
 
 
 
No Brasil a pandemia está num momento auspi-
cioso com queda no numero de con-
taminados, internados e mor-
tos por covid-19. Porém, já se 
passou um ano e meio da 
pandemia e no Brasil muita 
gente ainda não se cons-
cientizou sobre a gravidade 
da tragédia que já roubou 
525 mil vidas no país.
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A resistente da covid 

Marcos Magah 
estreia pocket 

show na 
Praia Grande
Para comemorar o lançamento 

do single Estação Sem Fim, disponi-
bilizado 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

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

Força-tarefa para coibir a
grilagem de terras no Maranhão

 CARTA NA MESA  

Flávio Dino  fará 
"prévia técnica" para 

escolha de seu
candidato ao governo 

Edivaldo Holanda
 Júnior anuncia 

 ingresso no PSD
PÁGINA 3

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.
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"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 MAR TINS

Sem pro vas

ELEIÇÕES 2022

Dino faz “Pacto de
União” com aliados

Cau sou es tra nhe za no meio po lí ti- 
co, o te or da “Car ta de Com pro mis so”
as si na da por ali a dos do go ver na dor
Flá vio Di no (PSB) que não de ta lha os
cri té ri os pa ra a es co lha do can di da to
que vai dis pu tar ao car go mais al to do
exe cu ti vo ma ra nhen se nas elei ções de
2022. Du ran te o en con tro, os lí de res
par ti dá ri os se com pro me te ram a ca- 
mi nhar jun tos em de fe sa da uni da de
do gru po pa ra a su ces são go ver na- 
men tal.

De acor do com o do cu men to fi cou
fir ma do um “Pac to pe la União”, vi- 
san do con di ções im pres cin dí veis tais
co mo: o Pro gra ma Es co la Dig na, a
am pli a ção da re de es ta du al de saú de;
o com ba te res pon sá vel ao co ro na ví- 
rus e a pri o ri da de má xi ma a va ci na- 
ção; obras de in fra es tru tu ra no ta da- 
men te nas ro do vi as es ta du ais; po lí ti- 
cas so ci ais co mo o Va le Gás  e a dis tri- 

bui ção de ces tas bá si cas, além de par- 
ce ri as vi san do apoi ar a exe cu ção de
ser vi ços na ci da de.

Du ran te a reu nião Flá vio Di no fez
ques tão de res sal tar pa ra to dos é que
ha ja con sen so in ter no pa ra as elei- 
ções de 2022 e que a de ci são so bre
qual dos pre ten den tes re ce be rá o
apoio do gru po acon te ce rá so men te
em no vem bro. “A união faz a for ça,
pa ra se guir com po lí ti cas ino va do ras
e con cre ti zan do mu dan ças no Ma ra- 
nhão”, dis se o go ver na dor em sua re- 
de so ci al. Ain da de acor do com o do- 
cu men to que foi di vul ga do pa ra im- 
pren sa “es se Pac to pe la União se ba- 
seia na pré-can di da tu ra ao Se na do do
go ver na dor Flá vio Di no; na bus ca de
en ten di men to quan to a go ver na dor e
vi ce-go ver na dor, sem pre com ba se
com diá lo go com to dos os par ti dos e
lí de res; e na cons tru ção de cha pas vi- 

to ri o sas pa ra a Câ ma ra e As sem bléia”,
diz o do cu men to, que afir ma que as
de fi ni ções das re gras elei to rais pa ra
2022, cu jo pra zo má xi mo é ou tu bro, e
que o gru po irá ca mi nhar com os
com pro mis sos ago ra ali nha dos.

O do cu men to não con tou com
anuên cia do de pu ta do fe de ral Jo si- 
mar de Ma ra nhão zi nho, pre si den te
do PL e Fa bi a na Vi lar, pre si den te do
Avan te, e da pre si den te do PTB, de pu-
ta da Mi cal Da mas ce no, que não com- 
pa re ceu à con vo ca ção do go ver na dor.

Atu al men te, o gru po do go ver na-
dor Flá vio Di no con ta com qua tro
pré-can di da tu ras: a do vi ce-go ver na-
dor Car los Bran dão (PSDB), a do se- 
na dor We ver ton (PDT), do de pu ta do
fe de ral Jo si mar de Ma ra nhão zi nho
(PL) e a do se cre tá rio Sim plí cio Araú jo
(So li da ri e da de). To dos par ti ci pa ram
da reu nião.

PODER

Com dificuldade, voto impresso segue adiante

BARROS TEVE DE VOTAR PARA DESEMPATAR A DECISÃO SOBRE SEU RELATÓRIO, QUE VAI À VOTAÇÃO NESTA QUINTA-FEIRA

Uma das prin ci pais ban dei ras do
pre si den te Jair Bol so na ro, o vo to im- 
pres so avan ça com di fi cul da de na Câ- 
ma ra dos De pu ta dos. Es ta va mar ca da
pa ra on tem a vo ta ção do pa re cer do
re la tor Fi li pe Bar ros (PSL-PR) da PEC
135/2020 na Co mis são Es pe ci al que
ana li sa o te ma, mas, por fal ta de
apoio, os in te gran tes do co le gi a do en- 
tra ram em acor do, na se ma na pas sa- 
da, pa ra adi ar a vo ta ção pa ra a pró xi- 
ma quin ta-fei ra. Daí de ci diu-se que a
ses são ser vi ria ape nas pa ra o iní cio da
dis cus são do mé ri to do tex to.

O de pu ta do Hil do Ro cha (MDB-
MA) apre sen tou um re que ri men to
pa ra re ti rar o pro je to da pau ta, de fen- 
den do que o te ma me re cia apro fun- 
da men to e mais tem po pa ra dis cus- 
são. Po rém a vo ta ção do re que ri men- 
to deu 15 a 15, dis pu ta de sem pa ta da
por Fi li pe Bar ros, que de fen deu a dis- 
cus são do pro je to.

O pla car aper ta do é o re sul ta do de
um mo vi men to re cen te das li de ran- 
ças dos prin ci pais par ti dos do Con- 
gres so. Em 27 de ju nho, pre si den tes
de 11 si glas — in cluin do ali a dos do
go ver no, co mo Pro gres sis tas, PL, Re- 
pu bli ca nos e PSL — fe cha ram po si ção
con tra o vo to im pres so e a fa vor do

atu al sis te ma de vo ta ção, após con- 
ver sas com o pre si den te do Tri bu nal
Su pe ri or Elei to ral (TSE), mi nis tro Luís
Ro ber to Bar ro so.

Na co mis são, de pu ta dos de opo si- 
ção cri ti ca ram a ten ta ti va de al te rar as
re gras elei to rais pa ra as pró xi mas elei- 
ções. “Não po de mos dis cu tir al te ra- 
ções cons ti tu ci o nais nas re gras elei to- 
rais sob o go ver no Bol so na ro, por que
é um pe ri go. Não é mo men to de al te- 
rar na da. É mo men to de se guir a car ti- 
lha. Se gue-se o ma nu al. Es ta mos sob
ata que, es ta mos em cri se, há um ata- 
que à de mo cra cia nes te exa to mo- 
men to”, dis se Is ra el Ba tis ta (PV-DF).

Ele acres cen tou que há “se gun das
in ten ções mui to cla ras” por par te de
Bol so na ro, que já dis se que não pas sa- 
rá a fai xa pre si den ci al se per der as
elei ções ca so o vo to im pres so não es- 
te ja va len do. “Es se pre si den te co lo ca
uma fa ca no pes co ço da de mo cra cia”,
com ple tou.

Du ran te a dis cus são na co mis são, a
de pu ta da bol so na ris ta Bia Ki cis (PSL-
DF), au to ra da PEC do vo to im pres so,
cri ti cou o sis te ma atu al de vo ta ção e

omi tiu in for ma ções ao co men tar so- 
bre os Tes tes Pú bli cos de Se gu ran ça
(TPS) re a li za dos pe lo TSE. Ela afir mou
que sis te ma “já foi que bra do di ver sas
ve zes” por téc ni cos e pro fes so res uni- 
ver si tá ri os — mas não pro vou quan do
is so acon te ceu. Des de que o TPS co- 
me çou a ser re a li za do, em 2009, pe- 
que nas fa lhas en con tra das pe los es-
pe ci a lis tas nun ca fo ram ca pa zes de
com pro me ter o sis te ma ou al te rar o
vo to. To das fo ram cor ri gi das.

Os tes tes são fei tos sem pre no ano
an te ri or à elei ção e con tam com a pre- 
sen ça de di ver sos ór gãos pú bli cos, co-
mo a Po lí cia Fe de ral. In ves ti ga do res
autô no mos tam bém po dem se ins cre-
ver pa ra par ti ci par. Nes sas pro vas, os
téc ni cos têm aces so fa ci li ta do aos
equi pa men tos de vo ta ção, po den do
ana li sá-los fi si ca men te — as ur nas
ele trô ni cas não pos su em qual quer
co ne xão à in ter net, sen do im pos sí vel
aces sá-las re mo ta men te. Ao con trá rio
do que diz Bol so na ro, que afir ma que
tem pro vas de frau de nas elei ções que
ven ceu em 2018 — mas nun ca apre- 
sen tou —, Bia Ki cis re co nhe ceu, du- 
ran te a ses são, que não há frau de
com pro va da, em bo ra te nha in sis ti do
que o sis te ma é in se gu ro.

O ple ná rio do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral (STF) re jei- 
tou o pe di do de in ves ti ga ção so bre de pó si tos re a li za dos
por Fa brí cio Quei roz, ex-as ses sor do se na dor Flá vio Bol- 
so na ro (Pa tri o tas-RJ), nas con tas da pri mei ra-da ma Mi- 
chel le Bol so na ro. Os ma gis tra dos não ve em in dí ci os de
en vol vi men to do pre si den te Jair Bol so na ro com o ca so.

Os va lo res cre di ta dos so mam R$ 89 mil, fo ram re a li- 
za dos en tre 2011 e 2016 por meio de pe lo me nos 27 re- 
pas ses. A ação foi pro to co la da no Su pre mo, no ano pas- 
sa do, pe lo ad vo ga do Ri car do Bre ta nha Sch midt. A Pro- 
cu ra do ria Ge ral da Re pú bli ca (PGR) de fen deu o ar qui- 
va men to do ca so ale gan do que não exis tem fa tos re la ci- 
o na dos ao pre si den te e, por is so, não se jus ti fi ca aber tu- 
ra de in ves ti ga ção da Cor te.

Ao pe dir ao Su pre mo o ar qui va men to da no tí cia-cri- 
me, o pro cu ra dor-ge ral Au gus to Aras dis se que as mo vi- 
men ta ções fi nan cei ras de Quei roz já fo ram al vo da in- 
ves ti ga ção no Mi nis té rio Pú bli co do Rio de Ja nei ro, que
não co mu ni cou in dí ci os de cri mes en vol ven do o pre si- 
den te ou a mu lher de le. Os pro mo to res flu mi nen ses já
ofe re ce ram à Jus ti ça uma pri mei ra de nún cia no ca so. A
pri mei ra-da ma não tem car go pú bli co ou po der de au- 
to ri da de — por tan to, não tem fo ro pri vi le gi a do.

Sem jus ti fi ca ti va
Na ava li a ção do che fe do Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral

(MPF), por en quan to não há ele men tos ca pa zes de jus ti- 
fi car a aber tu ra de uma in ves ti ga ção so bre os che ques
na con ta de Mi chel le. “Os fa tos no ti ci a dos, por tan to, iso- 
la da men te con si de ra dos, são inidô ne os, por ora, pa ra
en se jar a de fla gra ção de in ves ti ga ção cri mi nal, fa ce à
au sên cia de las tro pro ba tó rio mí ni mo”, afir mou Aras.

Em de ci são mo no crá ti ca, o re la tor da ação, mi nis tro
Mar co Au ré lio Mel lo, já ha via ne ga do o pe di do do ad vo- 
ga do pa ra aber tu ra de in ves ti ga ção. Co mo hou ve re cur- 
so por par te do au tor, o ca so foi le va do ao ple ná rio da
Cor te e ana li sa do em ses são vir tu al.

POR MAIS TRÊS MESES

Governo prorroga
auxílio emergencial

 AUXÍLIO EMERGENCIAL FOI CRIADO EM ABRIL DO ANO PASSADO

O pre si den te Jair Bol so na ro as si nou na úl ti ma se gun- 
da-fei ra (5) o de cre to que pror ro ga por três me ses o pa- 
ga men to do au xí lio emer gen ci al à po pu la ção de bai xa
ren da afe ta da pe la pan de mia da co vid-19. Com is so, o
be ne fí cio, que ter mi na ria ago ra em ju lho, se rá es ten di- 
do até ou tu bro. De acor do com a Se cre ta ria-Ge ral da
Pre si dên cia da Re pú bli ca, o ato se rá pu bli ca do na edi- 
ção de ama nhã (6) do Diá rio Ofi ci al da União (DOU).

Tam bém foi edi ta da uma me di da pro vi só ria (MP) que
abre cré di to ex tra or di ná rio pa ra cus te ar o pa ga men to
com ple men tar do au xí lio. No mês pas sa do, o mi nis tro
da Eco no mia, Pau lo Gue des, in for mou que o cus to
men sal do pro gra ma, que pa ga um be ne fí cio mé dio de
R$ 250 por fa mí lia, é de R$ 9 bi lhões.

