
 
Pelo que se lê nas mídias eletrônicas – espe-
cialmente a blogosfera – parece que o pro-
cesso eleitoral do Maranhão 
tornou-se mais urgente do 
que vacinar toda a popu-
lação. O mais sensato 
seria exatamente inver-
ter a temporariedade as 
duas agendas. 
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O tempo de decidir 
as eleições de 2022 

Zeca Baleiro 
lança single 

duplo de forró
Enquanto produz um álbum a qua-

tro mãos com Chico César, Zeca Ba-
leiro lança no dia 9 de julho um single 
duplo autoral de forró, com “Forró de 
Ilusão”, só sua, e “Face”, parceria inu-
sitada de Baleiro com Chico César e 
Itamar Assumpção, em que divide os 
vocais com Juliana Linhares. PÁGINA 8

A Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional (CMO) instalada na quarta-feira (7), 
contará com a presença de dois parlamentares maranhenses: deputado federal Juscelino Filho 

(DEM-MA) que será o relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2022, e o senador 
Weverton (PDT-MA) que também integra a CMO. O projeto da LDO, que vai dar as diretrizes 

e ajudar na elaboração do Orçamento Geral da União do ano que vem, foi encaminhado pelo 
Poder Executivo ao Congresso Nacional no dia 15 de abril. PÁGINA 8

Werverton e Juscelino integram a Comissão 
Mista de Orçamento do Congresso Nacional 

São Luís vai ganhar Espaço da Ciência
Nada mais significativo do que no dia da ciência, que é comemorado neste dia 8, São Luís dê um grande passo para ganhar um local específico de integração 

entre o que é produzindo cientificamente e a sociedade. O Espaço da Ciência e do Firmamento – Planetário e Teatro Digital da Universidade Federal do Mara-
nhão, quando concluído, tem o propósito de ser um dos grandes veículos de Divulgação Científica do Brasil. PÁGINA 6

Polícia apreende mais de 
meia tonelada de cocaína 
no terminal de ferry boat

Na manhã desta quarta-feira (07), a Polícia Civil do Maranhão apreendeu 626 quilos de pasta base de cocaína 
no Terminal Marítimo do Cujupe, que fica localizado na cidade de Pinheiro, no Maranhão. 

PÁGINA 7

CRINGE 
Entenda o 
conflito de
 gerações

PÁGINA 9
Moto Club muda 

e viaja para o Piauí
Rubro-Negro está praticamente 

definido com as entradas de Vander 
e Wallace Lima no meio-campo e ata-
que. Delegação deverá fazer longa via-
gem para Piripiri-PI. PÁGINA 8
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O presidente da CPI, Omar Aziz, chegou a anunciar o encerramento da sessão e chamar
a Polícia Legislativa para prender o apontado como responsável por propina

CPI DA COVID-19

Aziz manda prender
Roberto Dias na CPI

O
pre si den te da Co mis são 
Par la men tar de Inqué ri to 
(CPI) da Co vid-19, Omar 
Aziz (PSD-AM), man dou 

pren der o de po en te des ta quar ta-fei ra 
(7/7), o ex-di re tor de lo gís ti ca do Mi- 
nis té rio da Saú de, Ro ber to Di as. Ele 
foi in di ca do pe lo ca bo da Po lí cia Mi li- 
tar de Mi nas Ge rais, Luis Do minghet- 
ti, co mo a fi gu ra de den tro do Mi nis té- 
rio da Saú de que te ria pe di do pro pi na 
U$ 1 por do se pa ra pa ra au to ri zar a 
ne go ci a ção de 400 mi lhões de do ses 
da va ci na As tra Ze ne ca. Di as saiu pre- 
so da ses são. Du ran te a ses são, Di as 
ne gou a in for ma ção tra zi da por Do- 
minghet ti, bem co mo a apro xi ma ção 
de le com o re pre sen tan te da Da va ti. 
Ape sar de ad mi tir ter se en con tra do 
com Do minghet ti, em 26 de fe ve rei ro, 
na pre sen ça do ex-di re tor-subs ti tu to 
de Lo gís ti ca, Mar ce lo Blan co, Di as ne- 
gou que o en con tro foi pre vi a men te 
mar ca do, ver são pos ta em xe que por 
meio de áu di os apre sen ta dos pe los 
se na do res.

Aziz che gou a anun ci ar o en cer ra- 
men to da ses são e cha mar a Po lí cia 
Le gis la ti va. Em se gui da, se na do res 
pe di ram pa ra que, an tes, a tes te mu- 
nha ti ves se opor tu ni da de de fa zer no- 
vas de cla ra ções, com ba se nos áu di os.

Se tra ta do ma te ri al co lhi do a par tir 
do ce lu lar de Do minghet ti em que o 
PM con ver sa com um in ter lo cu tor, 
cu jo pri mei ro no me é Ra fa el. “Aca bei 
de sair aqui do mi nis té rio. Tu do re- 
don di nho. O Di as vai li gar pro Cris ti a- 
no e con ver sar com o Her man (mem- 
bros da Da va ti) ain da ho je, tá? Ele tá 
afi nan do es sa com pra aí, vá ri as reu- 
niões cer ti fi can do a tur ma de que a

Apoio à de ci são

O PRESIDENTE DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO CPI DA COVID-19, OMAR AZIZ 

va ci na já es tá à dis po si ção do Bra sil”, 
diz.

“Tem al gum áu dio meu?”, ques ti o- 
nou Di as, ten tan do se es qui var da pri- 
são. Sem ce der à pres são por re ve lar 
no mes, Aziz pros se guiu com a de ci- 
são. “Não acei to que a CPI vi re cha co- 
ta. Te mos 527 mil mor tos e os ca ras 
brin can do de ne go ci ar va ci na. Por que 
não te ve es se em pe nho pa ra com prar 
a Pfi zer?”, ques ti o nou, anun ci an do, 
em se gui da, a voz de pri são “por men- 
tir, por per jú rio”. “E se eu ti ver ten do 
abu so de au to ri da de, que a ad vo ga da 
de le ou qual quer um dos se na do res 
me pro ces se, mas ele vai es tar de ti do 
ago ra, pe lo Bra sil, pe los que mor re- 
ram, pe las ví ti mas se que la das. Não 
es ta mos aqui pa ra brin car não.”

“Ele que re cor ra na Jus ti ça, mas ele 
es tá pre so e a ses são es tá en cer ra da. 
Po de le var”, de cla rou Aziz an tes de 
en cer rar a ses são e Di as ser de ti do. O 
trâ mi te pre vê que a tes te mu nha se ja 
con du zi da pe la Po lí cia Le gis la ti va até 

a de le ga cia, nas de pen dên ci as do 
Con gres so. No lo cal, é emi ti do o man- 
da do de pri são, de pois en tre gue à Po-
lí cia Fe de ral.

O vi ce-pre si den te da CPI da Pan de-
mia, Ran dol fe Ro dri gues (Re de-AP) e 
o in te gran te da Co mis são se na dor 
Hum ber to Cos ta (PT-PE) afir mam 
apoi ar a de ci são de Aziz e di zem que 
es ta é uma for ma de evi tar no vas de- 
cla ra ções fal sas nos de poi men tos.

“É a atri bui ção le gal de Aziz, po de 
fa zê-lo. Ele já vi nha di zen do que a pa- 
ci ên cia es ta va se es go tan do, por que o 
nú me ro de pes so as que vi e ram e fal- 
ta ram com a ver da de é mui to gran de. 
Acho que com is so o pre si den te dá 
uma es pé cie de freio a es sa si tu a ção. E 
nós, in de pen den te men te de con cor-
dar mos ou não, es ta mos com ele”, 
afir ma o se na dor Hum ber to Cos ta 
(PT-PE), em en tre vis ta co le ti va após a 
pri são.

CPI DA COVID-19

Ricardo Barros deve depor na CPI dia 20

PARLAMENTAR DO PP, PARTIDO DO CENTRÃO, É LÍDER DO GOVERNO NA CÂMARA

A Co mis são Par la men tar de Inqué- 
ri to (CPI) da Co vid-19 mar cou o de- 
poi men to do lí der do go ver no da Câ- 
ma ra dos De pu ta dos, Ri car do Bar ros
(PP-PR), pa ra. As da tas, en tre tan to,
sem pre po dem mu dar, a de pen der do
an da men to dos tra ba lhos da co mis- 
são. Bar ros tem pe di do aos se na do res,
ten do re cor ri do até ao Su pre mo Tri- 
bu nal Fe de ral (STF), pa ra que se ja lo- 
go ou vi do. Ini ci al men te, após re qui si- 
ção de se na do res da ba se, a CPI ha via
mar ca do o de poi men to pa ra es ta
quin ta-fei ra (8/7). Os se na do res des- 
mar ca ram, no en tan to, a fim de ou vir
mais pes so as e ob ter mais in for ma- 
ções pa ra res pal dar o de poi men to do
de pu ta do fe de ral. Bar ros quer ser ou- 
vi do o mais bre ve pos sí vel pa ra ten tar
es tan car o des gas te. O lí der es tá no
cen tro de uma sé rie de sus pei tas dos
se na do res de pois do de poi men to do
de pu ta do Luis Clau dio Mi ran da
(DEM-DF) e do ir mão, o ser vi dor do
Mi nis té rio da Saú de Luis Ri car do Mi- 
ran da. Se gun do os ir mãos Mi ran da,
no en con tro, o pre si den te te ria di to

que a si tu a ção pa re cia “ro lo” de Ri car- 
do Bar ros.

O de pu ta do Luis Mi ran da dis se que
le vou ao pre si den te Jair Bol so na ro
sus pei tas do rmão ser vi dor em re la- 
ção à ne go ci a ção de im por ta ção da
va ci na in di a na Co va xin, do la bo ra tó- 
rio Bha rat Bi o te ch, re pre sen ta da no
Bra sil pe la em pre sa Pre ci sa Me di ca- 
men tos. O go ver no as si nou con tra to
com a Pre ci sa em 25 de fe ve rei ro pa ra
com pra de 20 mi lhões de do ses ao va- 
lor de R$1,6 bi lhão. A Pre ci sa Me di ca- 
men tos é do mes mo gru po da em pre- 
sa Glo bal Saú de, que há pou co mais
de três anos, não hon rou um con tra to
fe cha do com o go ver no, cau san do
pre juí zo de R$ 20 mi lhões aos co fres
pú bli cos, co mo já apon ta do pe lo Mi- 
nis té rio Pú bli co Fe de ral (MPF). Na
épo ca em que hou ve es se pro ble ma
com a Glo bal, Bar ros era mi nis tro da
Saú de. Ou tra co ne xão de Bar ros com
a Pre ci sa foi uma emen da par la men- 
tar, apre sen ta da por ele à Me di da Pro- 
vi só ria nº 1.026, que pos si bi li tou que a
Co va xin pu des se ser im por ta da. As

sus pei tas so bre Bar ros tam bém en- 
vol vem a ne go ci a ção do go ver no pa ra
com pra da va ci na con tra co vid-19 do
la bo ra tó rio Can Si no. O ad vo ga do do
de pu ta do, Flá vio Pan si e ri, atu ou co-
mo re pre sen tan te do la bo ra tó rio chi- 
nês em uma reu nião com a Agên cia
Na ci o nal de Vi gi lân cia Sa ni tá ria (An- 
vi sa).

Um con tra to de R$ 5 bi lhões che- 
gou a ser as si na do pa ra a aqui si ção de
60 mi lhões de do ses, a US$ 17 ca da,
mas foi rom pi do pe lo la bo ra tó rio com
a Bel cher Far ma cêu ti ca, com se de em
Ma rin gá (PR), que era a re pre sen tan te
do la bo ra tó rio no Bra sil. Bar ros já foi
pre fei to de Ma rin gá. Um dos só ci os da
Bel cher é fi lho de Fran cis co Feio Ri- 
bei ro Fi lho, que atu ou na ges tão de
Bar ros na pre fei tu ra da ci da de.

A Bel cher foi al vo da Ope ra ção Fal- 
so Ne ga ti vo, no Dis tri to Fe de ral, do
Mi nis té rio Pú bli co e da Po lí cia Ci vil
do DF, de fla gra da em mar ço des te
ano. A ope ra ção apu ra va sus pei tas de
frau de na com pra de tes tes rá pi dos
pa ra co vid-19.

Prê mio por com ba te à cor rup ção em 2011

Quem é An dré Men don ça,
que se rá in di ca do por
Bol so na ro ao STF

O pre si den te Jair Bol so na ro (sem par ti do) pre ten de
in di car o ad vo ga do-ge ral da União (AGU), mi nis tro An- 
dré Men don ça, pa ra o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral (STF).
A es co lha foi co mu ni ca da a ou tros mi nis tros do go ver- 
no. A in di ca ção, po rém, só de ve ser for ma li za da após sá- 
ba do (12), quan do o mi nis tro Mar co Au ré lio se apo sen- 
ta, por com ple tar 75 anos.

Se a es co lha se con fir mar, o pre si den te es ta rá cum- 
prin do sua pro mes sa de in di car um ju ris ta evan gé li co a
mais al ta Cor te do país, em meio a pres sões de li de ran- 
ças re li gi o sas.

Men don ça é pas tor pres bi te ri a no e con quis tou a con- 
fi an ça de Bol so na ro por sua atu a ção à fren te da AGU e
do Mi nis té rio da Jus ti ça e da Se gu ran ça Pú bli ca, pas ta
que tam bém co man dou por qua se um ano, após a saí da
de Ser gio Mo ro.

En quan to Bol so na ro com par ti lha va sua es co lha pa ra
o STF com mi nis tros no Pa lá cio do Pla nal to, o ad vo ga- 
do-ge ral da União foi ao Se na do par ti ci par de um al mo- 
ço pro mo vi do pe la ban ca da do PL.

Men don ça tem in ten si fi ca do o con ta to com os se na- 
do res por que a in di ca ção ao Su pre mo pre ci sa ser apro- 
va da pe la mai o ria de les pa ra ser con fir ma da. E ho je há
cer ta re sis tên cia à sua es co lha na Ca sa, em um mo men- 
to que o pre si den te Bol so na ro es tá en fra que ci do pe la
atu a ção da Co mis são Par la men tar de Inqué ri to (CPI) da
Co vid.

