas, trabalhadores da saúde, pessoas com comorbidades e outras condições clínicas especiais, com deﬁciência permanente, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo rodoviário, urbano e de longo curso, trabalhadores portuários, membros das
forças de segurança e salvamento,
Forças Armadas, funcionários do sistema de privação de liberdade e população privada de liberdade foram
incluídos como públicos prioritários
pelo Ministério da Saúde e já foram
convocados a se vacinar.
Esse público-alvo é de 354.862 pessoas, e foram aplicadas até o momento 158.292 doses, o que signiﬁca 44.6%
de cobertura vacinal em São Luís.
A meta da campanha contra Inﬂu-

enza/H1N1, estipulada pelo Ministério da Saúde, é imunizar 90% das pessoas que fazem parte dos públicos-alvos.
Por isso, a Semus ressalta que quem
faz parte destes públicos e ainda não
se vacinou deve procurar um dos postos de imunização.
“Pessoas que porventura foram
chamadas em fases anteriores e que
perderam o prazo continuam sendo
atendidas em nossos postos de vacinação. Por isso, pedimos a estas pessoas que se vacinem, pois prevenirá o
surgimento de complicações decorrentes da doença, óbitos, internações
e a sobrecarga nos serviços de saúde,
além de reduzir os sintomas que podem ser confundidos com os da Covid-19”, aﬁrmou o secretário Municipal de Saúde, Joel Nunes.

Para garantir a cobertura vacinal a
Prefeitura de São Luís disponibilizou
62 postos ﬁxos de vacinação entre
unidades de saúde e escolas em todas
as regiões da cidade, facilitando o
acesso pela população. Além disso, foi
realizado um Dia D de vacinação no
dia 11 de junho e postos volantes foram instalados em todos os terminais
de integração da cidade.

OS DOIS VEÍCULOS PEGARAM FOGO APÓS O ACIDENTE
Um grave acidente, ontem, terça-feira (6), no km 569
da BR-316, na altura do município de Caxias, deixou duas pessoas mortas. O acidente ocorreu durante uma colisão frontal envolvendo um veículo de passeio e uma
motocicleta. As vítimas faleceram no local e os veículos
pegaram fogo. Equipes da Polícia Rodoviária Federal
(PRF) e do Serviço de Atendimento Médico de Urgência
(Samu) foram ao local.

Logo em seguida ao acidente, uma equipe PRF se deslocou para atendimento de outro acidente na mesma
rodovia aproximadamente no km 591, município de Timon.

SÃO LUÍS

Prova de Vida é
Pontos de vacinação na capital maranhense retomada na capital

PARA TER ACESSO, É NECESSÁRIO AGENDAR O ATENDIMENTO
A Prefeitura de São Luís, por meio do Instituto de Previdência e Assistência do Município (IPAM), retomou o
serviço de Prova de Vida, procedimento de atualização
cadastral dos aposentados e pensionistas da capital.
Para ter acesso ao serviço, é necessário agendar o
atendimento, por meio do aplicativo Meu RPPS, e-mail:
agendamento.cobep.ipam@saoluis.ma.gov.br,
por
WhatsApp ou ligação: (98) 99107-6314.

C.S da Liberdade
Centro de Saúde Paulo Ramos
C.S Bezerra de Menezes
USF do São Francisco
C.S Vila Bacanga
U.M Itaqui Bacanga
C.S Clodomir P. Costa
C.S Valdecy Eleoteria Martins
C.S São Raimundo
C.S Yves Parga
C.S Vila Nova
Hospital Aquiles Lisboa (Itaqui-Bacanga)
C.S da Vila Embratel
C.S do Gapara
C.S Bairro de Fátima
U.M Coroadinho
C.S Carlos Macieira
PSF Dr. Antonio Guanaré
Posto de Saúde do Anil
C.S Genésio Ramos Filho
C.S Cohab – Anil

C.S Salomão Fiquene
C.S Djalma Marques
C.S Turu
Hospital Dr. Adelson de Sousa Lopes
UBS Cintra
Colégio Militar Tiradentes (Vila Palmeira)
C.S Amar
Escola Professor José do Nascimento Moraes
C.S Radional
C. S da Vila Lobão
C.S João de Deus
U.M São Bernardo
Policlínica C. Operária
C.S Santa Bárbara
C. S Drª Nazaré Neiva
USF Dr.Antonio Carlos S. Reis I
USF Maria Ayrecila II
USF Jailson Alves III
USF Santa Clara