O au xí lio emer gen ci al foi cri a do em abril do ano pas- 
sa do pe lo go ver no fe de ral pa ra aten der pes so as vul ne- 
rá veis afe ta das pe la pan de mia da co vid-19. Ele foi pa go
em cin co par ce las de R$ 600 ou R$ 1,2 mil pa ra mães
che fes de fa mí lia mo no pa ren tal e, de pois, es ten di do até
31 de de zem bro de 2020 em até qua tro par ce las de R$
300 ou R$ 600 ca da. Nes te ano, a no va ro da da de pa ga- 
men tos pre vê par ce las de R$ 150 a R$ 375, de pen den do
do per fil. As fa mí li as, em ge ral, re ce bem R$ 250; a fa mí lia
mo no pa ren tal, che fi a da por uma mu lher, re ce be R$ 375;
e pes so as que mo ram so zi nhas re ce bem R$ 150.

Re gras
Pe las re gras es ta be le ci das, o au xí lio se rá pa go às fa mí li as
com ren da men sal to tal de até três sa lá ri os mí ni mos,
des de que a ren da por pes soa se ja in fe ri or a meio sa lá rio
mí ni mo. É ne ces sá rio que o be ne fi ciá rio já te nha si do
con si de ra do ele gí vel até o mês de de zem bro de 2020,
pois não há no va fa se de ins cri ções. Pa ra quem re ce be o
Bol sa Fa mí lia, con ti nua va len do a re gra do va lor mais
van ta jo so, se ja a par ce la pa ga no pro gra ma so ci al, se ja a
do au xí lio emer gen ci al

SEM INDÍCIOS

STF rejeita inquérito dos
R$ 89 mil para Michelle

PGR DEFENDEU O ARQUIVAMENTO DO CASO  MICHELLE

São Luís, quarta-feira, 7 de julho de 2021
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RAI MUN DO BOR GES

Mar ca da con ver gên cia

Edi val do em ou tro ru mo

O anun cio foi fei to atra vés das re des
so ci ais do ex-pre fei to.

ELEIÇÕES 2022

Aliados comentam
estratégia para 2022
S

em mui tos sa la ma le ques, Flá- 
vio Di no fez a pri mei ra reu nião
de 2021 com os par ti dos da ba- 
se ali a da e ele co mo in te gran te

e di ri gen te do PSB. De pois de fa zer
uma es pé cie de “ba lan ço ge ral” so bre
as re a li za ções de seu go ver no, que o
tor na ram re fe rên cia ad mi nis tra ti va
no Bra sil, dis se que na da dis so se ria
pos sí vel sem o apoio e a união dos
par ti dos que for ma ram a fren te em
2014 e a re pe ti ram com su ces so elei- 
to ral em 2018. “Não te nho can di da to a
go ver na dor”, dis se Flá vio Di no, de
pron to, adi an do es sa dis cus são pa ra
no vem bro.

O go ver na dor dis se que é can di da- 
to ao Se na do e ou viu dos di ri gen tes
par ti dá ri os pre sen tes a ga ran tia do
apoio ao seu pro je to, sem que ha ja
ou tro no me na mes ma dis pu ta. Co mo
só exis te uma va ga de se na dor em
2022, a de Ro ber to Ro cha, Di no quis
di zer que, ho je co mo mem bro do PSB,
seu pro je to po lí ti co de fu tu ro já es tá
de fi ni do, a não ser que o qua dro na ci- 
o nal mu de em re la ção a elei ção do Pa- 
lá cio do Pla nal to. Por en quan to, Di no
quer evi tar rup tu ra na ba se ali a da e
tra ba lha pa ra man ter sua for ça po lí ti- 
ca no Ma ra nhão.

Nas su as fa las, o se na dor We ver ton
Ro cha (PDT) e o vi ce-go ver na dor Car- 
los Bran dão (PSDB) de fen de ram o
pro gra ma do go ver no Flá vio Di no e a
sua con ti nui da de a par tir de 2023, nu- 
ma de mons tra ção de que am bos não
es tão vis lum bran do um ra cha no gru- 
po na dis pu ta do Pa lá cio dos Leões. O
se cre tá rio de In dús tria, Co mér cio, Mi- 
nas e Ener gia, Sim plí cio Araú jo, que
vem se pro je tan do co mo pré-can di- 
da to a go ver na dor, tam bém se guiu a
li nha de Bran dão e We ver ton, na de fe- 

sa das ações do go ver no Di no.
 

“Foi uma po si ção de con ver gên cia
e da uni da de do gru po. Foi mui to
além das ex pec ta ti vas do go ver na- 
dor”, dis se o jor na lis ta Ri car do Ca pel- 
li, se cre tá rio de Co mu ni ca ção do go- 
ver no e um dos es tra te gis tas da cons- 
tru ção da ima gem de Flá vio Di no no
âm bi to na ci o nal. O pró prio go ver na- 
dor co men tou no Twit ter a reu nião
com lí de res dos par ti dos que in te- 
gram o seu go ver no. “To dos com pa re- 
ce ram e fi ze mos óti mo de ba te so bre
me tas ad mi nis tra ti vas cum pri das e
no vos com pro mis sos. A união faz a
for ça, pa ra se guir com po lí ti cas ino va- 
do ras e con cre ti zan do mu dan ças no
Ma ra nhão”.

Por sua vez, o se na dor We ver ton
Ro cha es cre veu na mes ma re de so ci al,
que o en con tro ser viu pa ra tra tar dos
avan ços con quis ta dos no Ma ra nhão.
“E re a fir ma mos um pac to pe la união.

Jun tos con ti nu a re mos tra ba lhan do
pe lo es ta do e cons trui re mos um ca- 
mi nho pa ra 2022, ten do Flá vio Di no
co mo can di da to a se na dor. Vol ta re- 
mos a nos reu nir em no vem bro quan- 
do, uma vez de fi ni das as re gras elei to- 
rais pa ra 2022, de ci di re mos so bre a
can di da tu ra ao go ver no do es ta do”.

Mais adi an te, We ver ton Ro cha
acres cen tou que na ho ra da es co lha
do can di da to a go ver na dor, o gru po
usa rá “os mes mos cri té ri os vi to ri o sos
que os gui ou de 2012 a 2018, com
agre ga ção de for ças po lí ti cas, pes qui- 
sas elei to rais e com pro mis so com
uma agen da de go ver no que pri o ri ze
os ma ra nhen ses”. 

Já o vi ce-go ver na dor Car los Bran- 
dão, dis se no twit ter, que o ami go,
com pa nhei ro de jor na da po lí ti ca e lí- 
der, Flá vio Di no reu niu a to dos pa ra

ofi ci a li zar a sua pré-can di da tu ra ao
Se na do. “As sim ca mi nha re mos. Jun- 
tos. Um só no me e um só pro je to.
Con te co mi go! Va mos em fren te”. De
ma nhã, Bran dão já es ta va em Cha pa- 
di nha inau gu ran do obras do go ver no.
An tes do meio dia, Bran dão re tor nou
a São Luís.

Em sua fa la, o pre si den te re gi o nal
do PT, Au gus to Lo ba to con si de rou o
per fil de Bran dão ide al pa ra dar con ti-
nui da de ao pro gra ma de go ver no que
es tá sen do de sen vol vi do no es ta do.
Des ta cou a le al da de do vi ce a Flá vio
Di no e fi de li da de ao pro gra ma de go- 
ver no de sen vol vi do no es ta do. “Vou
tra ba lhar in ter na men te no par ti do
pa ra que es sa po si ção se tor ne re a li- 
da de”, dis se Lo ba to.

Tam bém o de pu ta do fe de ral Gas-
tão vi ei ra, pre si den te re gi o nal do Pros
se guiu na mes ma li nha de de fe sa da
pos tu ra do vi ce-go ver na dor. Acha que
Bran dão é o no me ca paz de reu nir
con sen so do gru po li de ra do por Flá- 
vio Di no. Os de mais di ri gen tes de par- 
ti dos pre sen tes no en con tro, fa la ram
mais sem re ve lar su as pre fe rên ci as
por can di da tu ras ao Pa lá cio dos
Leões.

Uma au sên cia no ta da na reu nião
do Pa lá cio dos Leões foi do ex-pre fei to
Edi val do Ho lan da Jú ni or que, quan do
pas sou o car go em pri mei ro de ja nei- 
ro ao su ces sor Edu ar do Brai de já não
de mons tra va o mes mo en tu si as mo
em re la ção ao go ver na dor, com o qual
tra ba lhou des de 2015 em par ce ria que
be ne fi ci a ram a ca pi tal ma ra nhen se.
Quan do per ce beu que não ha via o es- 
pa ço que pre ci sa pa ra seu pro je to de
fu tu ro no PDT, Edi val do dei xou a le- 
gen da de We ver ton Ro cha, com o pro- 
je to da elei ção de go ver na dor na ca- 
be ça.

Edivaldo Holanda Júnior anuncia  ingresso no PSD

EDIVALDO DEIXOU A LEGENDA DE WEVERTON ROCHA, COM O PROJETO DA ELEIÇÃO DE GOVERNADOR NA CABEÇA

Uma au sên cia no ta da na reu nião
do Pa lá cio dos Leões foi do ex-pre fei to
Edi val do Ho lan da Jú ni or que, quan do
pas sou o car go em pri mei ro de ja nei- 
ro ao su ces sor Edu ar do Brai de já não
de mons tra va o mes mo en tu si as mo
em re la ção ao go ver na dor, com o qual
tra ba lhou des de 2015 em par ce ria que
be ne fi ci a ram a ca pi tal ma ra nhen se.
Quan do per ce beu que não ha via o es- 
pa ço que pre ci sa pa ra seu pro je to de
fu tu ro no PDT, Edi val do dei xou a le- 
gen da de We ver ton Ro cha, com o pro- 
je to da elei ção de go ver na dor na ca- 
be ça.

On tem, de ma nhã, por coin ci dên- 
cia, Edi val do anun ci ou sua fi li a ção,
no pró xi mo mês, ao PSD, par ti do co- 
man da do no Bra sil por Gil ber to Kas- 
sab e no Ma ra nhão pe lo de pu ta do fe- 
de ral Edi lá zio Jú ni or, um dos mais fer- 

re nhos ad ver sá ri os de Flá vio Di no, e
na Câ ma ra, apoi a dor do go ver no Jair
Bol so na ro.

Des de quan do dei xou o

PDT, Ho lan da vem

agin do co mo pré-

can di da to a go ver na dor,

in clu si ve apa re cen do

bem po si ci o na do nas

pes qui sas re cen tes. 

“O ato de fi li a ção se rá em Bra sí lia,
no pró xi mo mês.”, es cre veu ele. O ex-
pre fei to tam bém agra de ceu o apoio e
do con fi an ça do de pu ta do fe de ral
Edi lá zio Jú ni or e re a fir mou seu com- 
pro mis so com o es ta do.

“Agra de ço ain da a con fi an ça do
pre si den te es ta du al, de pu ta do fe de ral
@Edi la zi o Ju ni or_, e de mais mem bros
da di re ção do PSD, re a fir man do o
meu com pro mis so de con tri buir com
o for ta le ci men to do par ti do no Ma ra- 
nhão e no país.” dis se Edi val do Ho- 
lan da Ju ni or.

1

2

3

Até quan do? (1)

Até quan do? (2)

Bo a to ou ver da de

“Não há fa to no vo que jus ti fi que”

Fo ra de con tex to

Os en jei ta dos

A re sis ten te da co vid
No Bra sil a pan de mia es tá num mo men to aus pi ci o so com que- 

da no nuú me ro de con ta mi na dos, in ter na dos e mor tos por co vid-
19. Po rém, já se pas sou um ano e meio da pan de mia e no Bra sil
mui ta gen te ain da não se cons ci en ti zou so bre a gra vi da de da tra- 
gé dia que já rou bou 525 mil vi das no país. Nos pri mei ros me ses da
pes te pan dê mi ca o que se viu foi uma mul ti dão di vi di da en tre os
que ne gam a gra vi da de da do en ça, os que de so be de cem à ci ên cia
so bre a efi cá cia do dis tan ci a men to so ci al, o uso de más ca ra e a hi- 
gi e ni za ção das mãos. O mes mo com por ta men to er rá ti co se ob- 
ser va ho je em re la ção às va ci nas

Pe lo país afo ra mi lha res de bra si lei ros re sol ve ram tu mul tu ar o
pro ces so de va ci na ção, que ren do es co lher, no pos to de va ci na- 
ção, a mar ca do imu ni zan te, co mo se es ti ves se nu ma lo ja de vi nho
ou num res tau ran te. É re pug nan te ver tan ta es tu pi dez, num mo- 
men to tão gra ve. No mo men to em que go ver no fe de ral gas ta so- 
mas bi li o ná ri as de dó la res na guer ra da im por ta ção de va ci nas pa- 
ra evi tar que mi lha res de pes so as con ti nu em mor ren do, vê al- 
guém que rer es co lher mar ca de va ci nas, é cho can te. Por tan to, o
mí ni mo re co men dá vel é pu nir tal ma lan dra gem, co lo can do es sas
fi gu ras pa ra va ci nar de pois que imu ni zar to dos os que es tão cum- 
prin do os pra zos es ta be le ci dos. A ci ên cia é cla ra ao di zer que só as
va ci nas aju dam es tan car os hor ro res das mor tes por co vid, mas
so zi nhas não fa zem má gi ca no con tro le da pan de mia. Que o di ga
vi zi nho sul-ame ri ca no Chi le, país lí der da va ci na ção na Amé ri ca
La ti na, mas que te ve de vol tar a co lo car 70% po pu la ção em qua- 
ren te na após a al ta de con tá gi os de co ro na ví rus en tre mar ço e
abril de 2021. Uma on da foi mais for te do que a pri mei ra —de 2020
— mes mo com 45% de sua po pu la ção, se te dos 19 mi lhões de ha- 
bi tan tes, va ci na dos à épo ca. No Bra sil, o te mor é que ca mi nhe mos
pa ra o mes mo des fe cho que o país an di no.