Quan do foi anun ci a do co mo es co lhi do de Bol so na ro
pa ra co man dar a AGU, em no vem bro de 2018, Men don- 
ça foi ce le bra do co mo um no me téc ni co e re ce beu elo gi- 
os in clu si ve de ju ris tas que in te gra ram o go ver no Dil ma
Rous seff, co mo Luís Adams (ex-AGU) e Val dir Si mão (ex-
mi nis tro da Con tro la do ria Ge ral da União).

No en tan to, pas sou a ser al vo de du ras crí ti cas de par- 
te da opi nião pú bli ca por ter as su mi do uma atu a ção po- 
lí ti ca bas tan te ali nha da com Bol so na ro, com ini ci a ti vas
vis tas co mo au to ri tá ri as.

Por di ver sas ve zes, Men don ça aci o nou a Po lí cia Fe de- 
ral (PF) pa ra in ves ti gar opo si to res do pre si den te com
ba se na Lei de Se gu ran ça Na ci o nal, uma le gis la ção cri a- 
da na Di ta du ra Mi li tar.

En tre os al vos de inqué ri tos so li ci ta dos pe lo en tão
mi nis tro da Jus ti ça es tão o pré-can di da to à pre si dên cia
Ci ro Go mes (PDT), o co lu nis ta do jor nal Fo lha de S.Pau- 
lo Hé lio Schwarts man, o car to nis ta Ri car do Aro ei ra, e
Gui lher me Bou los (li de ran ça do PSOL). A mai o ria dos
pe di dos acu sa va os in ves ti ga dos de co me ter ca lú nia ou
in jú ria con tra o pre si den te, de vi do a crí ti cas a Bol so na- 
ro. To dos es ses inqué ri tos, po rém, têm si do ar qui va dos
por de ter mi na ção da Jus ti ça.

Sob co man do de Men don ça, o Mi nis té rio da Jus ti ça
tam bém foi acu sa do de pro du zir um dos siê con tra 579
ser vi do res fe de rais e es ta du ais de se gu ran ça iden ti fi ca- 
dos co mo in te gran tes do “mo vi men to an ti fas cis mo” e
três pro fes so res uni ver si tá ri os. Se gun do o jor nal Fo lha
de S.Pau lo, que te ve aces so ao ma te ri al, o “mi nis té rio
pro du ziu um dos siê com no mes e, em al guns ca sos, fo- 
to gra fi as e en de re ços de re des so ci ais das pes so as mo ni- 
to ra das”.

Após uma ação apre sen ta da pe lo par ti do Re de Sus- 
ten ta bi li da de, o STF de ter mi nou a sus pen são de qual- 
quer ato do Mi nis té rio da Jus ti ça de pro du ção ou com- 
par ti lha men to de in for ma ções so bre ci da dãos “an ti fas- 
cis tas”.

“A ad mi nis tra ção pú bli ca não tem, nem po de ter, o
pre ten so di rei to de lis tar ini mi gos do re gi me. Só em go- 
ver nos au to ri tá ri os é que se po de co gi tar des sas cir cuns- 
tân ci as”, cri ti cou o mi nis tro do STF Ed son Fa chin, du- 
ran te o jul ga men to.

O ca so tam bém obri gou Men don ça a pres tar es cla re- 
ci men tos à Co mis são Mis ta de Con tro le das Ati vi da des
de In te li gên cia do Con gres so, quan do con fir mou a exis- 
tên cia de um re la tó rio da área de in te li gên cia, mas ne- 
gou ile ga li da des.

An dré Men don ça é na tu ral de San tos (SP) e in gres sou
na AGU por con cur so pú bli co em 2000. Co mo ser vi dor
do ór gão se no ta bi li zou por sua atu a ção pa ra aper fei ço- 
ar me ca nis mos an ti cor rup ção.

Em 2011, ga nhou o prê mio es pe ci al do Ins ti tu to In no- 
va re por ide a li zar e co or de nar o Gru po Per ma nen te de
Atu a ção Pró-Ati va, se tor da AGU que na que le ano re cu- 
pe rou R$ 329,9 mi lhões des vi a dos em es que mas de cor- 
rup ção a par tir de ações na Jus ti ça.

En tre 2016 e 2018, fi cou ce di do à Con tro la do ria Ge ral
da União (CGU), on de atu ou na ne go ci a ção de acor dos
de le ni ên cia com em pre sas, que são o equi va len te a
acor dos de de la ção pre mi a da fir ma dos com pes so as fí- 
si cas.

Men don ça é tam bém dou tor em Es ta do de Di rei to e
Go ver nan ça Glo bal e mes tre em Es tra té gi as An ti cor rup- 
ção e Po lí ti cas de In te gri da de pe la Uni ver si da de de Sa la- 
man ca, na Es pa nha.

“É um dos me lho res qua dros da ad vo ca cia pú bli ca
bra si lei ra. Com pe ten te, cor re to, equi li bra do e um dos
gran des res pon sá veis pe la con so li da ção dos acor dos de
le ni ên cia da lei an ti cor rup ção. Es co lha mui to fe liz pa ra
co man dar um ór gão de ta ma nha im por tân cia pa ra o
Bra sil”, dis se Val dir Si mão, ex-mi nis tro da CGU e do Pla- 
ne ja men to do go ver no Dil ma Rous seff, quan do Men- 
don ça foi anun ci a do co mo AGU de Bol so na ro no fi nal
de 2018.

Em con tras te com es se his tó ri co, aca bou as su min do
o Mi nis té rio da Jus ti ça em abril de 2020, jus ta men te
após Ser gio Mo ro dei xar a pas ta fa zen do sé ri as acu sa- 
ções con tra Bol so na ro por su pos ta in ter fe rên cia na Po lí- 
cia Fe de ral (PF) pa ra atra pa lhar in ves ti ga ções.

São Luís, quinta-feira, 8 de julho de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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A Lei de Diretrizes Orçamentárias é que dá as diretrizes para elaboração do Orçamento
Geral da União. Maranhenses integram a comissão mais importante do Congresso

Se gu ran ça

ORÇAMENTO

Juscelino e Weverton
na comissão da LDO 
SAMARTONY MARTINS

A
Co mis são Mis ta de Or ça men- 
to do Con gres so Na ci o nal 
(CMO), ins ta la da na quar ta-
fei ra (7), con ta rá com a pre- 

sen ça de dois par la men ta res ma ra- 
nhen ses: de pu ta do fe de ral Jus ce li no 
Fi lho (DEM-MA), que se rá o re la tor da 
Lei de Di re tri zes Or ça men tá ri as 
(LDO) de 2022, e o se na dor We ver ton 
(PDT-MA), que tam bém in te gra a 
CMO. O pro je to da LDO, que vai dar as 
di re tri zes e aju dar na ela bo ra ção do 
Or ça men to Ge ral da União do ano 
que vem, foi en ca mi nha do pe lo Po der 
Exe cu ti vo ao Con gres so Na ci o nal no 
dia 15 de abril.

A se na do ra Ro se de Frei tas (MDB-
ES) foi es co lhi da pre si den te da co mis- 
são. O de pu ta do fe de ral ma ra nhen se 
Jus ce li no Fi lho (DEM-MA) se rá o re la- 
tor da Lei de Di re tri zes Or ça men tá ri as 
(LDO) de 2022 e o de pu ta do Hu go Le- 
al (PSD-RJ) se rá o re la tor da Lei Or ça- 
men tá ria Anu al (LOA) de 2022.

Além de apon tar os gas tos mais im- 
por tan tes e as re gras pa ra a pró xi ma 
Lei Or ça men tá ria Anu al (LOA), a Lei 
de Di re tri zes Or ça men tá ri as de 2022 
(PLN 3/2021) traz uma sé rie de pro je- 
ções do go ver no pa ra o ano que vem. 
En tre eles, o sa lá rio mí ni mo (R$ 
1.147), in fla ção (3,5%), cres ci men to 
do PIB (2,5%) e pre vi são de rom bo nas 
con tas pú bli cas de mais de R$ 170 bi- 
lhões. “Es sa é a co mis são mais im por- 
tan te do Con gres so Na ci o nal. O de sa- 
fio é gran de, por que ela de ve ria ter si- 
do ins ta la da em abril, maio, mas fa re- 
mos o pos sí vel pa ra apre ci ar o quan to

Co mis são de Or ça men to

WEVERTON ROCHA E JUSCELINO FILHO INTEGRAM A COMISSÃO MISTA DE ORÇAMENTO

an tes o re la tó rio pre li mi nar e abrir o 
pra zo pa ra as emen das dos par la men- 
ta res e das ban ca das es ta du ais. Va mos 
cons truir uma LDO do ta ma nho da 
ex pec ta ti va do nos so país nes se mo- 
men to tão di fí cil que pas sa mos”, afir- 
mou Jus ce li no Fi lho.

O de pu ta do tam bém agra de ceu o 
apoio dos par la men ta res. “Nas pes so- 
as do pre si den te da Câ ma ra, Arthur 
Li ra, e do lí der do meu par ti do De mo- 
cra tas, Efraim Fi lho, agra de ço to dos 
que nos con fi a ram de co or de nar os 
tra ba lhos na re la to ria da LDO. Que ro 
tam bém me co lo car à dis po si ção dos 
de pu ta dos e se na do res mem bros da 
CMO pa ra que fa ça mos es se tra ba lho 
a vá ri as mãos”, dis se Jus ce li no.

O se na dor We ver ton Ro cha des ta- 
cou a im por tân cia da co mis são pa ra 
ga ran tir re cur sos pa ra áre as im por- 
tan tes, que aten dem di re ta men te a 
po pu la ção. “Sou mem bro da co mis- 

são e te mos pe la fren te a ta re fa im por-
tan te de ana li sar as Leis de Or ça men-
to Anu al e de Di re tri zes Or ça men tá ri- 
as, pri o ri zan do re cur sos pa ra as áre as 
mais im por tan tes pa ra as pes so as co- 
mo, por exem plo, a com pra de va ci- 
nas, a re cu pe ra ção da edu ca ção pú- 
bli ca e os in ves ti men tos no país”, de- 
cla rou o par la men tar.

For ma da por 30 de pu ta dos e 10 se- 
na do res ti tu la res, a CMO é a res pon- 
sá vel pe la aná li se pré via das pro pos- 
tas de Lei Or ça men tá ria Anu al (LOA), 
Lei de Di re tri zes Or ça men tá ri as 
(LDO) e Pla no Plu ri a nu al (PPA), fun- 
da men tais pa ra a pre vi são de re cei tas 
e des pe sas do go ver no fe de ral. A LDO 
pa ra 2022 pre ci sa es tar apro va da pe lo 
Con gres so até 17 de ju lho pa ra que 
ha ja re ces so par la men tar.

PARLAMENTO

Assembleia Legislativa retoma atividades presenciais

O ACESSO AO PLENÁRIO CONTINUA PERMITIDO SOMENTE AOS PARLAMENTARES E AOS SERVIDORES INDISPENSÁVEIS ÀS SESSÕES

A As sem bleia Le gis la ti va do Ma ra- 
nhão re to mou as ati vi da des pre sen ci- 
ais, em se to res es sen ci ais ao fun ci o- 
na men to da Ca sa, man ten do pro to- 
co los sa ni tá ri os con tra a Co vid-19,
ne ces sá ri os à se gu ran ça dos par la- 
men ta res e ser vi do res.

As ses sões, que es ta vam sen do re a- 
li za das so men te no for ma to re mo to,
ago ra ocor rem tam bém com os de pu- 
ta dos pre sen tes no ple ná rio, no for- 
ma to hí bri do.

O re tor no de ati vi da des pre sen ci ais

es sen ci ais, na Ca sa Le gis la ti va, foi de- 
ter mi na do pe la Re so lu ção Ad mi nis- 
tra ti va 499/21, de au to ria da Me sa Di- 
re to ra, pre si di da pe lo de pu ta do Othe- 
li no Ne to (PC doB).

Com a me di da, os tra ba lhos pre- 
sen ci ais das Co mis sões Per ma nen tes
e Tem po rá ri as, que es ta vam se reu- 
nin do so men te na for ma re mo ta,
tam bém fo ram re to ma dos es ta se ma- 
na.

Ain da de acor do com a Re so lu ção
Ad mi nis tra ti va, que de ter mi na o re- 
tor no das ati vi da des pre sen ci ais na
Ale ma, o aces so ao ple ná rio con ti nua
per mi ti do so men te aos par la men ta- 
res e aos ser vi do res in dis pen sá veis à
re a li za ção das ses sões, se guin do to-
das as nor mas sa ni tá ri as, co mo o uso
de más ca ra e ál co ol em gel.

A en tra da do pú bli co nas de pen- 
dên ci as da se de do Po der Le gis la ti vo
tam bém con ti nua res tri ta com a de vi- 
da fis ca li za ção do Ga bi ne te Mi li tar.
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Re vo a da so ci a lis ta (1)

Re vo a da so ci a lis ta (2)

Mais ri co do Bra sil

“Ele pos sa le var uma pi ta da de re li gi o si -
da de ao Su pre mo”

Fo ra do di nis mo

Lim pe za inu si ta da

O tem po de de ci dir
2022

Pe lo que se lê nas mí di as ele trô ni cas – es pe ci al men te na blo- 
gos fe ra – pa re ce que o pro ces so elei to ral do Ma ra nhão tor nou-se
mais ur gen te do que va ci nar to da a po pu la ção. O mais sen sa to se- 
ria exa ta men te in ver ter a tem po ra ri e da de das du as agen das. Não
ape nas o Ma ra nhão, mas tam bém to do o Bra sil pre ci sa mui to
mais de ace le rar a va ci na ção em mas sa dos 210 mi lhões de bra si- 
lei ros, do que mis tu rar o an da men to da pan de mia com o de ba te
fo ra de ho ra das elei ções de 2022. O te ma tem si do tra ta do com se
fos se uma fi nal de co pa do mun do, quan do as elei ções es tão ain da
dis tan tes 15 me ses.