USF Santa Eﬁgênia
C.S São Cristóvão
USF Pirapora
USF Fabiciana Moraes
C.S Vila Janaina
UBS Expedito Alves de Melo
PS Coquilho
C.S Itapera
C.S Quebra Pote
C.S Tales Ribeiro Gonçalves
USF Vila Sarney
C.S Pedrinhas I
C.S Pedrinhas II
C.S Tibiri
C.S Maracanã
USF Coqueiro
C.S José de Ribamar Frazão
C.S Laura Vasconcelos
C.S Rio Grande (Mª de Lourdes)
C.S Vila Itamar
C.S João Paulo
Escola Mariana Pavão

O processo é realizado de acordo com o mês de aniversário do segurado. No entanto, neste mês, além dos
nascidos em julho, podem fazer a Prova de Vida os nascidos entre janeiro e junho, que não ﬁzeram no primeiro
semestre, devido à suspensão.
O serviço consiste num processo em que o segurado
comparece ao IPAM ou recebe a visita da equipe do órgão para realizar a atualização de dados cadastrais e,
consequentemente, a comprovação de vida.
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NO MINEIRÃO

DE SAÍDA?

Surian pode trocar
Sampaio pelo CSA

“Gringos” reforçam
Fla contra o Galo

Clube alagoano fez proposta irrecusável ao treinador boliviano. O fato foi levado ao
presidente Sérgio Frota, que admitiu ser muito difícil a permanência do preparador
NERES PINTO

O

técnico Felipe Surian diﬁcilmente continuará no Sampaio Corrêa. O treinador recebeu uma proposta do
Centro Sportivo Alagoano (CSA-AL), e
pode fechar sua transferência nas
próximas horas. A quantia oferecida é
muito superior à que recebe o treinador no comando da equipe maranhense. Os valores não foram revelados.
No último domingo, o CSA demitiu
o técnico Bruno Pivetti logo após a
derrota para o rival CRB. Na lista dos
mais cotados para assumir, o nome
que teve maior aprovação foi de Surian, pelo bom trabalho que em desenvolvendo à frente do tricolor maranhense, terceiro colocado na classiﬁcação geral da Série B do Brasileiro.
O treinador, ao receber a proposta,
de imediato comunicou ao presidente
Sérgio Frota. O dirigente sampaíno ﬁcou de ter uma conversa com o treinador para tentar evitar sua saída. Admitiu, porém, que a diferença é muito
grande e o clube não tem lastro ﬁnanceiro para concorrer com o CSA, que
faz um investimento muito maior.
Frota ﬁcou de se reunir com Surian
durante o almoço, no início da tarde
de ontem, para apresentar uma proposta e tentar evitar a saída do seu
treinador, mas antes disso antecipou
que os valores ﬁcariam ainda bastante distantes dos que foram oferecidos
pelo clube de Alagoas. Hoje, a folha
salarial do Sampaio é de R$ 500 mil e a
do Centro Sportivo Alagoano é superi-

O TREINADOR FELIPE SURIAN VEM FAZENDO UMA EXCELENTE CAMPANHA NO SAMPAIO

GRINGOS DEVEM SER OPÇÃO PARA O TREINADOR NA PARTIDA

or a R$ 1,2 milhão, segundo notícias
de Maceió.
Se Surian for conﬁrmado no CSA,
ele nem vai dirigir o Sampaio Corrêa
no próximo jogo diante do Vasco da
Gama, em São Januário, na próxima
sexta-feira. Um dos motivos para o
clube alagoano investir no técnico é
sua boa campanha à frente dos bolivianos: nove partidas, cinco vitórias,
uma derrota. O único revés ocorreu
diante do Operário-PR, em Ponta
Grossa. Além disso, o Tricolor tem a
defesa menos vazada da Segundona,
com apenas dois gols sofridos em nove jogos.
O CSA, que não vai bem no Brasileiro, também anunciou a dispensa do
atacante Silvinho, do meia Nadson e
do lateral-esquerdo Vitor Costa. Nadson é aquele mesmo que vestiu a ca-