Com ape nas 36% da po pu la ção bra si lei ra va ci na da com pe lo
me nos uma do se, e 12,8% com as du as, já se per ce be cla ra men te a
fal sa sen sa ção de “nor ma li da de”. Por to das as ci da des, as fes tas,
os ba res e res tau ran tes vol ta ram com for ça to tal, e da qui a pou co
se rão os es tá di os de fu te bol. O ce ná rio de des con tra ção e aglo me- 
ra da se re pe te nas ru as, shop pings, prai as, ro do viá ri as e ae ro por- 
tos. Aon de quer que se vá, há uma mes cla de can sa ço com a vi da
em sus pen são e a an si e da de por um fu tu ro de re to ma da rá pi do
em tu do. Es se é o mai or di le ma dos go ver nan tes di an te de tan ta
pres são por afrou xa men to, sem quan do a co vid per ma ne ce com
su as va ri an tes ame a çan do no vos hor ro res ge ne ra li za dos.

Um dos mo men tos ava li a do co mo si na li za ção de que o gru po
Flá vio Di no es tá ple na men te uni do so bre a sua su ces são em 2022,
foi quan do ter mi nou a reu nião de se gun da-fei ra no Pa lá cio dos
Leões, no mo men to da dis per são.

Os pré-can di da tos a go ver na dor Car los Bran dão (PSDB), We- 
ver ton Ro cha (PDT) e Sim plí cio Araú jo (So li da ri e da de) saí ram
abra ça dos con ver san do. Flá vio Di no per ce beu o ges to e fi cou na
cer te za de que o en con tro va leu a pe na, se gun do um ob ser va dor
pró xi mo.

Até on tem, o de pu ta do Othe li no Ne to (PC doB) não ha via di to
nem des di to na da so bre a su pos ta apo sen ta do ria an te ci pa da pa ra
2022, do con se lhei ro do TCE, Edi mar Cu trim. Se ria um ata lho pa- 
ra per mi tir a in di ca ção de Othe li no à sua va ga no Tri bu nal de Con- 
ta do Es ta do.

 

Do pre si den te da Câ ma ra, Arthur Li ra, fa lan do so bre os 106 pe- 
di dos de im pe a ch ment que es tão em sua me sa, con tra o pre si den te
Jair Bol so na ro.

 
O ex-pre fei to Edi val do Ho lan da Jú ni or anun ci ou a fi li a- 

ção, em agos to, no PSD, pre si di do no Ma ra nhão pe lo
de pu ta do fe de ral Edi lá zio Jú ni or, ad ver sá rio fer re nho

do go ver na dor Flá vio Di no. A le gen da es tá no mi o lo do
cen trão que sus ten ta as bron cas de Bol so na ro.

 
Ho lan da Jú ni or fez tu do me ti cu lo sa men te pro gra ma- 

do. Saiu do PDT no mo men to em que We ver ton Ro cha
cres cia co mo pré-can di da to a go ver na dor. An te ci pa a

en tra da no PSD no dia em que Flá vio Di no reú ne os
par ti dos da ba se – sem Ho lan da – pa ra se lan çar ao Se na- 

do.
 

Edi val do não es tá só nem se rá can di da to de si mes mo
em 2022. Es tá ar ti cu la do com Ro se a na Sarney, que as- 
su me o MDB com von ta de de com por. Por tan to, o

cam po es tá aber to pa ra Edi val do, Ro se a na, Ro ber to
Ro cha e Bol so na ro aca ba rem no mes mo pa lan que em

2022.

O de pu ta do es ta du al Wel ling ton do Cur so tem po si ção es tra- 
nha. A Pe tro bras deu on tem no vo au men to nos com bus tí veis e
Cur so se apres sou em re que rer a con vo ca ção do se cre tá rio es ta- 
du al de Fa zen da pa ra es cla re cer na Ale ma a me di da. So bre a Pe- 
tro bras, na da.

Pes qui sa do ins ti tu to Ip sos en co men da da pe lo DEM so bre as
elei ções de 2022 apon ta a ta xa de re jei ção do ex-pre si den te Lu la
em que da. Ele tem 33%, Bol so na ro 59%, Do ria 54%, Ser gio Mo ro
47%, Luiz Hen ri que Man det ta 47% e Ci ro Go mes 45%.

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

https://banca.oimparcial.com.br/
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ANTÔ NIO AU GUS TO RI BEI RO BRAN -
DÃO
Eco no mis ta

Bons resultados da vacinação
Nos Es ta dos Uni dos, no pri mei ro

pro nun ci a men to à na ção de pois de
to mar pos se co mo pre si den te, Joe Bi- 
den pro me teu che gar ao fe ri a do de 4
de ju lho, Dia da In de pen dên cia, com
70% dos adul tos va ci na dos com pe lo
me nos uma do se con tra a co vid-19. A
da ta sim bo li za ria o mar co da vol ta à
nor ma li da de, in ter rom pi da pe la pan- 
de mia. Não con se guiu, mas che gou
bem per to da me ta: até o úl ti mo do- 
min go, 66,8% dos ame ri ca nos com 18
anos ou mais ha vi am to ma do ao me- 
nos uma do se. No ca so da po pu la ção
to tal, 54,7% ti nha si do va ci na da com
ao me nos uma ino cu la ção, e 47,1%
com a imu ni za ção com ple ta. No en- 
tan to, a boa no tí cia é que, des de a pro- 
mes sa do de mo cra ta, a mé dia se ma- 
nal de mor tes pro vo ca das pe lo ví rus
de sa bou 93,6%. Des pen cou de 3.366
pa ra 214. E, nos úl ti mos seis me ses,
na da me nos que 99,5% dos óbi tos por
co ro na ví rus fo ram de pes so as não va- 
ci na das. No Twit ter, Bi den co me mo- 
rou: “A Amé ri ca es tá vol tan do”, es cre- 
veu.

En quan to a vi da nos EUA co me ça a
vol tar ao nor mal, o Bra sil re gis tra em

tor no de 50% dos adul tos va ci na dos
com ao me nos uma do se. Mas me nos
de 15% da po pu la ção to tal foi com ple- 
ta men te imu ni za da. Mes mo as sim,
em bo le tim na se ma na pas sa da, a Fi o- 
cruz apon tou que da na mé dia de
mor tes por co vid-19 e di mi nui ção na
ta xa de ocu pa ção de lei tos de UTIs no
país. E as re la ci o nou à va ci na ção. Mas
aler tou que tan to a mé dia de ca sos co- 
mo a de óbi tos con ti nua em pa ta ma- 
res ele va dos. Por is so, de fen deu, o rit- 
mo da va ci na ção pre ci sa ser mais in- 
ten so. E ad ver tiu que as me di das pro- 
te ti vas con tra o co ro na ví rus não po- 
dem ser re la xa das.

Ain da que os EUA es te jam bem à
fren te do Bra sil na va ci na ção, au to ri- 
da des em saú de do país aler tam pa ra
o avan ço do con tá gio da te mi da va ri- 
an te Del ta en tre os ame ri ca nos. So- 
bre tu do num mo men to em que a Ca- 
sa Bran ca en con tra di fi cul da de em
am pli ar a imu ni za ção. Na Eu ro pa, di- 
ver sos paí ses en fren tam pro ble mas
com o au men to de ca sos pro vo ca dos
por es sa ce pa, iden ti fi ca da pri mei ra- 
men te na Ín dia. No Rei no Uni do, o

pri mei ro-mi nis tro, Bo ris John son, de- 
ci diu se guir re co men da ções de ci en- 
tis tas e adi ou pa ra es te mês o fim das
res tri ções con tra a co vid-19. Por tu gal
ins tau rou to que de re co lher. E go ver-
nos da Fran ça, Itá lia e Ale ma nha dis-
cu tem me di das.

No Bra sil, ho je, a ce pa pre do mi- 
nan te é a Gam ma, se gun do es tu dos
da Fi o cruz. Mas, até on tem, a va ri an te
Del ta ha via si do iden ti fi ca da em cin co
es ta dos. A al ta ca pa ci da de de trans- 
mis são des sa mu ta ção é o que mais
pre o cu pa es pe ci a lis tas. “Se acon te cer
um es tou ro da Del ta, in fe liz men te, a
gen te vai ver o que já vi mos com a
Gam ma”, diz o ci en tis ta de da dos Isa- 
ac Sch rarstzhaupt, co or de na dor da
Re de Aná li se Co vid-19. “Pri mei ro, vi-
mos as pes so as pi o ran do, os nú me ros
cres cen do e, de pois, con fir ma mos
que era a Gam ma”, con ta. Ou se ja:
além de ace le rar a va ci na ção, o país
pre ci sa ter fo co no con tro le da dis se- 
mi na ção, não afrou xar nas ações res- 
tri ti vas em vi gor e in cen ti var me di das
pro te ti vas, co mo o uso de más ca ras e
o dis tan ci a men to so ci al.

Tópicos relevantes em conversa de economista – V

O pre si den te do Ban co Cen tral diz que “a
cri a ção do re al di gi tal é apren di za do.” Co mo
vem sen do o PIX. Avan çam tam bém as ten- 
ta ti vas de au to ri za ção das ope ra ções com a
fa mo sa ‘bit coin’, que não tem li qui dez nem
se gu ran ça, mas os es pe cu la do res acham
que tem ren ta bi li da de, e ar ris cam.

Foi só o mi nis tro Pau lo Gue des anun ci- 
ar a in ten ção de tri bu tar o ca pi tal, co me çou
a ‘gri ta’ exa ta men te da que les  que o con cen- 
tram e não dis tri bu em, e qa nham ca da vez
mais. Se rá que ele con se gue apro var es sa
jus ta ini ci a ti va?

Há coi sas acon te cen do que a pró pria ra- 
zão des co nhe ce. Mui tos de se jam tor nar nor- 
mais de ter mi na das prá ti cas e com por ta- 
men tos em uma ver da dei ra ‘re van che’. É por
is so que con si de ro que a pan de mia é um
me re ci do ‘cas ti go dos céus’, lem bran do So- 
do ma Go mor ra.

Es sa his tó ria das va ci nas não tem tem po
pa ra aca bar com as es tar re ce do res re ve la- 
ções: atra sos in ten ci o nal na com pra, pro pi- 
nas aber ta men te so li ci ta das, lo tes ven ci dos
sen do apli ca dos, ‘fu ra-fi las’, etc. O que acon- 
te ce rá, nin guém sa be bem, mas Deus.

Co mo re tor no aos meus co men tá ri os no
“Im par ci al”, te nho re ce bi do res pos tas alen- 
ta do ras de eco no mis tas:

1 – “Não po de mos es go tar a pau ta dos
pro ble mas mun di ais e ten tar equa ci o nar to- 
dos. Fi na li zo co mo di zia o Dr. Ulis ses: ‘na ve- 
gar é pre ci so, vi ver não é pre ci so’, que me
atre vo a tra du zir por ca da um fa ça bem a sua
par te e não dei xe que se apro pri em do que é
le gi ti ma men te seu, trans fe rin do ain da em
vi da tes ta men tal que os di tos le gis la do res do
mal, mes mo a con tra gos to, cos tu mam res- 
pei tar pa ra saí rem bem nas fo tos. Te nha mos
to dos um óti mo fi nal de se ma na com saú de
e paz.”

 
2 – “Pa ra béns pe lo his tó ri cos re gis tros li- 

ga dos ao en si no su pe ri or do nos so Ma ra- 
nhão, com ên fa se na Es co la de Ad mi nis tra- 
ção do Es ta do do Ma ra nhão de pois in cor po- 
ra da à Uni ver si da de Es ta du al do Ma ra nhão,
cu jo cor po do cen te ti ve a hon ra de in te grar
al guns anos de pois.”

 
3 – “Es te é um te ma que nos mo bi li zou

nos 8 anos em que es ti ve mos com a res pon- 
sa bi li da de de ge rir es te te ma. Em pri mei ro
lu gar, que ro di zer que o pe río do e a ins pi ra- 
ção da im plan ta ção da LRF foi o mais fru tí fe- 
ro em ma té ria de ges tão fis cal e o res pon sá- 
vel pe los avan ços que hou ve na ges tão fis cal
nos úl ti mos 20 anos. Tens to da ra zão no
apon tar os pro ble mas e li mi ta ções que en- 
fren ta mos no pe río do, o mai or dos quais evi- 
den te men te são os re cur sos hu ma nos e, em
se gui da, as ques tões de Tec no lo gia da In for- 
ma ção. Pa ra béns por mais es ta con tri bui ção
pa ra o en ten di men to das nos sas ques tões.”

 
4 – “Mer gu lho pro fun do ao Sé cu lo Pas sa- 

do na bus ca da im ple men ta ção de uma Lei
fe de ral ca paz de se tor nar re a li da de em to do
o ter ri tó rio na ci o nal. Mas não po de mos dei- 
xar de re co nhe cer a ari dez do te ma mes mo
pa ra mui tos le tra dos. Vo cê aju dou bas tan te o
go ver na dor Jo sé Sarney co mo es tu di o so e
de di ca do co la bo ra dor.”