O fa to de o go ver na dor Flá vio Di no ter con vo ca do ao Pa lá cio
dos Leões, os di ri gen tes dos par ti dos que apoi a ram sua can di da- 
tu ra em 2014 e 2014, foi ex plo ra do por di fe ren tes ân gu los po lí ti- 
cos. O prin ci pal foi Di no não anun ci ar o can di da to de sua pre fe- 
rên cia ao go ver no em 2022. Es se olhar, po rém, é za ro lho. Co mo lí- 
der de um blo co mul ti par ti dá rio de 16 le gen das e apro xi ma da- 
men te qua tro pré-can di da tos de olho em sua ca dei ra, na elei ção
de 2022, Flá vio Di no ou qual quer ou tro em sua po si ção, ja mais ar- 
ris ca ria um ges to in tem pes ti vo, de ta ma nha im por tân cia, saí do
ex clu si va men te de sua von ta de. Se den tro de qual quer par ti do a
es co lha de can di da tos ma jo ri tá ri os já pro vo ca aba los nas es tru tu- 
ras, ima gi ne em 16. Mais ain da com o vi ce-go ver na dor Car los
Bran dão no meio. Ele se rá ti tu lar do go ver no a par tir de abril, e um
ob vi a men te can di da to na tu ral. Ao seu la do, tra ba lha no mes mo
pro je to, o se na dor We ver ton Ro cha, que tem co mo trun fo a vo ta- 
ção his tó ri ca de 2018, quan do qua se che ga aos dois mi lhões de
su frá gi os. E tem ain da o de pu ta do fe de ral Jo si mar do Ma ra nhão- 
zi nho, cam peão de vo tos em 2014 e 2018, gra ças a sua sur pre en- 
den te ca pa ci da de de trans for mar re du tos elei to rais em fá bri cas
de vo tos. Flá vio Di no fez a reu nião com dois ob je ti vos cla ros: pac- 
tu ar em do cu men to a uni da de do gru po que li de ra e anun ci ar a
sua pré-can di da tu ra ao Se na do. Mos trou atos de sua ad mi nis tra- 
ção e cre di tou o su ces so ao apoio de to dos ali pre sen tes. Pa ra não
fi car só nis so, mar cou o pró xi mo en con tro, em no vem bro, pa ra
de fi nir o can di da to a go ver na dor. Até lá a va ci na ção já es ta rá num
am bi en te sa ni tá rio fa vo rá vel, a eco no mia apon tan do no vo ru mo
e o âni mo da po pu la ção no pa ta mar de es pe ran ças e cren ça no fu- 
tu ro. Tam bém o Con gres so Na ci o nal, até no vem bro, te rá pro mo- 
vi do as mu dan ças ora em an da men to so bre o sis te ma elei to ral,
vo tos im pres so ou vo to ele trô ni co, co li ga ções e co mo es ta rá o ce- 
ná rio da dis pu ta pre si den ci al en tre Lu la e Jair Bol so na ro e os de- 
mais pre ten den tes ao Pla nal to.

Com me nos de 15 di as na pre si dên cia do PSB es ta du al, o go- 
ver na dor Flá vio Di no já pro vo ca uma on da de re vo a das de ou tras
le gen das pa ra o “so ci a lis mo” light. Tal prá ti ca cor ri quei ra no Bra sil
re ve la a frag men ta ção da ques tão ide o ló gi ca nos par ti dos.

Es tão de ma las pron tas pa ra de sem bar car ho je no PSB, Ro gé rio
Ca fe tei ra (Se cre tá rio de Des por tos e La zer), Ca tu lé Jr (Tu ris mo),
Mar cos Pa che co (Po lí ti cas Pú bli cas) e Ka ren Bar ros (Vi va-Pro- 
con). To dos es tão de olho nas pró xi mas elei ções.

Edu ar do Sa ve rin, co fun da dor do Fa ce bo ok, ul tra pas sou o in- 
ves ti dor Jor ge Pau lo Le mann e se tor nou o bra si lei ro mais ri co do
mun do, se gun do o ran king da re vis ta For bes. A for tu na do bra si- 
lei ro é es ti ma da em US$ 19,5 bi lhões – ou R$ 99,22 bi lhões. Ele tem
39 anos.

 

Do pre si den te Jair Bol so na ro, so bre a in di ca ção do mi nis tro
che fe da Ad vo ca cia Ge ral da União ao STF, An dré Men don ça, pa ra
a va ga de Mar co Au ré lio.

 
En quan to os pre fei tos do in te ri or do Ma ra nhão ten tam

apres sar o pro ces so de va ci na ção con tra a co vid-19,
prin ci pal men te en cur tar o atra so da se gun da do se, os

de pu ta dos Cé sar Pi res (PV) e Yglésio Moi sés, que é mé- 
di co, de fen dem a re va ci na ção.

 
As va ci nas são for ne ci das a to do país pe lo Mi nis té rio da

Saú de. Em vá ri as ci da des, in clu si ve São Luís (mais adi- 
an ta da do Bra sil), têm fal ta do do ses com frequên cia a

pon to de sus pen são dos tra ba lhos. Co mo re va ci nar no
Ma ra nhão, sem do ses es pe cí fi cas pa ra is so?

 
O pre si den te re gi o nal do PSD, de pu ta do fe de ral Edi lá- 

zio Jú ni or co me mo rou o anún cio da fi li a ção do ex-
pre fei to de São Luís, Edi val do Ho lan da Jú ni or. On tem,

Edi val do e a es po sa Ca mi la fo ram vi si tar Edi lá zio na se- 
de do PSD, no qual se fi li a rá no dia 4 pró xi mo.

O PTB ma ra nhen se não mais faz par te do gru po de Flá vio Di no.
A in for ma ção é da de pu ta da es ta du al Mi cal Da mas ce no, pre si- 
den te re gi o nal da le gen da, apoi a do ra do pre si den te Jair Bol so na- 
ro. Ela é da li nha “ter ri vel men te evan gé li ca” do par ti do do Cen- 
trão.

Nem a chu va de an te on tem à noi te ini biu o gru po bol so na ris- 
tas de São Luís, que se aglo me rou na Pon te Jo sé Sarney, com bal- 
des de sol ven te e es co vão, nu ma ope ra ção pa ra “lim par” as pi cha- 
ções “Fo ra Bol so na ro”. À fren te do gru po es ta va a di rei tis ta Flá via
Berthi er.

São Luís, quinta-feira, 8 de julho de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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Alta geral de preços
A pror ro ga ção do au xí lio emer gen- 

ci al por mais três me ses e a re du ção
dos pre ços dos ali men tos in na tu ra
tra zen do alí vio na fei ra po de ri am até
ser no tí ci as com im pac to po si ti vo nu- 
ma agen da ho je inun da da pe las cri ses
da pan de mia e da po lí ti ca, mas não.
Os R$ 150 pa ra quem mo ra so zi nho ou
R$ 250 na mé dia e ain da R$ 375 pa ra
mu lhe res que cri am os fi lhos so zi nhas
va lem ca da vez me nos com os su ces- 
si vos au men tos de pre ços di re tos dos
ali men tos bá si cos (car nes, óleo de so- 
ja, so ja, mi lho etc.) e de in su mos co- 
mo gás de co zi nha, ener gia elé tri ca e
com bus tí veis. Es ses re a jus tes pres si o- 
nam pro du ção e ser vi ços e for çam au- 
men to de pre ços ao lon go da ca deia
pro du ti va de pra ti ca men te to dos os
se to res. To da a so ci e da de so fre com
es ses au men tos.

Sem es to que re gu la dor, com es cas- 
sez de chu vas em um sis te ma elé tri co
ex tre ma men te de pen den te de fon te
hí dri ca, na es tei ra dos pre ços in ter na- 
ci o nais dos com bus tí veis e com as
con tas pú bli cas de sa jus ta das, o Bra sil
se vê re fém de pou cas al ter na ti vas pa- 
ra im pe dir que o bra si lei ro so fra os
efei tos do au men to exa ge ra do do cus- 
to de vi da. A ga so li na e o di e sel fi ca- 
ram mais ca ros nas re fi na ri as, mas os
au men tos nos pos tos são au to má ti- 

cos e si mul tâ ne os di an te da opor tu ni- 
da de de fa zer lu cro com es to que an ti- 
go, o que é le gal, mas opor tu nis ta,
uma vez que, nas re du ções de pre ços,
a ra pi dez não é a mes ma.

A ga so li na su biu 6,3%, o gás li que- 
fei to de pe tró leo, 5,8%, e o di e sel fi cou
3,7% mais ca ro nos pri mei ros re a jus- 
tes des de que o ge ne ral Jo a quim Sil va
e Lu na as su miu o co man do da es ta tal
há qua se três me ses. A no va ges tão
alar gou a pe ri o di ci da de dos re a jus tes,
mas a pa ri da de com os pre ços in ter- 
na ci o nais e a va ri a ção do câm bio con- 
ti nu am e fo ram elas que pro mo ve ram
ou tras mu dan ças de pre ços des de ja- 
nei ro. Com o pe tró leo ne go ci a do a
qua se US$ 75 o bar ril em Lon dres,
con tra US$ 55 an tes da pan de mia, os
au men tos vão con ti nu ar. Com bus tí- 
veis ca ros pres si o nam ci da dãos e em- 
pre sas e tra zem de vol ta o fan tas ma de
uma gre ve dos ca mi nho nei ros nos
mol des da que ocor reu em maio de
2018.

No ca so do gás de co zi nha, que im- 
pac ta prin ci pal men te as fa mí li as mais
ca ren tes, a al ta no ano já che ga a qua- 
se 38%. Não há que se fa lar em in ter vir
na po lí ti ca de pre ços da es ta tal – no
pas sa do re cen te is so foi de sas tro so —,
mas a qui e tu de do Mi nis té rio da Eco- 
no mia em re la ção aos pre ços agra va o

qua dro de cri se econô mi ca ge ra do
pe la exis tên cia de mais de 14 mi lhões
de de sem pre ga dos e o es ma ga men to
da ren da do tra ba lha dor di an te des sa
ace le ra ção dos pre ços. A equi pe
econô mi ca pa re ce de mãos ata das. O
que era vis to co mo au men tos con jun-
tu rais há pou co tem po, ho je se tor na-
ram es tru tu rais, com a cri se hí dri ca,
que vai man ter a ener gia mais ca ra até
o fim do ano.

A ener gia mais ca ra é a que fal ta.
Mas os au men tos pro vo ca dos pe la es- 
cas sez de chu vas chei ram a fal ta de
pla ne ja men to e acom pa nha men to.
Mui to em bo ra o go ver no fa le que ado- 
tou me di das des de ou tu bro do ano
pas sa do, con tou com chu vas que não
vi e ram. Es te ano, se as pre ci pi ta ções
fi ca rem abai xo da mé dia, é gran de a
pos si bi li da de de ter mos apa gão em
2022, com ele va ção ex pres si va do cus- 
to da ener gia. 

E não se ou ve fa lar em ado tar o ho- 
rá rio de ve rão, que po de ria eco no mi-
zar água nos re ser va tó ri os das usi nas.
Os au men tos de pre ços cor ro em a
ren da e pres si o nam cus tos, mas mais
gra ve do que eles é a fal ta de ex pec ta-
ti va di an te da ino pe rân cia do go ver no
em ado tar me di das pa ra mi ni mi zar os
im pac tos so bre a so ci e da de.

O crime compensa. Será?

Ale a to ri a men te pen sei nes sa ques tão.
Num pri mei ro mo men to, por que ini ci ei
uma lei tu ra es par sa de um li vro do mi nis tro
do STF, Luís Ro ber to Bar ro so, cu jo tí tu lo me
cha mou a aten ção: Sem Da ta Ve nia – um
olhar so bre o Bra sil e o mun do. É uma obra
de re fle xão, cons truí da com vá ri os tex tos e
as sun tos di ver si fi ca dos, co mo, por exem plo,
uma Vi si ta ao Pas sa do, Os Anos de Di ta du ra,
nes te con ten do um re la to so bre a mor te de
Vla di mir Her zog, A Re de mo cra ti za ção, Um
Olhar so bre o Mun do, Po bre za e De si gual da- 
de, Vi gi ar e Pu nir, que é o tí tu lo de con sa gra- 
da obra de Fou cault, e ou tros as sun tos bem
in te res san tes.

No ca pí tu lo 3, Luís Bar ro so faz uma imer- 
são num te ma que o po lí ti co, aque le de car- 
tei ri nha, gos ta de tra tar, com lá gri ma nos
olhos e a pom po si da de dos dis cur sos mi diá- 
ti cos, mas is so ape nas e so men te no pe río do
das elei ções. De pois, es que ce. E pas sa ser vir
de vo ta da men te aos que ban ca ram fi nan cei- 
ra men te a sua elei ção. Li o seu tex to e con- 
cluí que o mi nis tro foi mui to eu fê mi co com a
con di ção do po bre e de sua po bre za, mas foi
en fa ti ca men te con de na tó rio com a de si- 
gual da de. Mas, ain da as sim, Bar ro so afir ma:
“As cau sas da po bre za e da de si gual da de no
Bra sil são mui tas, de na tu re zas di ver sas e se
acu mu la ram ao lon go do tem po. 

Mui tas vêm de lon ge, ou tras são mais re- 
cen tes. Sem ne nhu ma pre ten são de exaus ti- 
vi da de, mas à gui sa de ilus tra ção, ve jam-se
al gu mas de las: a co lo ni za ção de ex plo ra ção,
com re mes sa de ri que zas pa ra Por tu gal, sem
que os co lo ni za do res co gi tas sem de fi car pa- 
ra cri ar uma na ção. A es cra vi dão, com a de- 
gra da ção hu ma na im pos ta aos ca ti vos, se- 
gui da de uma abo li ção que não se pre o cu- 
pou com in te gra ção ra ci al, edu ca ção ou
opor tu ni da des, man ten do a con di ção in fe- 

ri or e de su bal ter ni da de das po pu la ções ne- 
gras. A não uni ver sa li za ção da edu ca ção bá- 
si ca, man ti da, des de sem pre, co mo pri vi lé- 
gio das clas ses do mi nan tes – edu ca ção bá si- 
ca no Bra sil só veio a ser uni ver sa li za da cem
anos de pois dos Es ta dos Uni dos, na dé ca da
fi nal do sé cu lo XX.”