Após as eliminações de Uruguai, Chile e Paraguai da
Copa América deste ano, que é disputada no Brasil, Arrascaeta, Isla e Piris da Motta se apresentaram ao Flamengo e reforçam a equipe rubro-negra na partida contra o Atlético-MG, hoje, quarta-feira (7), no Estádio Mineirão.
Gabigol e Everton Ribeiro só retornam após o Brasil
encerrar sua participação, na disputa do título no sábado, dia 10.
Contra o Galo, o técnico Rogério Ceni não vai poder
contar com Vitinho, que está suspenso, e Diego, que se
recupera de lesão.
Depois da derrota no Fla-Flu, a expectativa é de que a
presença de Arrascaeta tenha a força de melhorar o desempenho do time.
Apesar de Matheuzinho ter aproveitado bem as chances, a tendência é de que a experiência de Isla seja privilegiada neste primeiro momento. Piris inicia seu trabalho sob o comando de Ceni.
Com dois jogos a menos, o Flamengo é o décimo colocado do Campeonato Brasileiro com 12 pontos.

misa do Sampaio em 2015 e foi um
dos principais destaques. Pode ser
uma das opções do clube maranhense, que luta há mais de quinze dias para encontrar um jogador para a posição.
Com a chegada do atacante Jackson, que defendeu as cores do clube
em 2020 e foi o substituto do artilheiro
Caio Dantas, o clube deverá dispensar
um dos quatro atletas da linha de
frente. Vai depender da opinião do
treinador, mas com a possível saída de
Surian, a decisão seja adiada.
Ontem pela manhã o Sampaio retomou as atividades no CT José Carlos
Macieira, que serão completadas hoje. A viagem para o Rio de Janeiro será
nesta quarta-feira e o grupo deverá
estar no aeroporto Hugo da Cunha
Machado às 16h30.

EUROCOPA

CONTRA O PALMEIRAS

Uefa convida Eriksen para a final Grêmio deve ter mudanças no time

PINARES VOLTA A SER RELACIONADO PELO GRÊMIO E FICA À DISPOSIÇÃO CONTRA O PALMEIRAS

A Uefa convidou o meia dinamarquês
Christian Eriksen e os paramédicos que
ajudaram a salvar sua vida durante uma
parada cardíaca em campo para comparecer à ﬁnal do Euro 2020, em Wembley, no
próximo domingo. A entidade ainda não
recebeu conﬁrmação do jogador segundo
a agência de notícias “Reuters”.
Eriksen sofreu um mal súbito na estreia
da Dinamarca na Euro, no último dia 12 de
junho, e teve que ser reanimado em campo. O jogador, que foi submetido a uma cirurgia para implementar um cardiodesﬁbrilador interno (CDI) no coração, passa
bem e se recupera em Copenhague.
A Uefa disse que Eriksen, a sua mulher,
ﬁlhos e seis médicos foram convidados para a ﬁnal, marcada para o próximo domingo, às 16h (de Brasília). Itália x Espanha e
Inglaterra x Dinamarca fazem as semiﬁnais
nesta terça e quarta, respectivamente.
Um dos paramédicos, Peder Ersgaard,
disse que ﬁcou honrado em receber o convite. “Estou animado, como uma criança
na véspera de Natal”, disse ele à revista dinamarquesa Fagbladet FOA.

Estou animado, como uma
criança na véspera de
Natal.

O Grêmio encerrou a preparação para
enfrentar o Palmeiras hoje, quarta-feira. O
técnico-interino Thiago Gomes, técnico
do time sub-21, encaminhou o time, mas
ainda tem dúvidas.
O clube divulgou a lista de relacionados
no ﬁm da manhã de ontem, sem Lucas Silva, Luiz Fernando e Léo Chú, além de Paulo Victor, Rodrigues, Paulo Miranda e Guilherme Azevedo. Voltam a integrar o grupo de relacionados Ruan, Jhonata Robert
e Pinares.
Thiago Gomes já foi oﬁcializado como
interino sem prazo determinado para deixar o comando. A tendência é que ele comande, pelo menos, os jogos contra Palmeiras e Inter.
O certo mesmo é que o time para o jogo
desta quarta terá mudanças, mas não por
desfalques e sim por opções técnicas. Resta saber quais delas serão efetivadas. Nas
laterais, Vanderson e Guilherme Guedes
correm por fora por uma vaga nos lugares
de Raﬁnha e Diogo Barbosa, respectivamente. Há remota chance de mudança no
meio-campo, com a entrada de Darlan ou
Pinares na vaga de Jean Pyerre.
Uma provável escalação tem: Brenno;
Raﬁnha (Vanderson), Geromel, Kannemann e Diogo Barbosa (Guilherme Guedes); Victor Bobsin, Matheus Henrique e