 
5 – “Aca dê mi co Tri-Imor tal é as sim mes- 

mo. Faz o re la to com ple to in cluin do as ida- 
des vi vi das pe los per so na gens en vol vi dos,
mo nar cas, ar qui te tos, im pe ra do res, ge ne- 
rais, en vol vi dos em guer ras ou re vo lu ções e
até o pa ra le lis mo com a la va gem das es ca da- 
ri as do Bon fim. Pa ra béns, re gis tran do que a
fa mo sa fal ta de re cur sos ver da dei ra ou não,
já vem de lon ge até che gar ao Bra sil e ex pli- 
car as obras ina ca ba das da qui que só avan- 
çam quan do o Ba ta lhão de En ge nha ria do
Exér ci to en tra em ação. Abra ço.”

 
6 – “O pen sa men to de Adam Smith es tá

en tre os mais lú ci dos da ci ên cia econô mi ca,
prin ci pal men te a obra que tra ta da Ri que za
das Na ções. Es ta mos cui dan do aqui dos

clás si cos on de é obri ga tó rio tam bém men ci- 
o nar o não me nos no tá vel John Maynard
Keynes. Pa ra béns por seu ar ti go de ho je.”

 
7 – “Ago ra, com es sa ta ca da de mes tre que

só a imor ta li da de co mum con fe re (ima gi ne
a di ta cu ja tri pla), vo cê in cor po ra mais um
ad je ti vo qua li fi ca ti vo, o de Fi lan tro po, e no
me lhor es ti lo do gê ne ro, com di rei to a fo to-
gra fia hollywoodiana, se des po ja de boa par- 
te do seu acer vo cul tu ral, do cu men tal e pro- 
du ção in te lec tu al em fa vor da Aca de mia Ca- 
xi en se de Le tras, ci da de que tes te mu nhou
sua che ga da ao mun do em 1934 e por vo cê
hon ra da pe lo seu ta len to es par ra ma do por
es se Bra sil afo ra e in cur sões nos Es ta- 
dos  Uni dos e gran de par te dos paí ses da Eu- 
ro pa, com lo as de gre gos e troi a nos. Es sa ma-
dru ga da ti ve o pra zer de em sig ni fi ca ti vo avi-
so pri o ri tá rio, que nos sas fa mí li as pos su em
tam bém um ti tu lar da no bre ar te do exer cí- 
cio da fi lan tro pia em ter ras de San ta Cruz,
Ve ra Cruz e fi nal men te Bra sil.”

Aqui, na rua dos An ge lins, qua dra 42, São
Fran cis co, on de mo ro há mais de 40 anos, te- 
mos uma ver da dei ra ‘ca vei ra-de-bur ro’, que
tem de sa fi a do ge ra ções de pre fei tos. Re pa- 
ros fei tos du ran te to do es se tem po ele va ram
o ní vel do pi so da rua de tal for ma que atu al- 
men te es tá qua se à al tu ra da cal ça da. E com
is so des co bri mos que a ca na li za ção sub ter-
râ nea de es co a men to das águas, de di â me- 
tro ir ri só rio, não su por ta mais o vo lu me das
águas da chu va e trans bor da che gan do a ala-
gar as ca sas do la do es quer do. De quem é a
obra, dis cu tem a Se cre ta ria de Obras da Pre-
fei tu ra   e a CA E MA, mas es ta não é uma con- 
ces são do Mu ni cí pio? En quan to is so os mo-
ra do res so frem es se imen so des con for to.

 
No Bra sil, en quan to a mai o ria per de em- 

pre go e ren da sob a pan de mia, al guns mui to
de pen den tes de ces ta bá si ca, a im pren sa re-
per cu te a no va lis ta de mi li o ná ri os. É o ca pi- 
ta lis mo: quan to mais cres ce mais con cen- 
tra. De ta lhe: en tre os mi li o ná ri os al ta con- 
cen tra ção de agen tes do mer ca do fi nan cei- 
ro, sim ples in ter me diá ri os que es pe cu lam
com o ca pi tal de ter cei ros e, quan do em cri- 
se, re cor rem às au to ri da des mo ne tá ri as.

ANTÔ NIO RAN GEL BAN DEI RA
So ció lo go, ex-con sul tor da Or ga ni za ção das Na ções Uni das
(ONU) e do Vi va Rio, au tor de Ar mas pa ra quê? (Edi to ra
LeYa)

Ar mas: ce le bra ção
da mor te

O Su pre mo Tri bu nal Fe de ral es tá pa ra vo tar a nu li da de de al- 
guns de cre tos pre si den ci ais re ti ran do o con tro le da ven da de ar- 
mas e mu ni ções. Pa ra pres si o ná-lo, ar ma men tis tas es tão or ga ni- 
zan do ato em fa vor dos de cre tos. Des de que se jam pa cí fi cos, são
atos le gí ti mos de ma ni fes ta ção da opi nião. Mas vão be ne fi ci ar o
país?

A mi nis tra Ro sa We ber sus pen deu al guns dos vá ri os de cre tos,
mas ou tros con ti nu am em vi gên cia, e não são me nos da no sos. Es- 
tá sus pen so, por exem plo, o que tra ta da ida de mí ni ma pa ra a prá- 
ti ca de ti ro nos clu bes. Na Lei de Con tro le de Ar mas, po pu lar men- 
te co nhe ci da co mo Es ta tu to do De sar ma men to, em cu ja pro pos ta
co la bo rei, con si de ra mos que os que mais ma tam com ar ma de fo- 
go, e mais mor rem, são os jo vens, nu ma pro por ção qua tro ve zes
mai or que a po pu la ção em ge ral (Small Arms Survey). Por is so, es- 
ta be le ce mos a ida de mí ni ma de 21 anos pa ra a com pra de ar mas.

Mas con si de ran do que es por tis tas de vem co me çar a trei nar
mais ce do, re du zi mos pa ra 18 anos a ida de mí ni ma, com au to ri- 
za ção do re pre sen tan te le gal (ge ral men te os pais), e uso das ar- 
mas des se re pre sen tan te, pa ra ha ver con tro le. O de cre to pre si- 
den ci al re duz a ida de pa ra 14 anos. Não tem ida de pa ra di ri gir,
mas po de rá ati rar. Dis pen sa au to ri za ção pa ter na, per mi te que o
jo vem uti li ze qual quer ou tra ar ma, e não res trin ge a prá ti ca aos
des por tis tas, mas a qual quer jo vem que quei ra se “re cre ar”. Co mo
ou tro de cre to re ti ra do Exér ci to o con tro le so bre os CACs (Ca ça do- 
res, Ati ra do res e Co le ci o na do res), ho je pra ti cam nos clu bes de ti ro
mi li ci a nos e qual quer um que pa gue. Con tro le mí ni mo.

O que se pre ten de? Que se re pi ta no país o dra ma vi vi do nos Es- 
ta dos Uni dos, on de o pou co con tro le das ar mas le va a uma mé dia
de 12,5 mas sa cres por mês (Gun Re se ar ch Ar chi ves)? Lá con si de- 
ram mas sa cre o as sas si na to de qua tro pes so as ou mais. A mai o ria
em es co las, igre jas, shows e su per mer ca dos. Em es ta dos co mo a
Vir gí nia, um me ni no de 13 anos não po de di ri gir, com prar ci gar ro,
nem re vis ta Playboy, mas po de com prar fu zil de guer ra. O re sul ta- 
do no país é a mé dia de cin co pais mor tos com ar mas de fo go por
seus pró pri os fi lhos por se ma na, co mo res pos ta a cas ti gos ou aci- 
den tes (Kath le en Hei de, University of Southern Ca li for nia).

A au to ri za ção de por tar ar ma na rua, se gun do a nos sa lei, só é
con ce di da pe la Po lí cia Fe de ral (PF) em ca sos ex cep ci o nais, de ris- 
co de vi da, e a nor ma é a proi bi ção. Is so cons ti tui o co ra ção da
nos sa lei, ad mi ra da no ex te ri or e já co pi a da por oi to paí ses. Pes- 
qui sa de opi nião do IPEC, de 2021, cons ta tou que 86% dos bra si- 
lei ros es tão de acor do com es sa proi bi ção. Mas ou tro de cre to pre- 
si den ci al sus pen so per mi te que os ati ra do res an dem ar ma dos de
ca sa até o clu be, in de pen den te men te do tra je to. Po dem es tar
mui to lon ge, e ale gar que es ta vam in do pa ra o clu be. Na Ar gen ti- 
na, ao con trá rio, as ar mas do ati ra dor fi cam tran ca das em co fres
den tro do clu be.

O de cre to, uma for ma ve la da de por te de ar mas dis far ça do, es- 
tá fa zen do com que mi lha res de in di ví du os, que na da têm de ati- 
ra dor es por ti vo, se ma tri cu lem co mo ati ra do res só pa ra po de rem
an dar ar ma dos, bur lan do a lei. Os ati ra do res pas sa ram em dois
anos de 171.979 pa ra 356.054. Os clu bes se tor na ram tão lu cra ti- 
vos que pas sa ram de 151 pa ra 1.345 em dois anos, chei os de mi li- 
ci a nos e de lin quen tes que pra ti cam ti ro com fu zis, e não com as
ar mas de pe que no ca li bre pró pri as do es por te olím pi co, pa ra
cons tran gi men to dos ver da dei ros des por tis tas.

Ci tei ape nas du as mu dan ças, em mais de 30, pro pos tas pe los
de cre tos. Fe rem de mor te o Es ta tu to do De sar ma men to, que em
18 anos sal vou a vi da de 275.476 bra si lei ros (Da ni el Cer quei ra,
IPEA). Mas as leis es tão aci ma de de cre tos, e não po dem ser mu- 
da das por es ses úl ti mos. Por tan to, são de cre tos ile gais, além de in- 
cons ti tu ci o nais, por que afron tam o Con gres so Na ci o nal em sua
atri bui ção de vo tar as leis.

A ma ni fes ta ção dos ar ma men tis tas quer pro mo ver o re tro ces- 
so con tra a lei e a to ma da de mo crá ti ca de de ci sões. Ce le bram as
ar mas em des res pei to ao mais de meio mi lhão de mor tos pe la
pan de mia. Con fi a mos em que o STF ou vi rá a voz da ci ên cia, da
efi cá cia do Es ta tu to do De sar ma men to na pro te ção do po vo, e de
mais de 80% da po pu la ção que se ma ni fes ta ram pe lo con tro le de
ar mas (IPEC) e pe la ce le bra ção da vi da. Mais va ci nas e me nos ar- 
mas!

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

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


São Luis, quarta-feira 7 de julho de 2021

Responsável: Celio Sergio
E-mail: celiosergio@hotmail.com 5GERAL

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.

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

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

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

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.

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

esso nº: 0851214-77.2019.8.10.0001

ão: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)

ABIANO DE PAULA EMPREEDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP 

ADO: 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 
amita a ação acima identificada.

BSI DO BRASIL LTDA, CNPJ nº 72.609.829/0001-05;  MARCOS PONTES 
, CPF nº 366.753.691-72; MARCOS PONTES VELOSO JUNIOR, CPF nº 737.100.241-

o 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) 
ecutado(s), depois de eventual penhora, a fim de querendo, apresentar embargos. 

ao conhecimento de todos, foi expedido o presente, o qual será afixado no 
ostume 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

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

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

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

COMUNICAÇÃO

SUZANO S.A, torna público que REQUEREU da Secretaria de 
Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais - SEMA/MA, a Outor-
ga 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 Maran-
hão, 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 Outor-
ga 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.

COMUNICAÇÃO

SUZANO S.A, torna público que REQUEREU da Secretaria de 
Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais - SEMA/MA, a Outor-
ga 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)

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

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO

MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO 
MARANHÃO

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

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-MA, 06 de julho de 2021

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.

São Luís, 06 de julho de 2021

Raimunda Nonata Moraes dos Santos
Presidente

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
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Representantes do Ministério Público e Governo do Estado vão compor uma equipe
interinstitucional

PA TRÍ CIA CU NHA
*Com in for ma ções de as ses so ria

Vi o lên cia no cam po

CONFLITO

Força-tarefa para coibir
grilagem de terras

O
pro cu ra dor-ge ral de jus ti ça
do MP MA, Edu ar do Ni co- 
lau, o se cre tá rio es ta du al de
di rei tos hu ma nos e par ti ci- 

pa ção po pu lar, Fran cis co Gon çal ves e
ou tros ato res de li be ra ram a cri a ção
de for ça ta re fa in te rins ti tu ci o nal pa ra
atu ar no com ba te aos con fli tos agrá ri- 
os e cri mes de na tu re za so ci o am bi en- 
tais no Es ta do. Co mo en ca mi nha- 
men to, uma reu nião mais am pli a da
foi agen da da.

Após apre sen ta ção de re la tó ri os
com in di ca do res pe la equi pe do go- 
ver no es ta du al ao pro cu ra dor-ge ral
de jus ti ça, foi cri a da a for ça-ta re fa pa- 
ra a to ma da de pro vi dên ci as pe los ór- 
gãos pú bli cos con tra os pro ble mas re- 
la ta dos. A equi pe se rá for ma da, ini ci- 
al men te, pe la Pro mo to ria de Jus ti ça
Agrá ria e pe lo Cen tro de Apoio Ope ra- 
ci o nal do Meio Am bi en te, com pre vi- 
são de ou tros ór gãos jun ta rem-se aos
tra ba lhos.