Mi nha lei ga e inex pres si va con clu são: a
gra ve do en ça da de si gual da de em nos sa pá- 
tria ama da é his tó ri ca; tem ori gem no co lo- 
ni za dor que sa que ou o nos so Bra sil e foi
seqüen ci a da por ou tros co lo ni za do res, que
se apro vei ta ram bem dos ven di lhões do
tem plo des sa nos sa ter ra ver de jan te, que
têm di la pi da do o pa trimô nio na ci o nal, do- 
an do as nos sas ri que zas, sob o fal so pre tex to
de pri va ti za ção. A pri va ta ria tu ca na, da épo- 
ca do nos so so ció lo go-pre si den te, es tá es- 
que ci da e dor min do no ber ço es plên di do de
nos sa ne fas ta eli te. Ago ra, é a ra cha di nha,
ves ti da de va ri a das fan ta si as. E o pré-sal,
lem bram-se, foi um rio que pas sou em nos- 
sas vi das.

Con ti nu ei a lei tu ra e fui ao tex to Vi gi ar e
Pu nir, epi gra fa do por uma fra se do sau do so
ju ris ta He le no Fra go so, um dos mai o res pe- 
na lis tas des se nos so so fri do e pro pi na do
Bra sil. A epí gra fe: “Eu não que ro um di rei to
pe nal me lhor. Eu que ro al go me lhor do que o
di rei to pe nal.” Quan do es ta va no Rio, che- 
guei a ou vir pa les tra do mes tre He le no Fra- 
go so, e, co mo pro fes sor de Di rei to Pe nal, fiz
uso da sua ri ca obra, cu jos li vros ain da os te- 
nho na mi nha bi bli o te ca. Fra go so, Nel son
Hun gria, Fre de ri co Mar ques e mais o meu
pro fes sor An te nor Bo gea fi ze ram a ca be ça
de mui ta gen te.

 Es tu dar nas obras des ses gran des pe na- 
lis tas, que, de pois, pas sei a in cluir Ce zar Ro- 
ber to Bi ten court, era uma dá di va caí da do
céu. E, ain da mui to mais: ou vir as bri lhan tes
au las do prof. An te nor Bo gea, um dos me- 
lho res e ta len to sos mes tres que ti ve no meu
cur so de Di rei to, era ou tra gran de dá di va di- 

vi na. Era uma ven tu ra es pe rar o mo men to
em que o prof. An te nor en tra va na sa la de
au la, no his tó ri co pré dio da Rua do Sol, e co- 
me ça va a dis ser tar, com o seu vas to co nhe ci-
men to e di dá ti ca per fei ta, as li ções que nos
aju da ram na ca mi nha da por es ta vi da.

Vol to ao mi nis tro Bar ro so. Nes se tex to, Vi- 
gi ar e Pu nir, ele faz al gu mas afir ma ções ób- 
vi as, mas ne ces sá ri as, co mo: “O di rei to pe nal
de fi ne os fa tos que se rão con si de ra dos cri- 
mes e pre vê as san ções a se rem apli ca das a
quem co me tê-los.” Mas, trans mi te es sa ad-
ver tên cia que se faz ne ces sá ria e que con duz
a pen sar que o au tor da con du ta cri mi no sa
co mo, quer quei ra mos ou não, é um ser hu- 
ma no, uma pes soa, que não po de bru ta li zar-
se ou ser bru ta li za do. 

Diz o mi nis tro: “O di rei to pe nal tam bém
res guar da os di rei tos do acu sa do, que in clu-
em a pre sun ção de ino cên cia, o di rei to de
não ser pre so ar bi tra ri a men te e o de vi do
pro ces so le gal.” To dos es ses va lo res nos fo- 
ram le ga dos pe los in gle ses, lá pe los anos de
1.215, quan do a no bre za en trou em con fli to
com o ab so lu tis mo mo nár qui co e as sim se
de ram os pri mei ros pas sos pa ra hu ma ni za- 
ção do di rei to, com o ad ven to da Car ta Mag- 
na.

Uma das fra ses do mi nis tro Ro ber to Bar- 
ro so me fez pen sar em al gu mas ques tões
que sem pre me pro vo ca ram du ran te to da
uma vi da, de ad vo ga do, de pro fes sor e de
ma gis tra do, se bem que aqui, nes te es pa ço,
me dis po da to ga. É es ta sen ten ça: “Um dos
lu ga res co muns quan do se ana li sa o sis te ma
pe nal bra si lei ro é a afir ma ção de que aqui se
pu ne mui to e se pu ne mal.” É o ób vio na da
edi fi can te, que ex pres sa a vo ca ção de pu nir
os po bres. Ne ga-se a vi gên cia Cons ti tui ção.
A pe na de mor te faz par te do nos so co ti di a-
no. Ja ca re zi nho foi ape nas um exem plo es- 
que ci do. Ma ta-se mais do que se jul ga. Pra
quem com pen sa o cri me? Pa ra so ci e da de?
Ou pa ra quem o pra ti ca, im pu ne men te?
Des de que não se ja po bre, pre to e fa ve la do.

CAR LOS LU LA
Se cre ta ria de Es ta do da Saú de do Ma ra nhão

A for ça do SUS

O SUS é uma en ge nha ria fe de ra ti va,

is to é, en vol ve os di fe ren tes en tes

po lí ti cos pa ra sua ple na exe cu ção.

 
A pan de mia do co ro na ví rus só re ve lou ain da mais es- 

te ca rá ter, o que pa ra al guns tor nou-se uma trin chei ra
ine go ciá vel, pa ra ou tros tor nou-se uma es pé cie de ob je- 
to de es pan to.

 
Nas mi nhas an dan ças pe lo Ma ra nhão e pe lo Bra sil te- 

nho en con tra do de tu do. Pes so as que re co nhe cem a im- 
por tân cia do SUS e de to do es for ço que te mos fei to até
aqui. Re la tos par ti cu la res de co mo o aten di men to hu- 
ma ni za do mu dou a vi da de um pa ren te ou até mes mo a
pró pria vi da. Tam bém en con tro aque les que, nu ma mu- 
dan ça de men ta li da de que va lo ri zo bas tan te, ad mi tem
sur pre sa ao per ce ber o quão am plo o SUS é e co mo são
com ple xas as su as es tra té gi as de im ple men ta ção. “Eu
não sa bia que o SUS fa zia is so”.

 

Pois bem, ju nho ter mi nou e o

Ma ra nhão al can çou a mar ca de

se gun do es ta do que mais va ci nou

no mês pas sa do. E co mo che ga mos

a es se pa ta mar?

 
Pa ra quem acom pa nha os tex tos que es cre vo aqui,

ha via uma pre o cu pa ção e um le ma, de fen di do in ces- 
san te men te nos úl ti mos seis me ses: pre ci sa mos va ci nar
mais e mais rá pi do. Ace le rar o rit mo de va ci na ção não é
uma ta re fa sim ples pe lo fa to de exi gir uma co or de na ção
sin crô ni ca en tre as di fe ren tes ins tân ci as ad mi nis tra ti- 
vas.

Há um ca mi nho bem de fi ni do pa ra que a va ci na che- 
gue no bra ço do bra si lei ro. Des de a aqui si ção, pas san do
pe la dis tri bui ção e apli ca ção, tra ta-se de um pac to fe de- 
ra ti vo que, em bo ra cons te no pa pel, exi ge um es for ço
pa ra ser pos to em prá ti ca. No Ma ra nhão, es te tra ba lho é
co or de na do pe lo Go ver no do Es ta do que não se li mi tou
ape nas à atri bui ção cons ti tu ci o nal.

 
Por aqui ofe re ce mos su por te lo gís ti co e téc ni co aos

mu ni cí pi os pa ra au xi li ar na va ci na ção, tor nan do-a mais
ágil, mais am pla, mais de mo crá ti ca e res pei tan do a au- 
to no mia do en te fe de ra do.

O mu ni ci pa lis mo é uma das for ta le zas do SUS, que
apli ca su as es tra té gi as de ma nei ra ho ri zon ta li za da, ou- 
vin do as co mu ni da des, ou vin do os ope ra do res das po lí- 
ti cas pú bli cas e não fu gi mos a es ta re gra.

Am pli ar a va ci na ção, bai xar ida des por to das as re- 
giões ma ra nhen ses, des lo car equi pes, va ci nas, mon tar
es tru tu ras pa ra apli ca ção e di gi ta ção rá pi da. Tu do en- 
vol vi do na at mos fe ra do São João, es te mo men to par ti- 
cu lar da vi da da nos sa gen te que me xe tan to com nos sas
emo ções. Va ci na mos mais e me lhor, co mo es cre vi há
pou co, ao som do Bum ba meu Boi e do min gau de mi- 
lho, cri a mos um am bi en te de alen to pa ra nos sa gen te,
que pe lo se gun do ano se gui do fi cou sem o ar rai al pre- 
sen ci al.

De cer ta for ma, ca da ma ra nhen se que foi se va ci nar
nos ar rai ais, le van do sua ma tra ca, seu pan dei rão, le va va
con si go uma es pe ran ça, que é a que nos mo ti va: há ra- 
zões pa ra lu tar, há ra zões pa ra vi ver.

Ju nho foi um mês di fe ren te por que mos trou, com to- 
das as le tras e de to das as for mas, que a co o pe ra ção é o
mai or com bus tí vel pa ra ir mos mais lon ge e mais rá pi do,
su pe ran do di fe ren ças po lí ti cas, ide o ló gi cas, pa ra al can- 
çar quem mais pre ci sa e pa ra sal var vi das.

São Luís, quinta-feira, 8 de julho de 2021

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


São Luis, quinta-feira 8 de julho de 2021

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

A Secretaria de Estado da Infraestrutura – SINFRA/MA, torna público que requereu a Secretaria de Estado 

do Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMA/MA, a Renovação de Outorga para o uso de água 
superficial, sob as coordenadas geográficas: (2°43’16,42’’S 42°32’33,13’’W), com vazão autorizada de 

(0.0 m³/dia), por período de bombeamento de (0.0 hora/dia), situado no município de Paulino Neves/MA. 

Com finalidade do uso não consuntivo da água, conforme dados constantes no Processo: 
21070002060/2021, E-processo n° 120559/2021.

São Luís, 06 de julho de 2021

JORGE FUMIO KUSABA
Secretário Adjunto de Projeto

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA – SINFRA

SECRETARIA ADJUNTA DE PROJETOS – SEAPROJ
EDITAL DE COMUNICAÇÃO

Objeto: Aquisição de equipamento para estruturação da rede de serviços de verificação de óbito, 

instalada nos municípios de São Luís, Imperatriz e Timon, conforme especificação e condições gerais de

fornecimento contidas no Termo de Referência (ANEXO I) do Edital. Abertura: 21/07/2021, às 09h  

(horário de Brasília). Local: Site do Portal de Compras do Governo Federal 

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

localizada na Av. Professor Carlos Cunha, s/n, Jaracaty, São Luís/MA, CEP: 65.076-820. E-mail: 
csl@saude.ma.gov.br. Fones: (98) 3198-5558 e 3198-5559.

São Luís - MA, 05 de julho de 2021

MARCOS MENDES DE LUCENA
Pregoeiro da SES/MA

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2021
PROCESSO Nº 39242/2021/SES

O PRESIDENTE DA CSL/SEGOV/MA torna público que será realizada às 15h (horário local), do dia 11 de 

agosto de 2021, no auditório do Edifício João Goulart, Centro, São Luís – MA, CEP: 65065-545, licitação 

na modalidade CONCORRÊNCIA em epígrafe, do tipo MENOR PREÇO, no regime de EMPREITADA 

POR PREÇO UNITÁRIO, para Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa 

especializada na área de engenharia civil, para prestação de Serviços de Pavimentação de blocos 

de concreto intertravados em diversos municípios do Maranhão, com o fornecimento de matérias, 

equipamentos e mão de obra, de acordo com as especificações e quantitativos previstos neste 

Projeto Básico, aplicando a Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas pertinentes à espécie. O Edital 

e seus Anexos estão à disposição para consulta nos dias de expediente das 09h às 18h, de segunda a 

sexta-feira, na Comissão Setorial de Licitação da Secretaria de Estado de Governo, estabelecida no 

Edifício João Goulart, 9º andar, Centro, São Luís – MA, CEP: 65065-545, onde poderá ser retirado 

gratuitamente através da apresentação de um pen drive ou através do site: http://www.segov.ma.gov.br.

São Luís/MA, 06 de julho de 2021

Daniel Maia de Mendonça

Presidente e Pregoeiro da CSL/SEGOV/MA

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 16/2021-CSL/SEGOV-MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 109871/2021

A AGÊNCIA EXECUTIVA METROPOLITANA, através de sua comissão setorial de licitação, designada 

pela Portaria nº 27/2021 de 25 de junho de 2021, torna público que realizará licitação na modalidade 

TOMADA DE PREÇO, do tipo MENOR PREÇO, sob regime de EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, 

que tem por objeto a contratação de empresa para a execução das Areninhas Metropolitanas – 

Campos de futebol Society, localizadas nas cidades de Rosário, Cachoeira Grande, Presidente 

Juscelino, Icatu e Raposa, na forma da Lei Federal Nº 8.666/93, aplicando-se também, os 

procedimentos determinados pela Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar n° 

147, de 7 de agosto de 2014. A sessão de abertura dos envelopes ocorrerá às 14h, do dia 28 de julho 

de 2021, no auditório da Agência Executiva Metropolitana localizada na Rua dos Guajurus, quadra 

21, casa nº 04, Calhau, São Luís/MA. O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na 

Comissão Setorial de Licitação - CSL/AGEM, no endereço citado acima, de segunda a sexta-feira, das 

13h às 18h, onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos mediante a apresentação de pen 

drive, ou impresso ao custo de 01 (uma) resma de papel A4. Também está disponível aos interessados no 

site www.agem.ma.gov.br.