Jean Pyerre (Darlan ou Pinares); Douglas
Costa, Diego Souza e Ferreira.
Ferreira, Matheus Henrique, Kannemann e Raﬁnha estão pendurados e podem desfalcar o time no Gre-Nal da próxima rodada. O volante já é desfalque conﬁrmado, pois se apresenta à seleção olímpica na quinta-feira.
Agora, a delegação inicia o deslocamento para São Paulo, com chegada prevista para o ﬁnal da tarde e início da noite
desta terça. A partida contra o Palmeiras
está marcada para as 19h de quarta-feira,
no Allianz Parque, pela 10ª rodada do Brasileirão.

Veja os relacionados:

• Goleiros: Brenno, Gabriel Chapecó e
Adriel.
• Laterais: Raﬁnha, Vanderson, Diogo
Barbosa, Bruno Cortez e Guilherme Guedes.
• Zagueiros: Geromel, Kannemann e Ruan.
• Volantes: Matheus Henrique, Darlan,
Victor Bobsin e Fernando Henrique.
• Meias: Jean Pyerre, Pinares e Jhonata
Robert.
• Atacantes: Diego Souza, Ferreira, Douglas Costa, Léo Pereira, Ricardinho e Alisson.
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SÃO PAULO

MARVEL

Viúva Negra estreia
como despedida

Lollapalooza será
em março de 2022

O filme da origem de Natasha Romanoff conquista por mostrar a personagem, porém,
parece deslocado dentro do MCU

É

quase impossível, ao ﬁm de
Viúva Negra, não ter sentimentos confusos. O primeiro
é vibrar por, depois de mais de
um ano, voltar a assistir a um ﬁlme do
MCU. Depois, vem a sensação de que
este longa está mal posicionado na linha do tempo do Universo Cinematográﬁco da Marvel.
Esses sentimentos são colocado
porque Viúva Negra é um bom ﬁlme
de ação, com a heroína apresentando
seus movimentos de luta que ﬁzeram
muito sucesso ao longo do arco Vingadores – com direito a uma piada escancarada sobre isso no longa. Porém,
por que contar a história de origem de
Natasha, agora? Depois que todos sabemos que ela morreu nos eventos de
Vingadores: Ultimato. Isso não poderia ter ocorrido há alguns anos? Esse
descompasso, inevitavelmente, enfraquece o longa de Cate Shortland,
que soa como uma homenagem tardia da Disney/Marvel.
A diretora, por sinal, garante ter se
inspirado em Pantera Negra para explorar as origens de Natasha Romanoff – sempre bem retratada por Scarlett Johansson –, no entanto, o resultado é uma versão do Soldado Invernal,
uma busca por retratação de um personagem com um passado não tão
honroso.
Esses “poréns” não diminuem o
primeiro ponto levantado. É, com
acertos e erros, um ﬁlme da Marvel,
com qualidade, ação e reviravoltas.
Como em quase todos os longas do
MCU, o tema social (no caso, o tráﬁco
e o abuso de mulheres) é tratado na
superﬁcialidade, mas adiciona um

INGRESSOS DA EDIÇÃO 2021 CONTINUARÃO VÁLIDOS
O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, conﬁrmou a
realização do Lollapalooza 2022 no Brasil, nas datas já
anteriormente deﬁnidas pela organização do evento:
25, 26 e 27 de março do ano que vem.