De acor do com in for ma ções do sí- 
tio do Mo vi men to In te rins ti tu ci o nal
das Que bra dei ras de Co co, o Ma ra- 
nhão li de ra o nú me ro de ca sos de vi o- 
lên cia no cam po bra si lei ro, com 173
con fli tos, se gui do pe lo Pa rá (143) e
Bahia (130). No es ta do, fo ram con ta- 
bi li za das 15.342 fa mí li as en vol vi das
em con fli to por ter ra em 133 re giões
do es ta do, de acor do com da dos da
Co mis são Pas to ral da Ter ra (CPT).
Ape nas no ano pas sa do (2020), em
ple na pan de mia, a Fe de ra ção dos Tra- 
ba lha do res Ru rais Agri cul to res e Agri- 
cul to ras Fa mi li a res do Es ta do do Ma- 
ra nhão (FE TA E MA) re gis trou 156 con- 
fli tos agrá ri os en vol ven do di re ta men- 
te 9.126 fa mí li as no es ta do.

Se gun do o pro cu ra dor ge ral de jus- 
ti ça, Edu ar do Ni co lau, é fun da men tal
que se ja fei to al go pa ra mi ni mi zar os
pro ble mas exis ten tes nos ter ri tó ri os.
“A for ça-ta re fa es tá sen do for ma da
pa ra com ba ter a gri la gem de ter ra,
cri mes so ci o am bi en tais e prin ci pal- 
men te as se gu rar o di rei to de co mu ni- 
da des tra di ci o nais. Va mos fa zer o que
for ne ces sá rio pa ra me lho rar o Ma ra- 
nhão”, re la tou.

Os pro mo to res de jus ti ça, Ha rol do
Pai va de Bri to e Luís Fer nan do Ca bral
Bar re to Ju ni or, a sub pro cu ra do ra-ge- 
ral de jus ti ça Re gi na Lei te tam bém
par ti ci pa ram da reu nião. Do Go ver no
do Es ta do, es ti ve ram pre sen tes os se- 
cre tá ri os-ad jun tos da Se dih pop, Jo na- 
ta Gal vão e Lis san dra Lei te, e a co or- 
de na do ra-ad jun ta do pac to pe la paz
Aman da Cos ta.

No úl ti mo dia 18 de ju nho um ca sal
de tra ba lha do res ru rais foi as sas si na- 
do a ti ros, nas pro xi mi da des da Co- 
mu ni da de Vi le la, em Jun co do Ma ra- 
nhão, a 258 km de São Luís. Re gi nal do
e Ma ria da Luz Be ní cio de Fran ça fo- 
ram as ví ti mas do cri me bru tal. A fi lha
do ca sal, uma cri an ça de 3 anos, fi cou
em ci ma do cor po da mãe du ran te ho- 
ras. De acor do com in for ma ções do
ad vo ga do Di o go Ca bral, à Co mis são
Pas to ral da Ter ra, a área on de ocor reu
o cri me é de in ten so con fli to agrá rio,
com 5 as sas si na tos na re gião do con- 
fli to nos úl ti mos dois anos. Ma ria de
Fran ça era su plen te da di re ção do Sin- 
di ca to dos Tra ba lha do res e Tra ba lha- 
do res Ru rais (ST TR).

No ano pas sa do, fo ram as sas si na- 
das 5 pes so as e es sas mor tes, se gun do
o re la tó rio Con fli tos do Cam po 2020,
da Co mis são Pas to ral da Ter ra. Es tão

re la ci o na das à con fli tos de ter ra. En- 
tre as ví ti mas es tão 2 qui lom bo las no
mu ni cí pio de Ara ri (po vo a do Ce dro),
1 in dí ge na em Cen tro do Gui lher me
(Tri bo In dí ge na Al to Tu ri a çu), 1 pos- 
sei ro em Jun co do Ma ra nhão (Co mu-
ni da de Vi le la/Gle ba Cam pi na) e 1 in- 
dí ge na em Ara me (Tri bo In dí ge na
Ara ri boia/92 Al dei as/Et ni as Gua ja ja- 
ra, Ga vião e Gua já).

A for ça-ta re fa es tá sen do

for ma da pa ra com ba ter

a gri la gem de ter ra,

cri mes so ci o am bi en tais e

prin ci pal men te

as se gu rar o di rei to de

co mu ni da des

tra di ci o nais. Va mos

fa zer o que for ne ces sá rio

pa ra me lho rar o

Ma ra nhão.

PESQUISA

Quais peixes vão para a mesa do maranhense?

ENTRE AS ESPÉCIES DE PEIXES MAIS REGISTRADAS E VALIDADAS PELOS TÉCNICOS DO IMESC, ESTÁ A PESCADA AMARELA

O Ins ti tu to Ma ra nhen se de Es tu dos
So ci o e conô mi cos e Car to grá fi cos
(Imesc), au tar quia vin cu la da à Se cre- 
ta ria de Es ta do de Pro gra mas Es tra té- 
gi cos (SE PE), deu iní cio a mais uma
fa se de es tu dos e pes qui sas, des ta vez,
vol ta da pa ra a di ver si da de de pei xes
co mer ci a li za dos no Ma ra nhão. Os
pes qui sa do res ini ci a ram a co le ta de
da dos no úl ti mo mês, nos mer ca dos
da Re gião Me tro po li ta na de São Luís
e, atu al men te, es tão vi si tan do os mu- 
ni cí pi os da re gião da Bai xa da Ma ra- 
nhen se.

Du ran te as vi si tas aos mer ca dos,
re a li zam-se re gis tros fo to grá fi cos,
aná li ses e en tre vis tas com pes ca do res
e co mer ci an tes, o que já re sul tou em
apro xi ma da men te 120 es pé ci es va li- 
da das no âm bi to da pes qui sa. “Es se

tra ba lho vai nos aju dar a re co nhe cer a
pos si bi li da de de uti li za ção ra ci o nal
dos re cur sos pes quei ros do Ma ra nhão
e, por ou tro la do, per mi tir que a bi o di- 
ver si da de se ja ma ne ja da de for ma
ade qua da no âm bi to econô mi co, le- 
van do em con si de ra ção a res pon sa bi- 
li da de de pro te ção dos am bi en tes em
que os pei xes são pes ca dos”, des ta cou
o pre si den te do Imesc, Di o na tan Car- 
va lho.

En tre as es pé ci es de pei xes re gis tra- 
das e va li da das pe los téc ni cos, es tá a
Pes ca da Ama re la (Cynoscion acou pa
– La cepède 1801) que, se gun do os da- 
dos le van ta dos, con ti nua sen do uma
das es pé ci es mais pro cu ra da pe los
con su mi do res lo cais e até paí ses im- 
por ta do res, o que le va a pes ca da a
atin gir um ele va do va lor econô mi co.

Em re la ção à Bai xa da Ma ra nhen se,
en tram na lis ta de mu ni cí pi os já vi si- 
ta dos: Mi rin zal, Gui ma rães, Cen tral
do Ma ra nhão, Pi nhei ro, São Ben to,
São Vi cen te Fer rer e Olin da No va do
Ma ra nhão.

• Ti ver mai or ida de
• Ti ver mai or grau de es co la ri da de

MARANHÃO

ICMBio realiza
Seletivo com 30 vagas

O PROCESSO DE SELEÇÃO DISPONIBILIZA 30 VAGAS 

No es ta do do Ma ra nhão, o Ins ti tu to Chi co Men des de
Con ser va ção da Bi o di ver si da de (ICM Bio) anun cia a re a- 
li za ção de um no vo Pro ces so Se le ti vo des ti na do a con- 
tra ta ção tem po rá ria de agen tes am bi en tais, pa ra atu a- 
rem na Re ser va Bi o ló gi ca do Gu ru pi.

De acor do com o edi tal de aber tu ra, es ta Se le ção dis- 
po ni bi li za 30 va gas pa ra os pro fis si o nais das se guin tes
áre as: bri ga da de pre ven ção e com ba te a in cên di os (12);
agen te de apoio ao mo ni to ra men to am bi en tal e pa tri- 
mo ni al (13); agen te de apoio às ações de fis ca li za ção (5).

Co mo re qui si tos mí ni mos de par ti ci pa ção, é ne ces sá- 
rio que os can di da tos pos su am en si no fun da men tal in- 
com ple to. Quan do con tra ta dos, os pro fis si o nais se rão
be ne fi ci a dos com um sa lá rio mí ni mo, re fe ren te a jor na- 
da de tra ba lho em re gi me de ex clu si vi da de, po den do ser
diur na e/ou no tur na, in cluin do fi nais de se ma na, em
es ca la de re ve za men to.

Pro ce di men tos pa ra par ti ci par
As ins cri ções se rão re ce bi das até o dia 8 de ju lho, no

en de re ço ele trô ni co re bio.gu ru pi@icm bio.gov.br, e ex- 
cep ci o nal men te pa ra os can di da tos que não dis po- 
nham de mei os ele trô ni cos, as can di da tu ras po dem ser
re a li za das pre sen ci al men te, ape nas no dia 7 de ju lho de
2021, das 14h às 17h, no es cri tó rio ad mi nis tra ti vo do
ICM Bio – Re bio Gu ru pi, lo ca li za do às mar gens da BR
222, KM 12, em Pe quiá Açai lân dia.

Pa ra se le ci o nar os can di da tos ins cri tos, ha ve rá aná li- 
se da ex pe ri ên cia apre sen ta da nos cur rí cu los e com pro- 
va ções en tre gues pe los can di da tos no ato de ins cri ção.
Ha ven do em pa te, ob ser var-se-á o se guin te cri té rio pa ra
o de sem pa te, na se guin te or dem:

OPORTUNIDADES

PGE abre vagas de
estágio remunerado

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

A Pro cu ra do ria Ge ral do Es ta do do Ma ra nhão
(PGE/MA) ini cia o pro ces so se le ti vo pa ra o pro gra ma de
es tá gio ex tra cur ri cu lar pa ra es tu dan tes de Di rei to. De vi- 
do às me di das ne ces sá ri as de com ba te à Co vid-19, a se- 
le ção acon te ce rá de for ma sim pli fi ca da, por meio de
exa me cur ri cu lar e en tre vis ta dos can di da tos. O es tá gio
é re mu ne ra do e te rá a du ra ção de 12 me ses com pos si bi- 
li da de de pror ro ga ção. Pa ra par ti ci pa ção no pro ces so
se le ti vo, os in te res sa dos de ve rão en ca mi nhar os do cu- 
men tos exi gi dos pe la PGE pa ra o e-mail: cven tre vis ta es- 
ta gi op ge ma@gmail.com até o dia 9 de ju lho.

Pa ra par ti ci par do pro ces so se le ti vo o es tu dan te de ve
es tar re gu lar men te ma tri cu la do no cur so de Di rei to e
cur san do do 6º (sex to) ao 9º (no no) pe río do, e ter co e fi- 
ci en te aca dê mi co igual ou su pe ri or a 8.

Do cu men tos ne ces sá ri os pa ra ins cri ção
• Cur ri cu lum Vi tae com pro va do com es pe ci al aten- 

ção pa ra as se guin tes ati vi da des cur ri cu la res:
– Par ti ci pa ção em even tos ju rí di cos (sim pó si os, con- 
gres sos e se mi ná ri os) com car ga ho rá ria mí ni ma de 8h
(oi to ho ras);
– Es tá gio ju rí di co em ór gão ou en ti da de pú bli ca, com
du ra ção mí ni ma de 6 (seis) me ses;
– Pu bli ca ção de ar ti gos ju rí di cos;
– Par ti ci pa ção em gru pos de es tu dos na área ju rí di ca,
vin cu la do a Ins ti tui ção de En si no Su pe ri or ou en ti da de
pú bli ca;
– Exer cí cio da fun ção de mo ni to ria em dis ci pli na ju rí di- 
ca da Ins ti tui ção de En si no Su pe ri or.

Eta pas
Pe río do de ins cri ções – até 9 de ju lho de 2021.

Ava li a ção cur ri cu lar – 12 a 14 de ju lho de 2021.
En tre vis ta – 19 a 23 de ju lho de 2021.

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

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

In flu en za/Covid19

Gru pos pri o ri tá ri os

INFLUENZA

62 postos de vacinação
abertos em São Luís

A
Pre fei tu ra de São Luís, por
meio da Se cre ta ria Mu ni ci pal
de Saú de (Se mus), am pli ou a
cam pa nha de va ci na ção con- 

tra H1N1/In flu en za pa ra to da a po pu- 
la ção aci ma dos seis me ses de ida de,
se guin do ori en ta ção do Mi nis té rio da
Saú de.

 A va ci na es tá sen do ofer ta da em 62
pos tos es pa lha dos por to da a ca pi tal,
das 8h às 17h. Pa ra va ci nar é pre ci so
le var do cu men to com fo to, além da
car tei ra de va ci na ção.

Em São Luís, a cam pa nha de va ci- 
na ção con tra In flu en za/H1N1 co me- 
çou dia 12 de abril pa ra os gru pos pri- 
o ri tá ri os. To da a po pu la ção po de pro- 
cu rar um dos pos tos de imu ni za ção
da Pre fei tu ra pa ra to mar a va ci na, que
pro te ge con tra três ti pos do ví rus In- 
flu en za: H1N1, H3N2 e in flu en za do
ti po B Vic to ria.

A Se mus ori en ta, tam bém, que, pa- 
ra quem faz par te dos pú bli cos-al vos e
já con vo ca dos pa ra a va ci na ção e ain- 
da não foi va ci na do, po de pro cu rar
um pos to de saú de do Mu ni cí pio pa ra
re ce ber se pro te ger con tra a gri pe. 