São Luís (MA), 06 de julho de 2021

Thiago Vanderlei Braga

Presidente da CSL/AGEM-MA

ESTADO DO MARANHÃO
AGÊNCIA EXECUTIVA METROPOLITANA-AGEM/MA

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO N° 07/2021 – AGEM/MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0025158/2021-AGEM/MA

MUNICÍPIO DE ARARI-ESTADO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
CNPJ nº 06.242.846/0001-14
Av. Dr. João da Silva Lima, s/n°, Centro, Cep 65.480-000, Telefone: (98) 3453-1140

PREFEITURA DE ARARI-MA
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2021. A Pregoeira da Prefeitura Municipal de 
Arari/MA, com autorização do ordenador de despesa, avisa aos interessados que fará realizar Licitação na 
seguinte modalidade e condições. Modalidade: Pregão Eletrônico. Modo de disputa: Aberto. Tipo de 
licitação: Menor preço por Item, que será regida pela Lei nº 10.520/2002 e Lei 10.024/2019, subsidiariamente 
as disposições da Lei nº 8.666/93, suas alterações. Objeto: Contratação de Empresa para Fornecimento de 
Equipamentos odontológicos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Arari - MA. 
Data e horário do início da disputa: 09:30 horas do dia 22/07/2021. Site para realização do Pregão: 
www.licitanet.com.br. Poderão participar da Licitação todas as empresas especializadas no ramo, que 
comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital, para a execução de seus 
objetivos. Maiores informações poderão ser obtidas no site da Prefeitura (https://arari.ma.go.br) e também 
nos dias de expediente das 08:00 às 13:00 horas, no Setor de Licitação do Município de ARARI-MA, onde 
poderão ser consultados gratuitamente, desde que em mídia, podendo ainda ser solicitado via e-mail: 
cclc@arari.ma.gov.br. ARARI-MA, 01 de julho de 2021. ROSÁRIO DO DESTERRO RIBEIRO ABAS - Secretária 
Municipal de Saúde.

MUNICÍPIO DE ARARI-ESTADO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
CNPJ nº 06.242.846/0001-14
Av. Dr. João da Silva Lima, s/n°, Centro, Cep 65.480-000, Telefone: (98) 3453-1140

PREFEITURA DE ARARI-MA
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2021. A Pregoeira da Prefeitura Municipal de 
Arari/MA, com autorização do ordenador de despesa, avisa aos interessados que fará realizar Licitação na 
seguinte modalidade e condições. Modalidade: Pregão Eletrônico. Modo de disputa: Aberto. Tipo de 
licitação: Menor preço por Item, que será regida pela Lei nº 10.520/2002 e Lei 10.024/2019, subsidiariamente 
as disposições da Lei nº 8.666/93, suas alterações. Objeto: Contratação de Empresa para Fornecimento de 
Equipamento e material permanente para atenção especializada em saúde do Município de Arari - MA. Data 
e horário do início da disputa: 09:30 horas do dia 23/07/2021. Site para realização do Pregão: www.licita-
net.com.br. Poderão participar da Licitação todas as empresas especializadas no ramo, que comprovem 
possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital, para a execução de seus objetivos. Maiores 
informações poderão ser obtidas no site da Prefeitura (https://arari.ma.go.br) e também nos dias de 
expediente das 08:00 às 13:00 horas, no Setor de Licitação do Município de ARARI-MA, onde poderão ser 
consultados gratuitamente, desde que em mídia, podendo ainda ser solicitado via e-mail: cclc@arari.ma.go-
v.br. ARARI-MA, 01 de julho de 2021. ROSÁRIO DO DESTERRO RIBEIRO ABAS - Secretária Municipal de Saúde.

AVISO DE RESULTADO DA FASE DE HABILITAÇÃO E CONVOCAÇÃO 
PARA ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS - TOMADA DE PREÇOS 
N.º 007/2021 - CPL. O MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, por meio da Comissão 
Permanente de Licitação comunica aos participantes e demais interessados na 
Tomada de Preços 007/2021 que tem como objeto a contratação de empresa para 
prestação de serviços de recomposição asfáltica em vias urbanas do município de 
Tuntum/MA, que após análise detalhada da habilitação, fica habilitada a empresa 
I S GUIMARÃES & CIA LTDA, apta a participar da abertura da proposta e, ina-
bilitadas as empresas A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO e W DA C SILVA. A 
CPL comunica que os autos do processo se encontram com vista franqueada aos 
interessados, a fim de garantir o exercício do direito previsto no art. 109, inciso 
I, alínea “a”, da Lei nº 8.666/93. Informamos ainda que a sessão para abertura do 
envelope contendo a proposta comercial dar-se-á no próximo dia 19/07/2021 às 
11h00min., na sala de reunião da Comissão Permanente de Licitação, situada na 
Prefeitura Municipal de Tuntum/MA, na Rua Frederico Coelho, nº 411 – Centro 
– Tuntum/MA, CEP: 65763-000. Esclarecimentos adicionais no mesmo ende-
reço das 08h00min às 12h00min e no e-mail: cpltuntum@gmail.com. Tuntum 
– Maranhão, 07 de julho de 2021. Sara Ferreira Costa Fleury - Presidente da 
Comissão Permanente de Licitação.

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

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2021/CPL/PMB. TOMADA DE PREÇO Nº 03/2021/ 
CPL/PMB. PROCESSO Nº 39/2021 – Sec. Mun. Administração e Finanças. A Prefeitura Municipal de Bacuri 
- MA, torna público aos interessados que realizará às 09:00 do dia 29 de Julho de 2021, na sala da 
Comissão Permanente de Licitação/CPL, situada à Av. 07 de Setembro, n.º 210, Bairro Centro, Bacuri - 
MA, licitação, na modalidade Tomada de Preço, tipo Menor Preço, para contratação de empresa de 
engenharia para serviços de tapa buraco com massa asfáltica (AAUQ), na sede do Município de 
Bacuri/MA, pelo sistema de empreitada por preço global, na forma da Lei Federal nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª 
feira, no horário das 08 às 12 horas, onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos mediante 
o recolhimento da importância de R$ 50,00 (cinquenta reais), feito exclusivamente, através do 
Documento de Arrecadação Municipal – DAM, emitido pela Coordenação de Tributos, Arrecadação e 
Fiscalização da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, situada à  Av. 07 de Setembro, n.º 210, 
Bairro Centro, Bacuri - MA. Qualquer modificação no Edital será divulgada na forma do artigo 21, § 4º da 
Lei 8.666/93 e comunicada aos interessados que adquirirem o Edital na CPL. Pedidos de esclarecimentos 
deverão ser protocolados na CPL, no endereço acima. Bacuri-MA, 07 de Julho de 2021. LINELSON 
RIBEIRO RODRIGUES-Presidente da CPL.

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

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2021/CPL/PMB. TOMADA DE PREÇO Nº 04/2021/ 
CPL/PMB. PROCESSO Nº 38/2021 – Secretaria Municipal de Saúde. A Prefeitura Municipal de Bacuri - MA, 
torna público aos interessados que realizará às 09:00 do dia 30 de Julho de 2021, na sala da Comissão 
Permanente de Licitação/CPL, situada à Av. 07 de Setembro, n.º 210, Bairro Centro, Bacuri - MA, licitação, 
na modalidade Tomada de Preço, tipo Menor Preço, para contratação de empresa de engenharia para 
construção do prédio da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Bacuri/MA, na sede do 
Município de Bacuri/Ma,  pelo sistema de empreitada por preço global. O Edital e seus anexos estão à 
disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08 às 12 horas, onde 
poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos mediante o recolhimento da importância de R$ 
50,00 (cinquenta reais), feito exclusivamente, através do Documento de Arrecadação Municipal – DAM, 
emitido pela Coordenação de Tributos, Arrecadação e Fiscalização da Secretaria Municipal de 
Administração e Finanças, situada à  Av. 07 de Setembro, n.º 210, Bairro Centro, Bacuri - MA. Qualquer 
modificação no Edital será divulgada na forma do artigo 21, § 4º da Lei 8.666/93 e comunicada aos 
interessados que adquirirem o Edital na CPL. Pedidos de esclarecimentos deverão ser protocolados na 
CPL, no endereço acima. Bacuri-MA, 07 de Julho de 2021. LINELSON RIBEIRO RODRIGUES-Presidente da 
CPL.

AVISO DE RETIFICAÇÃO E PRORROGAÇÃO DE ABERTURA E JULGAMENTO DE 
LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021. A Prefeitura Municipal de Esperanti-
nópolis – MA, através da Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Transporte, torna 
público que às 10:00 (dez) horas do dia 26 de julho de 2021, estará abrindo a Tomada 
de Preços, para a contratação de empresa especializada em serviços de obras e 
engenharia para Manutenção de Vias em Pavimentação Asfáltica no Município de 
Esperantinópolis-MA de interesse da Secretaria Municipal de Obras, Habitação e 
Transporte. Fez-se necessário a presente retificação e prorrogação do edital em virtude 
da necessidade de correção da planilha dos itens de maior relevância, conforme o 
acordão do TCU N° 2.696/2019. O Edital Retificado e seus anexos estão à disposição de 
interessados no mesmo endereço para consulta gratuita, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 12:00 
horas. Esclarecimento adicional no mesmo endereço, telefone: (99) 98853-8649 e 
através do E-mail: cplesperantinopolis@gmail.com. ou na página www.esperantinopo-
lis.ma.gov.br. Esperantinópolis - MA, 05 de julho de 2021. Sueldo Sankly de Freitas 
Formiga Secretário Municipal de Obras, Habitação e Transporte Portaria: 014/2021

AVISO DE RETIFICAÇÃO E PRORROGAÇÃO DE ABERTURA E JULGAMENTO DE 
LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2021. A Prefeitura Municipal de Esperanti-
nópolis – MA, através da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer, torna 
público que às 14:00 (quatorze) horas do dia 26 de julho de 2021, estará abrindo a 
Tomada de Preços, para a contratação de empresa especializada em construção civil 
para a prestação de serviços de conclusão da 2ª Etapa da Modernização do Estádio 
Municipal de Esperantinópolis-MA, conforme Contrato de Repasse nº 895740/2019/M-
CIDADANIA/CAIXA. Fez-se necessário a presente retificação e prorrogação do edital em 
virtude da necessidade de correção da planilha dos itens de maior relevância, conforme 
o acordão do TCU N° 2.696/2019. O Edital Retificado e seus anexos estão à disposição de 
interessados no mesmo endereço para consulta gratuita, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 12:00 
horas. Esclarecimento adicional no mesmo endereço, telefone: (99) 98853-8649 e 
através do E-mail: cplesperantinopolis@gmail.com. ou na página www.esperantinopo-
lis.ma.gov.br. Esperantinópolis - MA, 05 de julho de 2021. Simone Vargas Carneiro de 
Lima Secretária Municipal de Educação, Esporte e Lazer Portaria 102/2021

Poder Judiciário do Estado do Maranhão
 Comarca da Ilha de São Luís

 Secretaria Judicial Única Digital das Varas Cíveis
 Fórum Desembargador Sarney Costa

 Avenida Professor Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís – MA, CEP: 65.076-820
 EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS

 
Processo nº: 0851214-77.2019.8.10.0001
 
Ação: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
 
EXEQUENTE: FABIANO DE PAULA EMPREEDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP 
 
EXECUTADO: BSI DO BRASIL LTDA, MARCOS PONTES VELOSO, MARCOS PONTES VELOSO 
JUNIOR 
 
A Excelentíssima Senhora JAQUELINE REIS CARACAS, Juíza Auxiliar de Entrância Final,  
respondendo pela 9ª Vara Cível de São Luís, Estado do Maranhão. FAZ SABER a todos 
quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que neste Juízo e 
Comarca tramita a ação acima identificada.
 
Intimando(a) (s): BSI DO BRASIL LTDA, CNPJ nº 72.609.829/0001-05;  MARCOS PONTES 
VELOSO, CPF nº 366.753.691-72; MARCOS PONTES VELOSO JUNIOR, CPF nº 737.100.241-
53, com endereço incerto e não sabido.
 
FINALIDADE: Intimação da parte vencida, acima nomeada para proceder ao cumprimento 
voluntário da sentença, no valor indicado pelo vencedor, tal seja: R$ 23.622,36 (vinte e três 
mil, seiscentos e vinte e dois reais e trinta e seis centavos), ID 39468631, no prazo de 15 
(quinze) dias, inclusive com as custas processuais, se devidas. Fica advertida a parte vencida que 
transcorrido o prazo de quinze dias, sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de quinze 
dias para apresentação da sua impugnação que deverá se pautar exclusivamente sobre as 
matérias elencadas no § 1º do art. 525 do CPC. Fica advertida, ainda, que findo o prazo fixado 
neste edital, se inicia o prazo de cumprimento voluntário. Será nomeado curador especial ao(s) 
executado(s), depois de eventual penhora, a fim de querendo, apresentar embargos. 
 
E para que chegue ao conhecimento de todos, foi expedido o presente, o qual será afixado no 
local de costume 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

"NOTIFICAÇÃO PARA RETORNO AO EMPREGO 

Empregador: GSM Comercio e Serviços

Empregado:  JOSÉ ANTONIO CARDOSO CPF:059.829.663-80

Ref. Abandono de Emprego 

Prezado(a) Sr(a) ,

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

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO TOMA-
DA DE PREÇO Nº 009/2021. A Prefeitura Municipal 
de Itaipava do Grajaú/MA, através da Comissão Per-
manente de Licitação-CPL, torna público para conhe-
cimento de todos os interessados, que a TP 009/2021, 
tendo por objeto Contratação de empresa para execu-
ção de serviços de Recuperação de Estradas Vicinais 
no Município de Itaipava do Grajaú – MA. Trechos: 
Estrada vicinal que liga MA-329 ao SRº JOÃO GUE-
DES, extensão de 10.054 km; e Estrada vicinal que 
liga JATOBÁ AO BALAIO, extensão de 11.31 Km, em 
atendimento às necessidades da Secretaria Municipal 
de Infraestrutura e Urbanismo de Itaipava do Gra-
jaú/MA, com Recebimento e abertura dos envelopes 
de Habilitação e Proposta de Preços prevista para às 
09h00min do dia 09 de julho de 2021, fica ADIADO 
“Sine Die”, motivado pela conveniência da Adminis-
tração. Para mais esclarecimentos, entrar em contato 
por meio do seguinte endereço eletrônico: cplitaipa-
va@gmail.com e/ou tel.: (99) 98515-1121. Itaipava do 
Grajaú – MA, 06 de julho de 2021. Auricélia de Sousa 
da Silva – Presidente da CPL.