Nunes frisou que o festival
acontecerá caso 70% da população
paulistana estiver plenamente
vacinada contra a covid-19 na data.
DIRETORA SE INSPIROU EM PANTERA NEGRA PARA EXPLORAR AS ORIGENS DE NATASHA
da busca de identidade por Natasha.
Aqui é interessante pontuar como
Alexei, o único com superpoderes, viFamília disfuncional
A relação dos personagens é tam- ra o alívio cômico em meio às altabém um ponto forte: Yelena (Florence mente treinadas espiãs. Por sinal, falta
Pugh) faz Natasha se despir de sua fri- à narrativa mais sequências de espioeza excessiva e encarar o mundo com nagem que valorizem as habilidades
mais humanidade. Melina Vostokoff de suas protagonistas.
Viúva Negra marca o retorno da
(Rachel Weisz) e Alexei Shostakov
(David Harbour), o Guardião Verme- Marvel aos cinemas após o começo da
lho, são bons complementos na for- pandemia. Mesmo com um ﬁlme que
mação da disfuncional pseudo-famí- parece desconectado com o presente,
oferece o entretenimento prometido
lia de espiões.
A noção familiar, em si, é o centro e uma despedida digna à Natasha
peso narrativo a Viúva Negra.

BURITECO

Por enquanto, a agenda do governo prevê que todos
os habitantes adultos da cidade recebam ao menos a
primeira dose até o ﬁm de agosto, o que signiﬁca que a
meta colocada pelo prefeito deve ser alcançada.
No último mês de abril, quando anunciou o adiamento do Lollapalooza para o ano que vem, a organização
do evento explicou que os ingressos comprados por fãs
para a edição 2021 continuarão válidos para as novas
datas. Quem não puder ir, enquanto isso, pode solicitar
a conversão do valor do ingresso em créditos, utilizáveis
em qualquer evento produzido pela T4F, até o ﬁm de
2022.
“É uma decisão difícil, mas sabemos que é a escolha
responsável para os nossos fãs, artistas, equipe, parceiros e toda a comunidade que rodeia o Lollapalooza Brasil”, disseram na ocasião.

CINEMA

Marcos Magah estreia pocket show Curta imagina Brasil pós-guerra civil

NOVÍSSIMO EDGAR GANHOU PROJEÇÃO AO PARTICIPAR DO ÁLBUM “DEUS É MULHER”
MARCOS MAGAH ESTREIA O SHOW ESTAÇÃO SEM FIM NESTA SEXTA NO BURITECO CAFÉ
Para comemorar o lançamento do single
Estação sem ﬁm, disponibilizado nas plataformas digitais em junho, o cantor Marcos Magah abre um baú de pérolas da sua
memória musical e afetiva, canções dos
discos anteriores e do novo disco, que está
em processo de gravação, em pocket show
que acontece no próximo dia 09 de julho,
às 19h, no Buriteco Café, na Praia Grande.
No show Estação Sem Fim, que tem produção da Zabumba Produções, o músico
passeia pelo universo eclético e original
que é sua marca registrada. O público ouvirá um repertório luxuoso, que vai das canções autorais registradas em dois ótimos
Cds, Z de vingança e O inventário dos mortos ou zebra circular e do ainda inédito O
Homem que virou circo, até pitadas do melhor do cancioneiro popular brasileiro,
fontes de inspiração para Magah, que incluem artistas como Raul Seixas, Belchior,
Bartô Galeno e Odair José.
Com Odair, o músico dividiu os vocais
na canção “Estação Sem Fim”, no álbum “O
homem que virou circo”, que o cantor e

compositor maranhense está gravando
com a produção de Zeca Baleiro e Tuco
Marcondes, e sairá pela Saravá Discos.
“Durante um período, viajei pelo Brasil
com o violão nas costas, me apresentando
em bares. E tenho uma recordação especial
da passagem por Goiânia, porque foi lá que
ﬁz a letra de ‘Estação sem ﬁm’. Só depois
descobri que é o estado natal de Odair José.
Foi uma feliz coincidência. Nunca imaginei que anos depois gravaria a música com
ele”, relembra Magah.
Esse espírito andarilho de Magah, traz
ao show, histórias pitorescas da estrada,
acumuladas nas andanças do músico pelo
país, que transmitem um clima on the road
para a plateia. Além disso, Marcos Magah
mostrará um pouco da sua veia poética, injetando alguns poemas ao longo do show.
Para acompanhá-lo nesse caldeirão musical, Marcos Magah conta com Luiz Claudio (percussão) e Henrique Ferreira (guitarra). Música de qualidade e diversão garantida.