“A Pre fei tu ra es tá am pli an do a va ci- 
na ção con tra a H1N1 a to da a po pu la- 
ção de São Luís. Por de ter mi na ção do
pre fei to Edu ar do Brai de, es ta mos
com nos sos pos tos fun ci o nan do o dia
in tei ro pa ra que as pes so as pos sam
ser imu ni za das em mas sa e nos sa ca- 
pi tal atin ja a me ta de va ci na ção da
cam pa nha”, in for mou o se cre tá rio
mu ni ci pal de Saú de, Jo el Nu nes.

Co mo as du as cam pa nhas de va ci- 
na ção es tão acon te cen do ao mes mo
tem po – da gri pe e da Co vid-19 – a ori- 
en ta ção da Se mus é pa ra que a va ci- 
na ção con tra a Co vid-19 se ja pri o ri za- 

da pe la po pu la ção.
As sim, quem ain da não re ce beu

ne nhu ma das do ses do imu ni zan te
con tra a Co vid-19, de ve re ce ber an tes
a va ci na con tra o no vo Co ro na ví rus e
es pe rar, no mí ni mo, 14 di as pa ra po- 
der re ce ber a va ci na con tra a In flu en- 
za/H1N1.

A Pre fei tu ra es tá

am pli an do a va ci na ção

con tra a H1N1 a to da a

po pu la ção de São Luís.

Pes so as aci ma dos 60 anos, pro fes- 
so res, cri an ças de seis me ses a me no- 
res de 6 anos de ida de (5 anos, 11 me- 
ses e 29 di as), ges tan tes e puér pe ras
(até 45 di as após o par to), po vos in dí- 
ge nas, tra ba lha do res da saú de, pes so- 
as com co mor bi da des e ou tras con di- 
ções clí ni cas es pe ci ais, com de fi ci ên- 
cia per ma nen te, ca mi nho nei ros, tra- 
ba lha do res do trans por te co le ti vo ro- 
do viá rio, ur ba no e de lon go cur so, tra- 
ba lha do res por tuá ri os, mem bros das
for ças de se gu ran ça e sal va men to,
For ças Ar ma das, fun ci o ná ri os do sis- 
te ma de pri va ção de li ber da de e po- 
pu la ção pri va da de li ber da de fo ram
in cluí dos co mo pú bli cos pri o ri tá ri os
pe lo Mi nis té rio da Saú de e já fo ram
con vo ca dos a se va ci nar.

Es se pú bli co-al vo é de 354.862 pes- 
so as, e fo ram apli ca das até o mo men- 
to 158.292 do ses, o que sig ni fi ca 44.6%
de co ber tu ra va ci nal em São Luís. 

A me ta da cam pa nha con tra In flu- 

en za/H1N1, es ti pu la da pe lo Mi nis té-
rio da Saú de, é imu ni zar 90% das pes- 
so as que fa zem par te dos pú bli cos-al-
vos.

Por is so, a Se mus res sal ta que quem
faz par te des tes pú bli cos e ain da não
se va ci nou de ve pro cu rar um dos pos- 
tos de imu ni za ção. 

“Pes so as que por ven tu ra fo ram
cha ma das em fa ses an te ri o res e que
per de ram o pra zo con ti nu am sen do
aten di das em nos sos pos tos de va ci- 
na ção. Por is so, pe di mos a es tas pes- 
so as que se va ci nem, pois pre ve ni rá o
sur gi men to de com pli ca ções de cor-
ren tes da do en ça, óbi tos, in ter na ções
e a so bre car ga nos ser vi ços de saú de,
além de re du zir os sin to mas que po-
dem ser con fun di dos com os da Co- 
vid-19”, afir mou o se cre tá rio Mu ni ci- 
pal de Saú de, Jo el Nu nes.

Pa ra ga ran tir a co ber tu ra va ci nal a
Pre fei tu ra de São Luís dis po ni bi li zou
62 pos tos fi xos de va ci na ção en tre
uni da des de saú de e es co las em to das
as re giões da ci da de, fa ci li tan do o
aces so pe la po pu la ção. Além dis so, foi
re a li za do um Dia D de va ci na ção no
dia 11 de ju nho e pos tos vo lan tes fo- 
ram ins ta la dos em to dos os ter mi nais
de in te gra ção da ci da de.

Pontos de vacinação na capital maranhense

C.S da Li ber da de
Cen tro de Saú de Pau lo Ra mos
C.S Be zer ra de Me ne zes
USF do São Fran cis co
C.S Vi la Ba can ga
U.M Ita qui Ba can ga
C.S Clo do mir P. Cos ta
C.S Valdecy Ele o te ria Mar tins
C.S São Rai mun do
C.S Yves Par ga
C.S Vi la No va
Hos pi tal Aqui les Lis boa (Ita qui-Ba- 

can ga)
C.S da Vi la Em bra tel
C.S do Ga pa ra
C.S Bair ro de Fá ti ma
U.M Co ro a di nho
C.S Car los Ma ci ei ra
PSF Dr. An to nio Gua na ré
Pos to de Saú de do Anil
C.S Ge né sio Ra mos Fi lho
C.S Cohab – Anil

C.S Sa lo mão Fi que ne
C.S Djal ma Mar ques
C.S Tu ru
Hos pi tal Dr. Adel son de Sou sa Lo- 

pes
UBS Cin tra
Co lé gio Mi li tar Ti ra den tes (Vi la Pal- 

mei ra)
C.S Amar
Es co la Pro fes sor Jo sé do Nas ci men- 

to Mo ra es
C.S Ra di o nal
C. S da Vi la Lo bão
C.S João de Deus
U.M São Ber nar do
Po li clí ni ca C. Ope rá ria
C.S San ta Bár ba ra
C. S Drª Na za ré Nei va
USF Dr.An to nio Car los S. Reis I
USF Ma ria Ayrecila II
USF Jail son Al ves III
USF San ta Cla ra

USF San ta Efi gê nia
C.S São Cris tó vão
USF Pi ra po ra
USF Fa bi ci a na Mo ra es
C.S Vi la Ja nai na
UBS Ex pe di to Al ves de Me lo
PS Co qui lho
C.S Ita pe ra
C.S Que bra Po te
C.S Ta les Ri bei ro Gon çal ves
USF Vi la Sarney
C.S Pe dri nhas I
C.S Pe dri nhas II
C.S Ti bi ri
C.S Ma ra ca nã
USF Co quei ro
C.S Jo sé de Ri ba mar Fra zão
C.S Lau ra Vas con ce los
C.S Rio Gran de (Mª de Lour des)
C.S Vi la Ita mar
C.S João Pau lo
Es co la Ma ri a na Pa vão

CAXIAS

Duas pessoas morrem
em grave acidente

OS DOIS VEÍCULOS PEGARAM FOGO APÓS O ACIDENTE

Um gra ve aci den te, on tem, ter ça-fei ra (6), no km 569
da BR-316, na al tu ra do mu ni cí pio de Ca xi as, dei xou du- 
as pes so as mor tas. O aci den te ocor reu du ran te uma co- 
li são fron tal en vol ven do um veí cu lo de pas seio e uma
mo to ci cle ta. As ví ti mas fa le ce ram no lo cal e os veí cu los
pe ga ram fo go. Equi pes da Po lí cia Ro do viá ria Fe de ral
(PRF) e do Ser vi ço de Aten di men to Mé di co de Ur gên cia
(Sa mu) fo ram ao lo cal.

Lo go em se gui da ao aci den te, uma equi pe PRF se des- 
lo cou pa ra aten di men to de ou tro aci den te na mes ma
ro do via apro xi ma da men te no km 591, mu ni cí pio de Ti- 
mon.

SÃO LUÍS

Prova de Vida é
retomada na capital

PARA TER ACESSO, É NECESSÁRIO AGENDAR O ATENDIMENTO

A Pre fei tu ra de São Luís, por meio do Ins ti tu to de Pre- 
vi dên cia e As sis tên cia do Mu ni cí pio (IPAM), re to mou o
ser vi ço de Pro va de Vi da, pro ce di men to de atu a li za ção
ca das tral dos apo sen ta dos e pen si o nis tas da ca pi tal.

Pa ra ter aces so ao ser vi ço, é ne ces sá rio agen dar o
aten di men to, por meio do apli ca ti vo Meu RPPS, e-mail:
agen da men to.co bep.ipam@sa o luis.ma.gov.br, por
What sApp ou li ga ção: (98) 99107-6314.

O pro ces so é re a li za do de acor do com o mês de ani- 
ver sá rio do se gu ra do. No en tan to, nes te mês, além dos
nas ci dos em ju lho, po dem fa zer a Pro va de Vi da os nas- 
ci dos en tre ja nei ro e ju nho, que não fi ze ram no pri mei ro
se mes tre, de vi do à sus pen são.

O ser vi ço con sis te num pro ces so em que o se gu ra do
com pa re ce ao IPAM ou re ce be a vi si ta da equi pe do ór- 
gão pa ra re a li zar a atu a li za ção de da dos ca das trais e,
con se quen te men te, a com pro va ção de vi da.

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

DE SAÍDA?

Surian pode trocar
Sampaio pelo CSA
NERES PINTO

O
téc ni co Fe li pe Su ri an di fi cil- 
men te con ti nu a rá no Sam- 
paio Cor rêa. O trei na dor re- 
ce beu uma pro pos ta do 

Cen tro Spor ti vo Ala go a no (CSA-AL), e 
po de fe char sua trans fe rên cia nas 
pró xi mas ho ras. A quan tia ofe re ci da é 
mui to su pe ri or à que re ce be o trei na- 
dor no co man do da equi pe ma ra- 
nhen se. Os va lo res não fo ram re ve la- 
dos.

No úl ti mo do min go, o CSA de mi tiu 
o téc ni co Bru no Pi vet ti lo go após a 
der ro ta pa ra o ri val CRB. Na lis ta dos 
mais co ta dos pa ra as su mir, o no me 
que te ve mai or apro va ção foi de Su ri- 
an, pe lo bom tra ba lho que em de sen- 
vol ven do à fren te do tri co lor ma ra- 
nhen se, ter cei ro co lo ca do na clas si fi- 
ca ção ge ral da Sé rie B do Bra si lei ro.

O trei na dor, ao re ce ber a pro pos ta, 
de ime di a to co mu ni cou ao pre si den te 
Sér gio Fro ta. O di ri gen te sam paí no fi- 
cou de ter uma con ver sa com o trei na- 
dor pa ra ten tar evi tar sua saí da. Ad mi- 
tiu, po rém, que a di fe ren ça é mui to 
gran de e o clu be não tem las tro fi nan- 
cei ro pa ra con cor rer com o CSA, que 
faz um in ves ti men to mui to mai or.

Fro ta fi cou de se reu nir com Su ri an 
du ran te o al mo ço, no iní cio da tar de 
de on tem, pa ra apre sen tar uma pro- 
pos ta e ten tar evi tar a saí da do seu 
trei na dor, mas an tes dis so an te ci pou 
que os va lo res fi ca ri am ain da bas tan- 
te dis tan tes dos que fo ram ofe re ci dos 
pe lo clu be de Ala go as. Ho je, a fo lha 
sa la ri al do Sam paio é de R$ 500 mil e a 
do Cen tro Spor ti vo Ala go a no é su pe ri-

O TREINADOR FELIPE SURIAN VEM FAZENDO UMA EXCELENTE CAMPANHA NO SAMPAIO

or a R$ 1,2 mi lhão, se gun do no tí ci as 
de Ma ceió.

Se Su ri an for con fir ma do no CSA, 
ele nem vai di ri gir o Sam paio Cor rêa 
no pró xi mo jo go di an te do Vas co da 
Ga ma, em São Ja nuá rio, na pró xi ma 
sex ta-fei ra. Um dos mo ti vos pa ra o 
clu be ala go a no in ves tir no téc ni co é 
sua boa cam pa nha à fren te dos bo li vi- 
a nos: no ve par ti das, cin co vi tó ri as, 
uma der ro ta. O úni co re vés ocor reu 
di an te do Ope rá rio-PR, em Pon ta 
Gros sa. Além dis so, o Tri co lor tem a 
de fe sa me nos va za da da Se gun do na, 
com ape nas dois gols so fri dos em no- 
ve jo gos.

O CSA, que não vai bem no Bra si lei- 
ro, tam bém anun ci ou a dis pen sa do 
ata can te Sil vi nho, do meia Nad son e 
do la te ral-es quer do Vi tor Cos ta. Nad- 
son é aque le mes mo que ves tiu a ca- 

mi sa do Sam paio em 2015 e foi um 
dos prin ci pais des ta ques. Po de ser 
uma das op ções do clu be ma ra nhen- 
se, que lu ta há mais de quin ze di as pa- 
ra en con trar um jo ga dor pa ra a po si- 
ção.

Com a che ga da do ata can te Jack- 
son, que de fen deu as co res do clu be 
em 2020 e foi o subs ti tu to do ar ti lhei ro 
Caio Dan tas, o clu be de ve rá dis pen sar 
um dos qua tro atle tas da li nha de 
fren te. Vai de pen der da opi nião do 
trei na dor, mas com a pos sí vel saí da de 
Su ri an, a de ci são se ja adi a da.