ERRATA. A publicação do AVISO DE LICITAÇÃO do 
PREGÃO PRESENCIAL SRP nº 011/2021/CCL/PMM, 
publicado no Jornal O Imparcial no dia 25/06/2021, sex-
ta-feira – Caderno Geral - pág. 6. ONDE SE LÊ: PREGÃO 
PRESENCIAL SRP nº 011/2021/CCL/PMM ..., torna pú-
blico aos interessados que, com base legal: Lei n° 10.520/02, 
aplicando-se, subsidiariamente, Lei nº 8.666/1993, Lei 
Complementar nº 123/06 e demais normas pertinentes 
à espécie, Decreto Federal nº 7.892/13 e demais legis-
lações aplicáveis, realizará no dia 09 de julho de 2021 às 
08h00min, licitação na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL SRP nº 011/2021, do tipo menor preço por item, ob-
jetivando registro de preço para futura e eventual contra-
tação de empresa para realização de serviços de pesquisa 
e desenvolvimento de projeto com o objetivo de promover 
a avaliação econômico-financeira da folha de pagamento 
dos servidores da Prefeitura Municipal de Monção/MA. 
LEIA-SE: PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 017/2021/CCL/
PMM ..., torna público aos interessados que, com base le-
gal: Lei n° 10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019, 
Decreto Federal nº 7.892/2013, Lei Complementar nº 
123/2006, Lei Complementar nº 147/2014, Decreto Muni-
cipal nº 017/2020 e subsidiariamente as disposições da Lei 
nº 8.666/93 e alterações, que fará licitação na modalidade 
PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo menor preço 
por item, tendo por objeto: registro de preço para futura e 
eventual contratação de empresa para realização de servi-
ços de pesquisa e desenvolvimento de projeto com o ob-
jetivo de promover a avaliação econômico-financeira da 
folha de pagamento dos servidores da Prefeitura Municipal 
de Monção/MA, conforme condições, quantidades e exi-
gências estabelecidas neste Edital e seus anexos. Local/Site: 
https://www.licitanet.com.br/. A realização do certame está 
prevista para o dia 21 de julho de 2021 às 14h00min (cator-
ze horas). Edital: O edital e seus anexos estão à disposição 
dos interessados no endereço eletrônico: https://www.lici-
tanet.com.br/, bem como na Sala da Comissão Central de 
Licitação, situada na Praça Presidente Kennedy, s/nº, Cen-
tro, Monção/MA, no horário das 08h às 12h onde poderão 
ser consultados ou obtidos gratuitamente, junto ao Setor de 
Licitação do município. Monção/MA, 05 de julho de 2021. 
Kedma Oliveira Nussrala - Secretária Municipal de Finan-
ças e Planejamento.

Prefeitura Municipal de Monção
CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA
CEP: 65.360-000

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ MIRIM
ERRATA DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGAO PRESENCIAL SRP 
N.º 24/2021 – CPL PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 062/2021. O 
aviso de Licitação publicado no Jornal o Imparcial no dia 01 de julho de 
2021.  ONDE SE LÊ: Licitação para Registro de Preços na modalidade 
Pregão na forma Eletrônica, com critério de julgamento menor preço 
por item. LEIA-SE: Licitação para Registro de Preços na modalidade 
Pregão na forma Eletrônica, com critério de julgamento menor preço 
por Lote. Pindaré Mirim – MA, 07/07/2021. Alexandre Colares Bezerra 
Junior. Prefeito Municipal.

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
CNPJ: 01.612.671/0001-76

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DO MARANHÃO – MA
AVISO DE ADIAMENTO LICITAÇÃO CONCORRENCIA Nº. 001/2021. O 
Município de Santo Amaro do Maranhão, Poder Executivo, por intermédio da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, torna público para 
conhecimento dos interessados que adiará a licitação em epigrafe para as 
14:00 (quatorze) horas do dia 16 de Julho de 2021. Esclarecimento adicional no 
mesmo endereço E-mail: cplesantoamaro.ma@gmail.com. ou na página 
portal.santoamaro.ma.gov.br. Esperantinópolis - MA, 05 de Julho de 2021. Ana 
Celia da Silva Souza Secretária Municipal de Educação e Cultura Portaria 
105/2021

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
CNPJ: 01.612.671/0001-76

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DO MARANHÃO – MA
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL: Nº 013/2021. A Prefeitura Municipal de Santo Amaro do 
Maranhão – MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO 
torna público para conhecimento dos interessados que estará realizando licitação na modalidade Pregão, na 
forma Presencial, para REGISTRO DE PREÇOS, do tipo Menor Preço por item, objetivando Seleção de proposta 
visando o REGISTRO DE PREÇOS para eventual e futura prestação de serviços de fornecimento de alimentação 
pronta, de interesse desta Administração Pública, o qual será processado e julgado em conformidade com as 
disposições da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores e as condições do Edital à realizar-se às 10:00 
horas do dia 22 de Julho de 2021. A sessão pública de julgamento será realizada na sala da Comissão 
Permanente de Licitação – CPL, situada à Praça Nossa Senhora da Conceição, S/N, Centro, Santo Amaro do 
Maranhão – MA, no dia, hora e local citados, em que serão recebidos os envelopes de proposta e habilitação. 
O Edital e seus anexos estão à disposição de interessados no mesmo endereço para consulta gratuita, de 2ª a 
6ª, das 08:00 ás 12:00 horas. Esclarecimento adicional no mesmo endereço e através do E-mail: cplsantoama-
ro.ma@gmail.com. Ou na pagina portal.santoamaro.ma.gov.br. Santo Amaro do Maranhão (MA), 05 de julho 
de 2021. Daniele Oliveira da Silva – Secretária Municipal de Administração, Finanças e Planejamento.

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
CNPJ: 01.612.671/0001-76

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DO MARANHÃO – MA
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL: Nº 014/2021.  A Prefeitura Municipal de Santo Amaro do 
Maranhão – MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PUBLICOS, 
TRANSITO E TRANSPORTE torna público para conhecimento dos interessados que estará realizando licitação 
na modalidade Pregão, na forma Presencial, para REGISTRO DE PREÇOS, do tipo Menor Preço por item, 
objetivando Seleção de proposta mais vantajosa para registro de preços para eventual e futura aquisição de 
pneus, câmara de ar e fitas protetoras, de interesse desta Administração Pública, o qual será processado e 
julgado em conformidade com as disposições da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores e as 
condições do Edital à realizar-se às 14:00 horas do dia 22 de Julho de 2021. A sessão pública de julgamento 
será realizada na sala da Comissão Permanente de Licitação – CPL, situada à Praça Nossa Senhora da 
Conceição, S/N, Centro, Santo Amaro do Maranhão – MA, no dia, hora e local citados, em que serão recebidos 
os envelopes de proposta e habilitação. O Edital e seus anexos estão à disposição de interessados no mesmo 
endereço para consulta gratuita, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 12:00 horas. Esclarecimento adicional no mesmo 
endereço e através do E-mail: cplsantoamaro.ma@gmail.com ou na pagina portal.santoamaro.ma.gov.br. 
Santo Amaro do Maranhão (MA), 05 de Julho de 2021. João da Cruz de Aguiar – Secretário Municipal de 
Infraestrutura, serviços públicos, transito e Transporte 

Yara Brasil Fertilizantes – UMSLZ3, torna público que 
REQUEREU da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recur-
sos Naturais, em 24 de junho de 2021, a Renovação de outorga 
para Uso de Água Subterrânea, situado na RODOVIA ACESSO 
AO PORTO GRANDE S/N KM 18 - BAIRRO MARACANÃ, CEP 
65085-380, no município de São Luís, Estado do Maranhão, 
para fins INDUSTRIAIS, conforme dados constantes no processo 
n° 18050001714/2018. 
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Local tem o propósito de tornar a ciência um bem popular, para isso será assinado um
convênio para implantação do espaço

PA TRÍ CIA CU NHA

COMEMORAÇÃO

São Luís vai ganhar
Espaço da Ciência

N
a da mais sig ni fi ca ti vo do
que no dia da ci ên cia, que é
co me mo ra do nes te dia 8,
São Luís dê um gran de pas- 

so pa ra ga nhar um lo cal es pe cí fi co de
in te gra ção en tre o que é pro du zin do
ci en ti fi ca men te e a so ci e da de. O Es- 
pa ço da Ci ên cia e do Fir ma men to –
Pla ne tá rio e Te a tro Di gi tal da Uni ver- 
si da de Fe de ral do Ma ra nhão, quan do
con cluí do, tem o pro pó si to de ser um
dos gran des veí cu los de Di vul ga ção
Ci en tí fi ca do Bra sil, em um lo cal com- 
pos to de au di tó ri os, sa lão de ex po si- 
ção, la bo ra tó rio, lan cho ne te, lo ja de
sou ve ni res, além de um gran de ter ra- 
ço de ob ser va ção de as tros por meio
de len tes e a olho nu, e uma gran de
cú pu la de pro je ção, pro por ci o nan do
a in te gra ção en tre o co nhe ci men to ci- 
en tí fi co pro du zi do na UF MA, no Bra- 
sil e Mun do, com o ob je ti vo de tor nar
a “Ci ên cia um bem po pu lar”.

O con vê nio da UF MA com a Pre fei- 
tu ra de São Luís se rá as si na do nes ta
quin ta-fei ra, da ta em que se co me- 
mo ra o Dia Na ci o nal da Ci ên cia e o
Dia Na ci o nal do Pes qui sa dor Ci en tí fi- 
co, com uma pro gra ma ção es pe ci al
na cú pu la.

“Te re mos uma mos tra ci en tí fi ca
com pos tas de um pla ne tá rio e vá ri os
ex pe ri men tos, in cen ti van do a po pu- 
la ção, em es pe ci al, os mais jo vens,
que o fa zer ci en tí fi co é mui to im por- 
tan te pa ra o de sen vol vi men to do país,
além de ser um es pa ço de di vul ga ção
e po pu la ri za ção da ci ên cia lo cal e das
pes qui sas ci en tí fi cas pro du zi das den- 

tro dos cam pus da UF MA. Es ta mos
mo ti va dos a trans for mar a ci ên cia em
um bem po pu lar, as sim co mo é o
bum ba-meu-boi, pa ra os ma ra nhen- 
ses, e o fu te bol, pa ra o po vo bra si lei- 
ro”, re ve lou Antô nio Oli vei ra, pro fes- 
sor do De par ta men to de Fí si ca e co or- 
de na dor do Cen tro.

A cú pu la foi lan ça da na ges tão an- 
te ri or do rei tor Na ta li no Sal ga do e a
sua cons tru ção foi re to ma da em mar- 
ço de 2020, na ges tão atu al. “O nos so
de se jo é ter um pla ne tá rio pa ra de- 
sen vol ver pes qui sas e, tam bém, des- 
per tar o uni ver so das ci ên ci as na co- 
mu ni da de, prin ci pal men te, nas cri- 
an ças e jo vens. As sim, es ta mos bus- 
can do re cur sos pa ra que, no pró xi mo
ano, es te ja to tal men te cons truí do,
mas, com os es pa ços que fo ram en tre- 
gues, já dá pa ra ini ci ar as ati vi da des,
mos tran do que a uni ver si da de é um
es pa ço vi vo da ci ên cia e que o nos so
Pla ne tá rio se pro je ta co mo uma fer ra- 
men ta di fu so ra das ações e tra ba lhos
ci en tí fi cos pa ra a so ci e da de”, re la tou
o rei tor.

Pa ra cri a ção do Es pa ço, es tão sen- 
do fir ma das par ce ri as com ór gãos go- 
ver na men tais fe de ral, es ta du al e mu- 
ni ci pal, de fo men to à pes qui sa, ini ci a- 
ti va pri va da. Se gun do Oli vei ra, o ob je- 
ti vo é evi den ci ar o es for ço ins ti tu ci o- 
nal na pro mo ção da edu ca ção ci en tí- 
fi ca. “Pa ra que o Ma ra nhão mo di fi que
os ín di ces so ci al men te in jus tos, re- 
pre sen tan do uma pe que na eta pa en- 
tre uma sequên cia de ou tras eta pas,
pa ra atin gir o gran de pú bli co, em es- 
pe ci al aos mais jo vens, com pro gra ma
de edu ca ção e for ma ção de ci en tis tas
no es ta do do Ma ra nhão”, dis se.

O es pe ra do é que a so ci e da de pos sa
se apro xi mar mais do tra ba lho que é
fei to pe la co mu ni da de ci en tí fi ca. “O
re sul ta do mais es pe ra do pe la equi pe
da UF MA é ver, no fu tu ro, o Es pa ço da
Ci ên cia e do Fir ma men to uma re fe- 
rên cia na área de di vul ga ção e po pu- 
la ri za ção da ci ên cia em nos so país, de
for ma mul ti dis ci pli nar vi san do úni ca
e ex clu si va men te a im por tân cia da ci- 
ên cia pa ra o de sen vol vi men to da hu- 
ma ni da de”, dis se Oli vei ra.

O Es pa ço já es tá, se gun do o pro fes- 
sor, com 99% dos tra ba lhos con cluí-
dos e vá ri os equi pa men tos já à dis po- 
si ção. Quan do for pos sí vel abrir ao
pú bli co, o es pa ço pro me te ser tam- 
bém mais um lo cal de vi si ta ção tu rís- 
ti ca, não só ci en tí fi ca, mas de to dos os
que de se jam sa ber um pou co mais so- 
bre uni ver so da ci ên cia.