Após uma guerra civil, o Brasil foi dividido em três partes: Confederalismo Democrático do Nordeste, Sul é Meu País e
Amazônia (The Resort). Em uma quarta
parte, o Estado Autônomo, está a última
base do Sistema Único de Saúde, o SUS,
que corre o risco de ser extinto. E a solução para isso está nas mãos de um Gato
que tem o poder de retornar 500 anos e esconder o continente americano dos colonizadores.
Essa é a história alucinante e pós-apocalíptica do curta-metragem inédito “Erva de gato”, criado pelo cantor e multiartista Novíssimo Edgar. Atualmente na etapa de captação de recursos ﬁnanceiros
para viabilizar sua realização, o ﬁlme será
codirigido por Sabrina Duarte, com trilha
sonora do produtor e baterista Pupillo, exintegrante da banda Nação Zumbi. No
elenco, Grace Passô, Giulia Del Bel, Ítalo
Martins, Taciana Bastos e Luciana Barreto
“A ideia para esse ﬁlme nasceu do personagem. Antes, ele era um gato antigo,
egípcio, que vem vivendo várias vidas até
os dias atuais. Comecei a desenvolver essa
ideia em 2016 para um projeto de fotoﬁlme. No começo da quarentena, apresen-

tei essa ideia para a Giulia [Del Bel], que
gostou muito e começou a incentivar que
a gente investisse nela para um projeto
maior, para transformá-lo em um curta”,
conta Edgar.
Durante os últimos meses, a equipe,
formada por Camila Abade, Camila Rhodes e Priscila Lima, começou a se mobilizar para conseguir rodar o curta. Atualmente, eles pleiteiam a aprovação do projeto em diversos editais, principalmente
da cidade de São Paulo. Também foi lançado um teaser que dá uma ideia de como
será o produto ﬁnal.
Nele, a personagem Clarice Sabino de
Jesus (Giulia Del Bel) conﬁrma o encerramento do SUS. Em seguida, imagens de
protestos e um texto explicam a realidade
em que o ﬁlme se situa. Na tela, lê-se:
“Após uma guerra civil, o Brasil foi separado em três fronteiras. Dentro dessa nova
geograﬁa foi instalado o Estado Autônomo, onde se abriga a última base do SUS,
o único sistema público de saúde do
mundo”. Algumas cenas depois, o vídeo
mostra um personagem metade cachorro
e metade humano queixando-se do
bullying sofrido nas ruas.

Nedilson Machado

E-mail: nedilsonmachado@gmail.com

NEDILSON MACHADO
São Luís, quarta-feira, 7 de julho de 2021

Liberdade de expressão I

Liberdade de expressão II

Nesta quinta-feira, 8, às 10h, do horário de
Brasília, a Ordem dos Advogados do Brasil –
OAB e a Comissão de Defesa dos Direitos
Humanos Dom Paulo Evaristo Arns – Comissão Arns farão um evento paralelo na 47ª
Sessão no Conselho de Direitos Humanos da
ONU com o tema “A erosão da liberdade de
expressão no Brasil”, para denunciar e alertar a comunidade internacional sobre os
ataques à liberdade de expressão no Brasil.

O encontro será mediado por Laura Greenhalgh, jornalista e diretora executiva da Comissão Arns, e terá como convidados Patrícia Campos Mello, repórter e colunista da
Folha de S.Paulo, vencedora do Prêmio Internacional de Liberdade de Imprensa, que
foi alvo de agressões e ameaças do governo
federal brasileiro; Felipe Neto, youtuber
também atacado de modo violento por criticar a gestão de Jair Bolsonaro; entre outros.

Pra curtir
O cantor Gusttavo Lima fará nova live,
neste sábado, 10, a
partir das 22h, com
transmissão ao vivo
de Brasília, através do
canal oﬁcial do sertanejo no YouTube.
Entre os convidados
já conﬁrmados, o
rapper Hungria e da
nova sensação da pisadinha, Zé Vaqueiro.
Além da apresentação do jornalista da
Record TV, Luiz Bacci.
Intitulada Rally do
Embaixador, a live
ainda contará com
carros rodando e fazendo manobras simultaneamente ao
show de Gusttavo Lima e será um esquenta para a turnê
Embaixador Tour
USA 2021.