On tem pe la ma nhã o Sam paio re- 
to mou as ati vi da des no CT Jo sé Car los 
Ma ci ei ra, que se rão com ple ta das ho- 
je. A vi a gem pa ra o Rio de Ja nei ro se rá 
nes ta quar ta-fei ra e o gru po de ve rá 
es tar no ae ro por to Hu go da Cu nha 
Ma cha do às 16h30.

NO MINEIRÃO

“Gringos”  reforçam
Fla contra o Galo

GRINGOS DEVEM SER OPÇÃO PARA O TREINADOR NA PARTIDA

Após as eli mi na ções de Uru guai, Chi le e Pa ra guai da
Co pa Amé ri ca des te ano, que é dis pu ta da no Bra sil, Ar- 
ras ca e ta, Is la e Pi ris da Mot ta se apre sen ta ram ao Fla- 
men go e re for çam a equi pe ru bro-ne gra na par ti da con- 
tra o Atlé ti co-MG, ho je, quar ta-fei ra (7), no Es tá dio Mi- 
nei rão.

Ga bi gol e Ever ton Ri bei ro só re tor nam após o Bra sil
en cer rar sua par ti ci pa ção, na dis pu ta do tí tu lo no sá ba- 
do, dia 10.

Con tra o Ga lo, o téc ni co Ro gé rio Ce ni não vai po der
con tar com Vi ti nho, que es tá sus pen so, e Di e go, que se
re cu pe ra de le são.

De pois da der ro ta no Fla-Flu, a ex pec ta ti va é de que a
pre sen ça de Ar ras ca e ta te nha a for ça de me lho rar o de- 
sem pe nho do ti me. 

Ape sar de Matheu zi nho ter apro vei ta do bem as chan- 
ces, a ten dên cia é de que a ex pe ri ên cia de Is la se ja pri vi- 
le gi a da nes te pri mei ro mo men to. Pi ris ini cia seu tra ba- 
lho sob o co man do de Ce ni.

Com dois jo gos a me nos, o Fla men go é o dé ci mo co- 
lo ca do do Cam pe o na to Bra si lei ro com 12 pon tos.

EUROCOPA

Uefa convida Eriksen para a final

A Ue fa con vi dou o meia di na marquês
Ch ris ti an Erik sen e os pa ra mé di cos que
aju da ram a sal var sua vi da du ran te uma
pa ra da car día ca em cam po pa ra com pa re- 
cer à fi nal do Eu ro 2020, em Wembley, no
pró xi mo do min go. A en ti da de ain da não
re ce beu con fir ma ção do jo ga dor se gun do
a agên cia de no tí ci as “Reu ters”.

Erik sen so freu um mal sú bi to na es treia
da Di na mar ca na Eu ro, no úl ti mo dia 12 de
ju nho, e te ve que ser re a ni ma do em cam- 
po. O jo ga dor, que foi sub me ti do a uma ci- 
rur gia pa ra im ple men tar um car di o des fi- 
bri la dor in ter no (CDI) no co ra ção, pas sa
bem e se re cu pe ra em Co pe nha gue.

A Ue fa dis se que Erik sen, a sua mu lher,
fi lhos e seis mé di cos fo ram con vi da dos pa- 
ra a fi nal, mar ca da pa ra o pró xi mo do min- 
go, às 16h (de Bra sí lia). Itá lia x Es pa nha e
In gla ter ra x Di na mar ca fa zem as se mi fi nais
nes ta ter ça e quar ta, res pec ti va men te.

Um dos pa ra mé di cos, Pe der Ers ga ard,
dis se que fi cou hon ra do em re ce ber o con- 
vi te. “Es tou ani ma do, co mo uma cri an ça
na vés pe ra de Na tal”, dis se ele à re vis ta di- 
na mar que sa Fag bla det FOA.

Es tou ani ma do, co mo uma

cri an ça na vés pe ra de

Na tal.

Ve ja os re la ci o na dos: 
• Go lei ros: Bren no, Ga bri el Cha pe có e
Adri el.
• La te rais: Ra fi nha, Van der son, Di o go
Bar bo sa, Bru no Cor tez e Gui lher me Gue -
des.
• Za guei ros: Ge ro mel, Kan ne mann e Ru -
an.
• Vo lan tes: Matheus Hen ri que, Dar lan,
Vic tor Bob sin e Fer nan do Hen ri que.
• Mei as: Je an Pyerre, Pi na res e Jho na ta
Ro bert.
• Ata can tes: Di e go Sou za, Fer rei ra, Dou -
glas Cos ta, Léo Pe rei ra, Ri car di nho e Alis -
son.

CONTRA O PALMEIRAS

Grêmio deve ter mudanças no time

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

O Grê mio en cer rou a pre pa ra ção pa ra
en fren tar o Pal mei ras ho je, quar ta-fei ra. O
téc ni co-in te ri no Thi a go Go mes, téc ni co
do ti me sub-21, en ca mi nhou o ti me, mas
ain da tem dú vi das.

O clu be di vul gou a lis ta de re la ci o na dos
no fim da ma nhã de on tem, sem Lu cas Sil- 
va, Luiz Fer nan do e Léo Chú, além de Pau- 
lo Vic tor, Ro dri gues, Pau lo Mi ran da e Gui- 
lher me Aze ve do. Vol tam a in te grar o gru- 
po de re la ci o na dos Ru an, Jho na ta Ro bert
e Pi na res.

Thi a go Go mes já foi ofi ci a li za do co mo
in te ri no sem pra zo de ter mi na do pa ra dei- 
xar o co man do. A ten dên cia é que ele co- 
man de, pe lo me nos, os jo gos con tra Pal- 
mei ras e In ter.

O cer to mes mo é que o ti me pa ra o jo go
des ta quar ta te rá mu dan ças, mas não por
des fal ques e sim por op ções téc ni cas. Res- 
ta sa ber quais de las se rão efe ti va das. Nas
la te rais, Van der son e Gui lher me Gue des
cor rem por fo ra por uma va ga nos lu ga res
de Ra fi nha e Di o go Bar bo sa, res pec ti va- 
men te. Há re mo ta chan ce de mu dan ça no
meio-cam po, com a en tra da de Dar lan ou
Pi na res na va ga de Je an Pyerre.

Uma pro vá vel es ca la ção tem: Bren no;
Ra fi nha (Van der son), Ge ro mel, Kan ne- 
mann e Di o go Bar bo sa (Gui lher me Gue- 
des); Vic tor Bob sin, Matheus Hen ri que e

Je an Pyerre (Dar lan ou Pi na res); Dou glas
Cos ta, Di e go Sou za e Fer rei ra.

Fer rei ra, Matheus Hen ri que, Kan ne- 
mann e Ra fi nha es tão pen du ra dos e po- 
dem des fal car o ti me no Gre-Nal da pró xi- 
ma ro da da. O vo lan te já é des fal que con- 
fir ma do, pois se apre sen ta à se le ção olím- 
pi ca na quin ta-fei ra.

Ago ra, a de le ga ção ini cia o des lo ca- 
men to pa ra São Pau lo, com che ga da pre- 
vis ta pa ra o fi nal da tar de e iní cio da noi te
des ta ter ça. A par ti da con tra o Pal mei ras
es tá mar ca da pa ra as 19h de quar ta-fei ra,
no Al li anz Par que, pe la 10ª ro da da do Bra- 
si lei rão.

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

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


oimparcial.com.br IMPAR George Raposo
E-mail: gdinamite@gmail.com 9

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

MARVEL

Viúva Negra estreia
como despedida

É
qua se im pos sí vel, ao fim de 
Viú va Ne gra, não ter sen ti- 
men tos con fu sos. O pri mei ro 
é vi brar por, de pois de mais de 

um ano, vol tar a as sis tir a um fil me do 
MCU. De pois, vem a sen sa ção de que 
es te lon ga es tá mal po si ci o na do na li- 
nha do tem po do Uni ver so Ci ne ma to- 
grá fi co da Mar vel.

Es ses sen ti men tos são co lo ca do 
por que Viú va Ne gra é um bom fil me 
de ação, com a he roí na apre sen tan do 
seus mo vi men tos de lu ta que fi ze ram 
mui to su ces so ao lon go do ar co Vin- 
ga do res – com di rei to a uma pi a da es- 
can ca ra da so bre is so no lon ga. Po rém, 
por que con tar a his tó ria de ori gem de 
Na tasha, ago ra? De pois que to dos sa- 
be mos que ela mor reu nos even tos de 
Vin ga do res: Ul ti ma to. Is so não po de- 
ria ter ocor ri do há al guns anos? Es se 
des com pas so, ine vi ta vel men te, en- 
fra que ce o lon ga de Ca te Shor tland, 
que soa co mo uma ho me na gem tar- 
dia da Disney/Mar vel.

A di re to ra, por si nal, ga ran te ter se 
ins pi ra do em Pan te ra Ne gra pa ra ex- 
plo rar as ori gens de Na tasha Ro ma- 
noff – sem pre bem re tra ta da por Scar- 
lett Johans son –, no en tan to, o re sul ta- 
do é uma ver são do Sol da do In ver nal, 
uma bus ca por re tra ta ção de um per- 
so na gem com um pas sa do não tão 
hon ro so.

Es ses “po réns” não di mi nu em o 
pri mei ro pon to le van ta do. É, com 
acer tos e er ros, um fil me da Mar vel, 
com qua li da de, ação e re vi ra vol tas. 
Co mo em qua se to dos os lon gas do 
MCU, o te ma so ci al (no ca so, o trá fi co 
e o abu so de mu lhe res) é tra ta do na 
su per fi ci a li da de, mas adi ci o na um

Fa mí lia dis fun ci o nal

DIRETORA SE INSPIROU EM PANTERA NEGRA PARA EXPLORAR AS ORIGENS DE NATASHA

pe so nar ra ti vo a Viú va Ne gra.

A re la ção dos per so na gens é tam- 
bém um pon to for te: Yelena (Flo ren ce 
Pugh) faz Na tasha se des pir de sua fri- 
e za ex ces si va e en ca rar o mun do com 
mais hu ma ni da de. Me li na Vos to koff 
(Ra chel Weisz) e Ale xei Shos ta kov 
(Da vid Har bour), o Guar dião Ver me- 
lho, são bons com ple men tos na for- 
ma ção da dis fun ci o nal pseu do-fa mí- 
lia de es piões.

A no ção fa mi li ar, em si, é o cen tro 

da bus ca de iden ti da de por Na tasha. 
Aqui é in te res san te pon tu ar co mo 
Ale xei, o úni co com su per po de res, vi- 
ra o alí vio cô mi co em meio às al ta- 
men te trei na das es piãs. Por si nal, fal ta 
à nar ra ti va mais sequên ci as de es pi o- 
na gem que va lo ri zem as ha bi li da des 
de su as pro ta go nis tas.

Viú va Ne gra mar ca o re tor no da 
Mar vel aos ci ne mas após o co me ço da 
pan de mia. Mes mo com um fil me que 
pa re ce des co nec ta do com o pre sen te, 
ofe re ce o en tre te ni men to pro me ti do 
e uma des pe di da dig na à Na tasha

SÃO PAULO

Lollapalooza será
em março de 2022

INGRESSOS DA EDIÇÃO 2021 CONTINUARÃO VÁLIDOS

O pre fei to de São Pau lo, Ri car do Nu nes, con fir mou a
re a li za ção do Lol la pa lo o za 2022 no Bra sil, nas da tas já
an te ri or men te de fi ni das pe la or ga ni za ção do even to:
25, 26 e 27 de mar ço do ano que vem.

Nu nes fri sou que o fes ti val

acon te ce rá ca so 70% da po pu la ção

pau lis ta na es ti ver ple na men te

va ci na da con tra a co vid-19 na da ta. 

Por en quan to, a agen da do go ver no pre vê que to dos
os ha bi tan tes adul tos da ci da de re ce bam ao me nos a
pri mei ra do se até o fim de agos to, o que sig ni fi ca que a
me ta co lo ca da pe lo pre fei to de ve ser al can ça da.

No úl ti mo mês de abril, quan do anun ci ou o adi a men- 
to do Lol la pa lo o za pa ra o ano que vem, a or ga ni za ção
do even to ex pli cou que os in gres sos com pra dos por fãs
pa ra a edi ção 2021 con ti nu a rão vá li dos pa ra as no vas
da tas. Quem não pu der ir, en quan to is so, po de so li ci tar
a con ver são do va lor do in gres so em cré di tos, uti li zá veis
em qual quer even to pro du zi do pe la T4F, até o fim de
2022.

“É uma de ci são di fí cil, mas sa be mos que é a es co lha
res pon sá vel pa ra os nos sos fãs, ar tis tas, equi pe, par cei- 
ros e to da a co mu ni da de que ro deia o Lol la pa lo o za Bra- 
sil”, dis se ram na oca sião.

BURITECO

Marcos Magah estreia pocket show

MARCOS MAGAH ESTREIA O SHOW ESTAÇÃO SEM FIM NESTA SEXTA NO BURITECO CAFÉ

Pa ra co me mo rar o lan ça men to do sin gle
Es ta ção sem fim, dis po ni bi li za do nas pla- 
ta for mas di gi tais em ju nho, o can tor Mar- 
cos Ma gah abre um baú de pé ro las da sua
me mó ria mu si cal e afe ti va, can ções dos
dis cos an te ri o res e do no vo dis co, que es tá
em pro ces so de gra va ção, em poc ket show
que acon te ce no pró xi mo dia 09 de ju lho,
às 19h, no Bu ri te co Ca fé, na Praia Gran de.