CAMBOA E FÉ EM DEUS

Reforma de residenciais entram em fase final

OS EMPREENDIMENTOS INTEGRAM A ÁREA DE ATUAÇÃO DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO (PAC RIO ANIL)

O Go ver no do Ma ra nhão, por in ter- 
mé dio da Se cre ta ria das Ci da des e De- 
sen vol vi men to Ur ba no (Se cid), es tá
avan çan do com a re for ma dos re si- 
den ci ais Cam boa e Jack son La go, em
São Luís. As obras já es tão na fa se de
pin tu ra das fa cha das das uni da des
ha bi ta ci o nais, com 70% dos ser vi ços
con cluí dos, ga ran tin do dig ni da de aos
mo ra do res e no vo as pec to ur ba nís ti- 
co pa ra a re gião.

Os em pre en di men tos in te gram a
área de atu a ção do Pro gra ma de Ace- 
le ra ção do Cres ci men to (PAC Rio
Anil), be ne fi ci an do mi lha res de fa mí- 
li as que vi vem ao lon go da Ave ni da
Jack son La go, an ti ga IV Cen te ná rio. As
in ter ven ções são nas áre as co muns
in ter nas e ex ter nas, e áre as de vi vên- 
cia.

O se cre tá rio da Se cid, Már cio Jerry,
des ta cou a im por tân cia da ini ci a ti va
do go ver no. “Por de ter mi na ção do go- 
ver na dor Flá vio Di no, em aten di men- 

to à de man da des sas co mu ni da des,
es ta mos re a li zan do as obras de re for- 
ma e as se gu ran do me lho ria nas con- 
di ções de vi da das fa mí li as. O que é
mui to im por tan te tam bém é que es tá
sen do uti li za da mão de obra da co- 
mu ni da de, ge ran do tra ba lho e ren da
nas lo ca li da des”.

No Re si den ci al Cam boa, que pos- 
sui 18 blo cos, a obra es tá com 70% dos
ser vi ços exe cu ta dos. Fo ram con cluí- 
dos re for ma dos pi sos e re ves ti men- 
tos, pin tu ra in ter na e sis te ma elé tri co
dos halls em ca da blo co e re vi são das
co ber tu ras. A pin tu ra das fa cha das ex- 
ter nas es tá 60% con cluí da e se gue
avan çan do.

A re for ma no Re si den ci al Jack son
La go, si tu a do no bair ro Fé em Deus,
tam bém es tá avan ça da com 75% dos
ser vi ços já exe cu ta dos. Os 20 blo cos
ha bi ta ci o nais re ce be ram a re cu pe ra- 
ção dos pi sos e re ves ti men tos, pin tu ra
in ter na e me lho ria do sis te ma elé tri co

dos halls, re vi são em co ber tu ras e área
de la zer. A pin tu ra nas fa cha das ex ter- 
nas dos imó veis se gue em an da men- 
to, pro mo ven do me lho ria no vi su al
ur ba nís ti co do lo cal.

Ta ti a na So a res, be ne fi ciá ria do Re- 
si den ci al Jack son La go, enal te ceu a
ação do go ver no. “A obra veio em bom
mo men to, pois, por con ta da chu va, o
pré dio es ta va em de te ri o ra ção e pre- 
ci sa va de al guns re pa ros. A pin tu ra vai
dar um no vo vi su al ao re si den ci al. Só
te mos a agra de cer o go ver na dor pe la
ini ci a ti va”, dis se.

“Es sa re for ma em nos so re si den ci al
vai tra zer gran des be ne fí ci os pa ra to- 
dos da co mu ni da de, prin ci pal men te
no que se re fe re a nos sa área de la zer.
Agra de ce mos ao se cre tá rio Már cio
Jerry pe la sen si bi li da de e com pro mis- 
so de pro mo ver me lho ri as pa ra as fa- 
mí li as de bai xa ren da, so man do pa ra
o bem co le ti vo”, dis se Hud son Sil va,
li de ran ça do Re si den ci al Cam boa.

DIA DO PA DEI RO

SE NAI qua li fi ca mais
de 400 pa ni fi ca do res

O po pu lar pão fran cês ou mas sa gros sa não po de fal- 
tar na me sa de to do ma ra nhen se. Pão Fran cês, mas sa
gros sa ou mas sa fi na; não mui to in te res sa, o im por tan te
é que o pão zi nho ve nha cro can te, quen ti nho e sa bo ro so.
Não é à toa que o Ma ra nhão con ta com na da me nos que
2.131 pa da ri as das 16.704 dis tri buí das nos no ve es ta dos
do Nor des te.

Is so só é pos sí vel gra ças àque le que é res pon sá vel por
ca da pão que che ga à me sa: a fi gu ra po pu lar e in dis pen- 
sá vel dos pa dei ros, que nes ta quin ta, 8 de ju lho, co me- 
mo ram o seu dia.  A pro fis são que ali men ta tam bém faz
gi rar a eco no mia. Em bo ra não ha ja da dos es pe cí fi cos
so bre o nú me ro de pa dei ros no país, es ti ma-se que o se- 
tor ge re 920 mil em pre gos di re tos e 1,8 mi lhões de va gas
in di re tas nas 70 mil pa da ri as e con fei ta ri as re gis tra das
no Bra sil. Se gun do o úl ti mo le van ta men to ofi ci al, de
2017, ca da pa da ria man tém, em mé dia, 12 pro fis si o nais
(área de pro du ção e lo ja) con tra ta dos pa ra aten der as
de man das diá ri as dos cli en tes que che gam em bus ca
dos pro du tos fres qui nhos.

Com o ob je ti vo de ca pa ci tar, qua li fi car e es ti mu lar as
pes so as a abri rem seu pró prio ne gó cio, o Sin di ca to da
In dús tria de Pa ni fi ca ção e Con fei ta ria de Im pe ra triz
(Sin pan cimp) e o Sin di ca to das In dús tri as de Pa ni fi ca- 
ção e Con fei ta ria de São Luís (Sin di pan), em par ce ria
com o SE NAI, re a li za cur sos de qua li fi ca ção pa ra no vos
pro fis si o nais so bre as téc ni cas do mer ca do além de atu- 
a li zar os pa dei ros já pro fis si o nais.

Se gun do o di re tor re gi o nal do SE NAI, Rai mun do Ar- 
ru da, além de su prir a de man da das em pre sas do se tor,
es se é um pas so im por tan te pa ra quem de se ja se des ta- 
car no mer ca do de tra ba lho. “Es sas são ex ce len tes opor- 
tu ni da des ofe re ci das à po pu la ção vi san do a ca pa ci ta ção
pro fis si o nal e a ge ra ção de ren da pa ra os par ti ci pan tes.
E nes te cur so, trou xe mos um pou co de tu do, prin ci pal- 
men te uma au la com ple xa so bre o uso da pas ta ame ri- 
ca na, que es tá sen do pou co uti li za da por seu di fí cil ma- 
nu seio. E fi quei mui to con ten te por que foi um de sa fio
em que to dos de mons tra ram es for ço pa ra con se guir o
re sul ta do”, en fa ti za o di re tor. Bo los, sal ga dos, do ces,
tor tas fri as e ge la das, pães, co ber tu ra e re chei os fo ram
fei tos pe los alu nos que usa ram a cri a ti vi da de.  No la bo- 
ra tó rio de ali men tos, os alu nos con tam com to dos os
equi pa men tos de uma co zi nha in dus tri al, equi pa men- 
tos de úl ti ma ge ra ção com ca pa ci da de pa ra aten der 20
alu nos e pro du zir cer ca de 200 pães por tur no.

O pre si den te do Sin di ca to das In dús tri as de Pa ni fi ca- 
ção e Con fei ta ria de São Luís (Sind pan), Fran ci na Al ves
en fa ti zou que o ob je ti vo é pro mo ver ca pa ci ta ção pa ra o
seg men to ali men tí cio da re gião. “Es sa par ce ria sem dú- 
vi da foi um su ces so e mui to sa lu tar uma vez que nos
trou xe bons re sul ta dos já que não ti ve mos ne nhu ma de- 
sis tên cia ao lon go do cur so. Acre di ta mos que é por meio
de ações co mo es sa que qua li fi ca mos e apri mo ra mos a
mão de obra lo cal pa ra as de man das da ci da de”, ga ran- 
tiu. Os cur sos são mar ca dos por dois mo men tos. An tes
de por a mão na mas sa, os alu nos pas sa ram por par te
teó ri ca, com au las que abor da ram con cei tos so bre pre- 
pa ro, ma ni pu la ção de ali men tos, hi gi e ne e se gu ran ça. Já
na par te prá ti ca, des co bri ram co mo pre pa rar mas sas
pa ra pães e sal ga dos, além de re chei os pa ra tor tas e bo- 
los.

Du ran te o cur so, os alu nos pu de ram ain da apren der
as nor mas téc ni cas de con ser va ção dos ali men tos, além
de li dar com a se gu ran ça, saú de e pre ven ção do am bi- 
en te, vi san do a atu a ção do fu tu ro pro fis si o nal. A ge ren te
do SE NAI CEPT Dis tri to In dus tri al, Schehe ra za de Bas- 
tos des ta ca o tra ba lho re a li za do pa ra qua li fi ca ção da po- 
pu la ção. “O SE NAI con tri bui pa ra a for ma ção pro fis si o- 
nal pre pa ran do pes so as da co mu ni da de pa ra se rem fu- 
tu ros pro fis si o nais da in dús tria nas di ver sas áre as. Atu a- 
mos em di ver sos seg men tos, in clu si ve na área de ali- 
men tos, na qual re a li za mos es se cur so de pa dei ro e con- 
fei tei ro com 20 alu nos em ca da. Des ti na do à ca pa ci ta- 
ção da mão-de-obra da re gião, o SE NAI con ta em São
Luís e Im pe ra triz com um blo co es tru tu ra do com equi- 
pa men tos mo der nos na área de Ali men tos e Be bi das,
es pe ci al men te no se tor de pa ni fi ca ção e con fei ta ria.

Co mo a fal ta de pes so as qua li fi ca das ain da é um dos
gran des en tra ves vi ven ci a dos pe la clas se em pre sa ri al
bra si lei ra, a par ce ria na for ma ção téc ni ca tem um im- 
pac to po si ti vo na eco no mia. “A va ga e as opor tu ni da des
exis tem, po rém, fal ta a qua li fi ca ção do pro fis si o nal pa ra
ocu pá-la. E is so é mui to com pli ca do, pois afe ta na pro- 
du ção e no cres ci men to in dus tri al”, res sal ta o pre si den- 
te do Sin di ca to das In dús tri as de Pa ni fi ca ção e Con fei ta- 
ria de Im pe ra triz (Sin pan cimp), Antô nio Al ves que res- 
sal tou que tem re a li za do em par ce ria com a FI E MA/SE- 
NAI, um bom tra ba lho à fren te do sin di ca to, tam bém
com a for ça dos em pre sá ri os te mos ob ti do su ces so em
mui tas ne go ci a ções e al can ça do me lho ri as. Es sa par ce- 
ria com o SE NAI, é mui to in te res san te, pois o nos so se- 
tor exis te uma gran de ro ta ti vi da de e fal ta mui to pro fis si- 
o nal ca pa ci ta do”. Em pre sá rio no se tor de pa ni fi ca ção
há 14 anos, Do min gos Bor ges, con ta co mo a par ce ria
com o SE NAI é sa lu tar pa ra a con tra ta ção da mão de
obra. “É um au xí lio bem im por tan te por que já re ce be- 
mos um pro fis si o nal ali nha do com te o ria e prá ti ca e ca- 
pa ci da de de tra ba lho em equi pe”.
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Até esta terça-feira (6), o drive-thru havia aplicado 50.343 doses do imunizante, dos
quais 45.449 de primeira dose e 4.894 da segunda

PÁTIO NORTE

Drive-thru aplica
mais de 50 mil doses 

O
dri ve-th ru mon ta do pe lo 
Go ver no do Es ta do, no es ta- 
ci o na men to Pá tio Nor te 
Shop ping, che gou, nes ta 

ter ça-fei ra (6), à mar ca de mais de 50 
mil do ses apli ca das con tra a Co vid-
19. A es tru tu ra, que foi mon ta da ini ci- 
al men te pa ra ace le rar a va ci na ção nos 
mu ni cí pi os de São Jo sé de Ri ba mar e 
Pa ço do Lu mi ar, che gou a aten der 
mo ra do res de to da a Gran de Ilha du- 
ran te os ar rai ais da va ci na ção.

Até es ta ter ça-fei ra (6), o dri ve-th ru 
ha via apli ca do 50.343 do ses do imu ni- 
zan te, dos quais 45.449 de pri mei ra 
do se e 4.894 da se gun da. A se gun da 
fa se de va ci na ção da se gun da do se 
das pes so as que to ma ram As tra Ze ne- 
ca nos me ses de mar ço e abril te ve iní- 
cio nes ta se ma na.

Se gun do Mar cos Gran de, pre si den- 
te da Em pre sa Ma ra nhen se de Ser vi- 
ços Hos pi ta la res (EM SERH), que ad- 
mi nis tra o ser vi ço jun to à Se cre ta ria 
de Es ta do da Saú de, os mu ni cí pi os de 
São Jo sé de Ri ba mar e Pa ço do Lu mi ar 
já re gis tram uma que da acen tu a da 
dos nú me ros de no vos ca sos de Co- 
vid-19, bem co mo de in ter na ções pe la 
do en ça.

“Is so é um si nal que a va ci na es tá 
avan çan do e con tri buin do com a saú- 
de da po pu la ção des tes mu ni cí pi os. 
50 mil do ses é um nú me ro sim bó li co e 
de ve mos co me mo rar es ta mar ca, por- 
que is so sig ni fi ca vi das sal vas. O Go- 
ver no do Es ta do es tá ao la do dos mu- 
ni cí pi os des de o iní cio, pa ra que con- 
si ga mos va ci nar o mai or nú me ro de 
pes so as. Es ta mos nos apro xi man do 
de va ci nar to da po pu la ção adul ta de 
mui tos mu ni cí pi os ma ra nhen ses de- 
vi do es se apoio”, res sal tou.

r de 60 anos de ida de No dri ve-th ru 
ins ta la do no Pá tio Nor te Shop ping, a

 VACINAÇÃO NO LOCAL É PARA PESSOAS COM 18 ANOS OU MAIS  E  A PARTIR DE 60 ANOS

va ci na ção es tá sen do dis po ni bi li za da 
pa ra pes so as com 18 anos ou mais 
(pri mei ra do se) e pa ra pes so as a par tir 
de 60 anos de ida de (se gun da do se) 
que to ma ram a pri mei ra do se no lo- 
cal, re si den tes dos mu ni cí pi os de São 
Jo sé de Ri ba mar e Pa ço do Lu mi ar. O 
ser vi ço fun ci o na de se gun da a sex ta-
fei ra, de 8h às 18h, e aos sá ba dos, de 
8h às 16h.