Registro da reunião no Palácio dos
Leões, nesta segunda-feira, 5, em
que o governador Flávio Dino e aliados políticos assinaram a “Carta de
Compromisso”, no qual se comprometeram caminhar juntos em defesa
da unidade do grupo para a sucessão
governamental. Na ocasião também
Flávio Dino oﬁcializou a sua pré-candidatura ao Senado. Na opinião do
vice-governador, Carlos Brandão
(visto ao lado de Flávio Dino, à direita) “foi uma grande oportunidade
para ele reforçar a construção da
união partidária em torno de uma
proposta política sólida. Caminhos
que só um grande líder é capaz de
mostrar. E assim caminharemos, todos nós. Juntos”.

A dupla de arte-educadoras e artistas visuais
maranhenses Sara Reis
e Ester Serra (foto) vai
ministrar a oﬁcina com
técnicas para produção
de animações em sala
de aula, que vai acontecer de 13 a 16 deste
mês, via Centro Cultural Vale Maranhão. Os
interessados podem se
inscrever até o dia 12
de julho e as aulas
acontecerão pela plataforma Zoom com 50
vagas.

Os alunos do terceiro
ano do Ensino Médio
do Colégio Dom Bosco estão participando
do Curso de Férias do
Terceirão 2021, que
segue até este sábado.
Essa é mais ação pedagógica de apoio
aos alunos nesse momento decisivo antes
do exame do ENEM.
A proposta é fazer um
intensivão de uma
semana, para a revisão dos conteúdos
aplicados ao longo do
semestre, com foco
especial nas áreas de
Natureza e Exatas /
Matemática.
Hoje, 7 de julho, é o
Dia Mundial do Chocolate, pela introdução do chocolate na
Europa, no século XV.

O ator Diego Goullart,
maranhense que teve
participação em Malhação, em 2018, da
Globo, acaba de abraçar um novo projeto.
“Chegou a hora de dividir com vocês minha
carreira musical. E
com muito orgulho venho avisar que minha
primeira música de
trabalho já tem data
de lançamento”. Postou ao anunciar a data
de 16 deste mês para o
lançamento da música
“Má inquilina”.

Transmissão em queda

“Nossa Memória Fala”

Toquinho e “Aquarela”

O relatório atualizado nesta terça-feira, 6, do
Imperial College de Londres revelou que a transmissão do novo coronavírus está diminuindo
no Brasil.
A taxa de transmissão (Rt) da Covid-19 caiu
de 0,98 para 0,91 em uma semana. Os índices
são os mais baixos registrados desde 18/5,
quando o país marcou Rt 0,91. O anúncio é animador, pois indica que o Brasil caminha para o
controle da transmissão do vírus. Agora, cada
100 brasileiros contaminados podem transmitir
a doença para outros 91.

A UFMA, por meio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (Proec), realizará hoje e amanhã o
Seminário Memorial Cristo Rei: Nossa Memória
Fala, que contará com lançamento de podcast,
apresentações culturais, minicurso, oﬁcina de
desenho, exposição virtual, entre outras atividades. O evento terá transmissão ao vivo pelo Canal Institucional da UFMA no YouTube. Hoje, às
9h, haverá a abertura do Seminário, que contará
com a participação da Pró-Reitora de Extensão e
Cultura, Zeﬁnha Bentivi, e também com o lançamento do podcast “Nossa Memória Fala”.

Nesta terça-feira, 6, o cantor e compositor Toquinho completa 75 anos e o Ecad (Escritório
Central de Arrecadação e Distribuição) fez um
levantamento sobre as obras musicais do artista, que tem 399 canções e 1076 gravações cadastradas em seu banco de dados.
“Aquarela”, um dos grandes sucessos de Toquinho, foi a sua música mais tocada nos últimos cinco anos nos principais segmentos de
execução pública.
A canção é uma parceria com Vinicius de Moraes, Guido Morra e Mushi.