No show Es ta ção Sem Fim, que tem pro- 
du ção da Za bum ba Pro du ções, o mú si co
pas seia pe lo uni ver so eclé ti co e ori gi nal
que é sua mar ca re gis tra da. O pú bli co ou vi- 
rá um re per tó rio lu xu o so, que vai das can- 
ções au to rais re gis tra das em dois óti mos
Cds, Z de vin gan ça e O in ven tá rio dos mor- 
tos ou ze bra cir cu lar e do ain da iné di to O
Ho mem que vi rou cir co, até pi ta das do me- 
lhor do can ci o nei ro po pu lar bra si lei ro,
fon tes de ins pi ra ção pa ra Ma gah, que in- 
clu em ar tis tas co mo Raul Sei xas, Bel chi or,
Bartô Ga le no e Odair Jo sé.

Com Odair, o mú si co di vi diu os vo cais
na can ção “Es ta ção Sem Fim”, no ál bum “O
ho mem que vi rou cir co”, que o can tor e

com po si tor ma ra nhen se es tá gra van do
com a pro du ção de Ze ca Ba lei ro e Tu co
Mar con des, e sai rá pe la Sa ra vá Dis cos.

“Du ran te um pe río do, vi a jei pe lo Bra sil
com o vi o lão nas cos tas, me apre sen tan do
em ba res. E te nho uma re cor da ção es pe ci al
da pas sa gem por Goi â nia, por que foi lá que
fiz a le tra de ‘Es ta ção sem fim’. Só de pois
des co bri que é o es ta do na tal de Odair Jo sé.
Foi uma fe liz coin ci dên cia. Nun ca ima gi- 
nei que anos de pois gra va ria a mú si ca com
ele”, re lem bra Ma gah.

Es se es pí ri to an da ri lho de Ma gah, traz
ao show, his tó ri as pi to res cas da es tra da,
acu mu la das nas an dan ças do mú si co pe lo
país, que trans mi tem um cli ma on the ro ad
pa ra a pla teia. Além dis so, Mar cos Ma gah
mos tra rá um pou co da sua veia poé ti ca, in- 
je tan do al guns po e mas ao lon go do show.

Pa ra acom pa nhá-lo nes se cal dei rão mu- 
si cal, Mar cos Ma gah con ta com Luiz Clau- 
dio (per cus são) e Hen ri que Fer rei ra (gui- 
tar ra). Mú si ca de qua li da de e di ver são ga- 
ran ti da.

CINEMA

Curta imagina Brasil pós-guerra civil

NOVÍSSIMO EDGAR GANHOU PROJEÇÃO AO PARTICIPAR DO ÁLBUM “DEUS É MULHER”

Após uma guer ra ci vil, o Bra sil foi di vi- 
di do em três par tes: Con fe de ra lis mo De- 
mo crá ti co do Nor des te, Sul é Meu País e
Amazô nia (The Re sort). Em uma quar ta
par te, o Es ta do Autô no mo, es tá a úl ti ma
ba se do Sis te ma Úni co de Saú de, o SUS,
que cor re o ris co de ser ex tin to. E a so lu- 
ção pa ra is so es tá nas mãos de um Ga to
que tem o po der de re tor nar 500 anos e es- 
con der o con ti nen te ame ri ca no dos co lo- 
ni za do res.

Es sa é a his tó ria alu ci nan te e pós-apo- 
ca líp ti ca do cur ta-me tra gem iné di to “Er- 
va de ga to”, cri a do pe lo can tor e mul ti ar- 
tis ta No vís si mo Ed gar. Atu al men te na eta- 
pa de cap ta ção de re cur sos fi nan cei ros
pa ra vi a bi li zar sua re a li za ção, o fil me se rá
co di ri gi do por Sa bri na Du ar te, com tri lha
so no ra do pro du tor e ba te ris ta Pu pil lo, ex-
in te gran te da ban da Na ção Zum bi. No
elen co, Gra ce Pas sô, Giu lia Del Bel, Íta lo
Mar tins, Ta ci a na Bas tos e Lu ci a na Bar re to

“A ideia pa ra es se fil me nas ceu do per- 
so na gem. An tes, ele era um ga to an ti go,
egíp cio, que vem vi ven do vá ri as vi das até
os di as atu ais. Co me cei a de sen vol ver es sa
ideia em 2016 pa ra um pro je to de fo to fil- 
me. No co me ço da qua ren te na, apre sen- 

tei es sa ideia pa ra a Giu lia [Del Bel], que
gos tou mui to e co me çou a in cen ti var que
a gen te in ves tis se ne la pa ra um pro je to
mai or, pa ra trans for má-lo em um cur ta”,
con ta Ed gar.

Du ran te os úl ti mos me ses, a equi pe,
for ma da por Ca mi la Aba de, Ca mi la Rho- 
des e Pris ci la Li ma, co me çou a se mo bi li- 
zar pa ra con se guir ro dar o cur ta. Atu al- 
men te, eles plei tei am a apro va ção do pro- 
je to em di ver sos edi tais, prin ci pal men te
da ci da de de São Pau lo. Tam bém foi lan- 
ça do um te a ser que dá uma ideia de co mo
se rá o pro du to fi nal.

Ne le, a per so na gem Cla ri ce Sa bi no de
Je sus (Giu lia Del Bel) con fir ma o en cer ra- 
men to do SUS. Em se gui da, ima gens de
pro tes tos e um tex to ex pli cam a re a li da de
em que o fil me se si tua. Na te la, lê-se:
“Após uma guer ra ci vil, o Bra sil foi se pa ra- 
do em três fron tei ras. Den tro des sa no va
ge o gra fia foi ins ta la do o Es ta do Autô no- 
mo, on de se abri ga a úl ti ma ba se do SUS,
o úni co sis te ma pú bli co de saú de do
mun do”. Al gu mas ce nas de pois, o ví deo
mos tra um per so na gem me ta de ca chor ro
e me ta de hu ma no quei xan do-se do
bullying so fri do nas ru as.
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Liberdade de expressão I

Nes ta quin ta-fei ra, 8, às 10h, do ho rá rio de
Bra sí lia, a Or dem dos Ad vo ga dos do Bra sil –
OAB e a Co mis são de De fe sa dos Di rei tos
Hu ma nos Dom Pau lo Eva ris to Arns – Co mis- 
são Arns fa rão um even to pa ra le lo na 47ª
Ses são no Con se lho de Di rei tos Hu ma nos da
ONU com o te ma “A ero são da li ber da de de
ex pres são no Bra sil”, pa ra de nun ci ar e aler-
tar a co mu ni da de in ter na ci o nal so bre os
ata ques à li ber da de de ex pres são no Bra sil.

Liberdade de expressão II

O en con tro se rá me di a do por Lau ra Gre e- 
nhalgh, jor na lis ta e di re to ra exe cu ti va da Co- 
mis são Arns, e te rá co mo con vi da dos Pa trí- 
cia Cam pos Mel lo, re pór ter e co lu nis ta da
Fo lha de S.Pau lo, ven ce do ra do Prê mio In- 
ter na ci o nal de Li ber da de de Im pren sa, que
foi al vo de agres sões e ame a ças do go ver no
fe de ral bra si lei ro; Fe li pe Ne to, youtuber
tam bém ata ca do de mo do vi o len to por cri ti- 
car a ges tão de Jair Bol so na ro; en tre ou tros.

Re gis tro da reu nião no Pa lá cio dos
Leões, nes ta se gun da-fei ra, 5, em
que o go ver na dor Flá vio Di no e ali a -
dos po lí ti cos as si na ram a “Car ta de
Com pro mis so”, no qual se com pro -
me te ram ca mi nhar jun tos em de fe sa
da uni da de do gru po pa ra a su ces são
go ver na men tal. Na oca sião tam bém
Flá vio Di no ofi ci a li zou a sua pré-can -
di da tu ra ao Se na do. Na opi nião do
vi ce-go ver na dor, Car los Bran dão
(vis to ao la do de Flá vio Di no, à di rei -
ta) “foi uma gran de opor tu ni da de
pa ra ele re for çar a cons tru ção da
união par ti dá ria em tor no de uma
pro pos ta po lí ti ca só li da. Ca mi nhos
que só um gran de lí der é ca paz de
mos trar. E as sim ca mi nha re mos, to -
dos nós. Jun tos”.

A du pla de ar te-edu ca -
do ras e ar tis tas vi su ais
ma ra nhen ses Sa ra Reis
e Es ter Ser ra (fo to) vai
mi nis trar a ofi ci na com
téc ni cas pa ra pro du ção
de ani ma ções em sa la
de au la, que vai acon -
te cer de 13 a 16 des te
mês, via Cen tro Cul tu -
ral Va le Ma ra nhão. Os
in te res sa dos po dem se
ins cre ver até o dia 12
de ju lho e as au las
acon te ce rão pe la pla -
ta for ma Zo om com 50
va gas.

O ator Di e go Goul lart,
ma ra nhen se que te ve
par ti ci pa ção em Ma -
lha ção, em 2018, da
Glo bo, aca ba de abra -
çar um no vo pro je to.
“Che gou a ho ra de di -
vi dir com vo cês mi nha
car rei ra mu si cal. E
com mui to or gu lho ve -
nho avi sar que mi nha
pri mei ra mú si ca de
tra ba lho já tem da ta
de lan ça men to”. Pos -
tou ao anun ci ar a da ta
de 16 des te mês pa ra o
lan ça men to da mú si ca
“Má in qui li na”.

Transmissão em queda

O re la tó rio atu a li za do nes ta ter ça-fei ra, 6, do
Im pe ri al Col le ge de Lon dres re ve lou que a trans- 
mis são do no vo co ro na ví rus es tá di mi nuin do
no Bra sil. 

A ta xa de trans mis são (Rt) da Co vid-19 caiu
de 0,98 pa ra 0,91 em uma se ma na. Os ín di ces
são os mais bai xos re gis tra dos des de 18/5,
quan do o país mar cou Rt 0,91. O anún cio é ani- 
ma dor, pois in di ca que o Bra sil ca mi nha pa ra o
con tro le da trans mis são do ví rus. Ago ra, ca da
100 bra si lei ros con ta mi na dos po dem trans mi tir
a do en ça pa ra ou tros 91. 

“Nossa Memória Fala”

A UF MA, por meio da Pró-Rei to ria de Ex ten- 
são e Cul tu ra (Pro ec), re a li za rá ho je e ama nhã o
Se mi ná rio Me mo ri al Cris to Rei: Nos sa Me mó ria
Fa la, que con ta rá com lan ça men to de pod cast,
apre sen ta ções cul tu rais, mi ni cur so, ofi ci na de
de se nho, ex po si ção vir tu al, en tre ou tras ati vi da- 
des. O even to te rá trans mis são ao vi vo pe lo Ca- 
nal Ins ti tu ci o nal da UF MA no YouTube. Ho je, às
9h, ha ve rá a aber tu ra do Se mi ná rio, que con ta rá
com a par ti ci pa ção da Pró-Rei to ra de Ex ten são e
Cul tu ra, Ze fi nha Ben ti vi, e tam bém com o lan- 
ça men to do pod cast “Nos sa Me mó ria Fa la”.

Toquinho e “Aquarela”

Nes ta ter ça-fei ra, 6, o can tor e com po si tor To- 
qui nho com ple ta 75 anos e o Ecad (Es cri tó rio
Cen tral de Ar re ca da ção e Dis tri bui ção) fez um
le van ta men to so bre as obras mu si cais do ar tis- 
ta, que tem 399 can ções e 1076 gra va ções ca das- 
tra das em seu ban co de da dos. 

“Aqua re la”, um dos gran des su ces sos de To- 
qui nho, foi a sua mú si ca mais to ca da nos úl ti- 
mos cin co anos nos prin ci pais seg men tos de
exe cu ção pú bli ca. 

A can ção é uma par ce ria com Vi ni cius de Mo- 
ra es, Gui do Mor ra e Mushi. 

Pra curtir

O can tor Gust ta vo Li -
ma fa rá no va li ve,
nes te sá ba do, 10, a
par tir das 22h, com
trans mis são ao vi vo
de Bra sí lia, atra vés do
ca nal ofi ci al do ser ta -
ne jo no YouTube.

En tre os con vi da dos
já con fir ma dos, o
rap per Hun gria e da
no va sen sa ção da pi -
sa di nha, Zé Va quei ro. 

Além da apre sen ta -
ção do jor na lis ta da
Re cord TV, Luiz Bac ci.
In ti tu la da Rally do
Em bai xa dor, a li ve
ain da con ta rá com
car ros ro dan do e fa -
zen do ma no bras si -
mul ta ne a men te ao
show de Gust ta vo Li -
ma e se rá um es -
quen ta pa ra a tur nê
Em bai xa dor Tour
USA 2021.

Os alu nos do ter cei ro
ano do En si no Mé dio
do Co lé gio Dom Bos -
co es tão par ti ci pan do
do Cur so de Fé ri as do
Ter cei rão 2021, que
se gue até es te sá ba -
do.

Es sa é mais ação pe -
da gó gi ca de apoio
aos alu nos nes se mo -
men to de ci si vo an tes
do exa me do ENEM.

A pro pos ta é fa zer um
in ten si vão de uma
se ma na, pa ra a re vi -
são dos con teú dos
apli ca dos ao lon go do
se mes tre, com fo co
es pe ci al nas áre as de
Na tu re za e Exa tas /
Ma te má ti ca.

Ho je, 7 de ju lho, é o
Dia Mun di al do Cho -
co la te, pe la in tro du -
ção do cho co la te na
Eu ro pa, no sé cu lo XV.
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