“Vim to mar a se gun da do se, por- 
que sei que é im por tan te fe char o ci- 
clo de imu ni za ção, se não não adi an ta. 
A gen te fi ca emo ci o na do tam bém 
por que per ce be que o Go ver no es tá se 
in te res san do em cum prir a me ta, em 
pres tar es se au xí lio di an te da ne ces si- 
da de da po pu la ção”, co men tou o em- 
pre sá rio Ivan Mou rão.

Re gi a ne San tos, de 21 anos, foi até o 
dri ve-th ru nes ta ter ça-fei ra (6) pa ra 
to mar a pri mei ra do se da va ci na con- 
tra a Co vid-19. Após re lu tar, ela diz 

que to mou co ra gem, já que tem me do 
de agu lha. “Eu es ta va mor ren do de 
me do. As ou tras pes so as es tão com 
me do tam bém, mas vou acon se lhar 
to das a vir, por que é im por tan te ven- 
cer mos o me do pa ra po der se va ci-
nar”, pon tu ou.

Neyla Ma ga lhães tam bém apro vei-
tou o dri ve pa ra to mar a pri mei ra do- 
se. A ro ti na de tra ba lho ha via im pe di- 
do a cui da do ra de se va ci nar an tes. 
“Tra ba lha eu e mais du as pes so as cui- 
dan do de uma pa ci en te, en tão tí nha- 
mos que re ve zar. Ho je, che gou meu 
dia; es ta va aguar dan do an si o sa, e fe- 
liz men te con se gui va ci nar”, dis se.

O dri ve-th ru mon ta do no Pá tio 
Nor te Shop ping ini ci ou o fun ci o na- 
men to no dia 29 de mar ço e se es ten-
deu até 7 de maio. Foi re to ma do, pos- 
te ri or men te, no dia 29 de maio e se- 
gue aten den do a po pu la ção de São Jo- 
sé de Ri ba mar e Pa ço do Lu mi ar.

COROADINHO

Prefeitura segue com entrega de cestas básicas

DE ACORDO COM  GRAZIELA BRAIDE, PRIMEIRA-DAMA, A SOLIDARIEDADE É FUNDAMENTAL PARA COMBATER OS EFEITOS DA PANDEMIA

A pri mei ra-da ma de São Luís, Gra- 
zi e la Brai de, acom pa nhou mais uma
en tre ga de ces tas bá si cas pa ra pes so as
em si tu a ção de vul ne ra bi li da de so ci- 
al, ain da mais agra va da pe la pan de- 
mia de Co vid-19. Des ta vez, fo ram be- 
ne fi ci a das fa mí li as acom pa nha das
pe lo Cen tro de Re fe rên cia da As sis- 
tên cia So ci al (Cras) do bair ro Co ro a- 
di nho. As ces tas en tre gues são fru to
de cam pa nha lan ça da pe la Pre fei tu ra
de São Luís, por meio da Se cre ta ria
Mu ni ci pal de Meio Am bi en te (Sem- 
mam), no mês de ju nho, du ran te a Se- 
ma na do Meio Am bi en te. Na oca sião,
o ór gão tro cou mu das de plan tas por
ali men tos não pe re cí veis que com pu- 
se ram as ces tas bá si cas en tre gues
nes ta sex ta-fei ra. As se cre ta ri as da
Cri an ça e As sis tên cia So ci al (Sem cas)
e de Se gu ran ça Ali men tar (Sem sa)

tam bém par ti ci pa ram da ação que
be ne fi ci ou 48 fa mí li as.

De acor do com a pri mei ra-da ma,
Gra zi e la Brai de, a so li da ri e da de é fun- 
da men tal pa ra com ba ter os efei tos da
pan de mia e a ges tão do pre fei to Edu- 
ar do Brai de tem tra ba lha do com es se
ob je ti vo. “Es sas do a ções de ces tas que
te mos re a li za do de for ma cons tan te
em São Luís é uma aju da im por tan te
pa ra to das as fa mí li as que ain da es tão
so fren do mui to com es sa pan de mia.
Mui tas es tão sem ter o que co mer em
ca sa e a Pre fei tu ra de São Luís tem tra- 
ba lha do pa ra mi ni mi zar es ses efei- 
tos”, des ta cou a pri mei ra-da ma que
es ta va acom pa nha da das se cre tá ri as
Ro sân ge la Ber tol do (Sem cas), Kar la
Li ma (Sem mam) e pe lo se cre tá rio da
Sem sa, Jú ni or Vi ei ra.

Uma das fa mí li as be ne fi ci a das foi a

de Eli ci a ne Cos ta, de 35 anos. Se gun- 
do ela, o de sem pre go foi um dos mo ti- 
vos que a fez pre ci sar da aju da de ami-
gos e vi zi nhos pa ra man ter a ali men-
ta ção dos fi lhos em ca sa. “Lo go no co- 
me ço da pan de mia eu e meu ma ri do
fi ca mos de sem pre ga dos, e de pois,
sem que a gen te ti ves se pla ne ja do, eu
en gra vi dei. Ago ra, te mos três fi lhos
pa ra cri ar, en tre eles uma re cém-nas- 
ci da, e na da des sa pan de mia pas sar
nem mes mo de sur gir tra ba lho pa ra
um de nós. En tão, aju da co mo es sa
pro por ci o na da pe la Pre fei tu ra de São
Luís é de gran de va lia pa ra en fren tar
es se mo men to”, des ta cou a do na de
ca sa. As sim co mo a fa mí lia de Eli ci a ne
Cos ta, que re ce beu uma ces ta bá si ca
sor ti da de vá ri os pro du tos que de ve- 
rão aju dar na ali men ta ção de la, dos fi- 
lhos e ma ri do pe los pró xi mos di as,

2ª DOSE DA VACINA

Governo alerta servidores
da segurança e educação

O DRIVE-THRU FOI REATIVADO NO SÃO LUÍS SHOPPING

Com a apli ca ção da se gun da do se da va ci na con tra a
Co vid-19, o Go ver no do Es ta do es tá com ple tan do o ci- 
clo va ci nal de tra ba lha do res da se gu ran ça, sal va men to e
for ças ar ma das e pro fis si o nais da edu ca ção das re des
es ta du al e fe de ral. Com os pon tos de va ci na ção mon ta- 
dos pe lo Go ver no do Es ta do, es pe ra-se com ple tar o es- 
que ma va ci nal de cer ca de 20 mil pes so as, ace le ran do a
imu ni za ção no Ma ra nhão. Des de se gun da-fei ra (5), o
sis te ma de dri ve-th ru foi re a ti va do no es ta ci o na men to
do São Luís Shop ping e es tá aten den do es se pú bli co al- 
vo. So men te nes se pon to, a ex pec ta ti va é de que se jam
va ci na dos 4.765 pro fis si o nais da edu ca ção e 2.560 tra- 
ba lha do res da se gu ran ça, sal va men to e for ças ar ma das.
Por dia, de ve rão re ce ber a se gun da do se cer ca de 900
pes so as. 

O dri ve-th ru do São Luís Shop ping es ta rá em ati vi da- 
de até o fim de ju lho, fun ci o nan do de se gun da a sex ta-
fei ra, das 8h às 16h, e aos sá ba dos, das 8h às 12h. Pa ra a
va ci na ção com a se gun da do se, de vem ser apre sen ta dos
do cu men tos co mo car tão do SUS, com pro van te de va ci- 
na ção da pri mei ra do se e do cu men to com fo to.

Além da es tru tu ra, a SES tam bém ins ta lou o sis te ma
de dri ve-th ru no Im pe ri al Shop ping, em Im pe ra triz. Na
Gran de Ilha, o Go ver no dis po ni bi li za ain da dois pon tos
que es tão apli can do a se gun da do se: o Ins ti tu to Es ta du- 
al de Edu ca ção, Ci ên cia e Tec no lo gia do Ma ra nhão, o IE- 
MA Rio Anil (an ti go Cin tra) e o dri ve-th ru do Pá tio Nor te
Shop ping. As pes so as que to ma ram a pri mei ra do se no
Cen tro de En si no em Tem po In te gral João Fran cis co Lis- 
boa (Ce jol) de vem se di ri gir ao IE MA Rio Anil. “No iní cio
da pan de mia, ti ve a in fe li ci da de de pe gar a do en ça. Não
che guei a me hos pi ta li zar, po rém de sen vol vi uma sé rie
de com pli ca ções, co mo pro ble ma no fí ga do e na vi são.
Pa ra mim, é im por tan tís si mo que as pes so as re ce bam a
se gun da do se”, dis se Alan Car los Sou sa, sub te nen te do

PINHEIRO

Polícia apreende mais de
meia tonelada de cocaína

 FORAM PRESAS TRÊS PESSOAS EM FLAGRANTE

Na ma nhã des ta quar ta-fei ra (07), a Po lí cia Ci vil do
Ma ra nhão apre en deu 626 qui los de pas ta ba se de co caí- 
na no Ter mi nal Ma rí ti mo do Cu ju pe, que fi ca lo ca li za do
na ci da de de Pi nhei ro, no Ma ra nhão.

A dro ga es ta va sen do trans por ta da em um fun do fal so
de um ca mi nhão que car re ga va fran gos, se gun do a po lí- 
cia. No mo men to da apre en são, fo ram pre sas três pes so- 
as em fla gran te.

 En tre as pes so as pre sas, es tá o mo to ris ta do ca mi nhão e
ou tros dois ho mens que se en con tra vam em ou tro veí- 
cu lo que re a li za va a es col ta do car re ga men to de en tor- 
pe cen tes. De acor do com a po lí cia, es sa apre en são foi
uma das mai o res já re a li za das no es ta do nos úl ti mos
anos.

Lo go após, o fla gran te, os pre sos fo ram di re ci o na dos
pa ra a de le ga cia on de pres ta ram es cla re ci men tos. Eles
vão ser in di ci a dos por trá fi co de dro gas e as so ci a ção pa- 
ra o trá fi co. Pos te ri or men te, eles fo ram le va dos pa ra o
Sis te ma Pe ni ten ciá rio do Ma ra nhão on de irão fi car à
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Rubro-Negro está praticamente definido com as entradas de Vander e Wallace Lima no
meio-campo e ataque. Delegação deverá fazer longa viagem para Piripiri-PI

NE RES PIN TO

Re for ço

RUMO A PIRIPIRI

Moto Club muda e
viaja para o Piauí

C
om a equi pe que vai en fren- 
tar o Qua tro de ju lho pra ti ca- 
men te de fi ni da, a de le ga ção
do Mo to se gue nes ta quin ta-

fei ra pa ra a ci da de de Pi ri pi ri, no vi zi- 
nho es ta do do Pi auí, on de o ti me jo ga- 
rá no pró xi mo sá ba do pe la Sé rie D do
Cam pe o na to Bra si lei ro. O téc ni co
Car los Fer ro não in for mou ofi ci al- 
men te a for ma ção que pre ten de man- 
dar a cam po, mas o ti me trei nou com
Van der no meio de cam po e Wal la ce
Li ma no co man do de ata que.  Eles,
pro va vel men te, se rão os subs ti tu tos
de Co dó, que re ce beu o ter cei ro car- 
tão ama re lo no jo go com o Pa ra go mi- 
nas, no Nho zi nho San tos, e Ted Lo ve,
ex pul so por tro ca de in sul tos com Ba- 
lo tel li, do Im pe ra triz.

O trei na dor não tem mui tas al ter- 

na ti vas pa ra o se tor, pois nes se iní cio
de com pe ti ção fez vá ri os tes tes e ain- 
da não che gou a uma con clu são so bre
quem de ve ser re al men te o ti tu lar de
uma das va gas no meio cam po. Van- 
der che gou re cen te men te, es tre ou di- 
an te do Ca va lo de Aço,  o mes mo
ocor ren do com Wal la ce. Num pri mei- 
ro mo men to, mos tra ram de sen tro sa- 
men to e  fal ta de me lhor con di ci o na- 
men to fí si co.

Se não fo rem re a li za das al te ra ções
de úl ti ma ho ra, a equi pe po de rá co- 
me çar jo gan do com  Matheus; Ever- 
ton Sil va, Wan der son, Ke ven e Es quer- 
di nha;  Van der, Jeff Sil va, Clei ti nho e
Már cio Di o go;  Fe li pe Cruz e Wal la ce
Li ma.

De pois de per der a opor tu ni da de
de con tra tar o za guei ro Mi mi ca, que
pas sou mais de 15 di as trei nan do no
CT Pe rei ra dos San tos e até che gou a
dis cu tir ba ses pa ra as si na tu ra de con- 
tra to, o Mo to ago ra ten ta o re tor no do
vo lan te  Lu cas Hulk, que  ves tiu a ca- 
mi sa do clu be em 2019. Ca so as ne go- 
ci a ções ob te nham êxi to, o atle ta, no
en tan to, só te rá tem po pa ra fa zer sua
es treia na par ti da do pró xi mo dia 10,
con tra o Pal mas-TO, mar ca da pa ra
São Luís.

O per cur so da vi a gem se rá fei to por
via ro do viá ria e te rá du ra ção de apro- 
xi ma da men te dez ho ras. Os mo ten ses
vão ten tar re a li zar pe lo me nos um
trei no de co nhe ci men to do gra ma do
on de se rá dis pu ta da a par ti da, na are- 
na do Co lo ra do  pi aui en se. A lis ta dos
re la ci o na dos so men te se rá di vul ga da
ho je pe la ma nhã.

O jo go, que ini ci al men te es ta va
mar ca do pa ra às 19h foi an te ci pa do
pa ra  16h e se rá re a li za do na Are na
Ytacoatiara, em Pi ri pi ri, que fi ca a 164
quilô me tros de Te re si na,  ca pi tal pi- 
aui en se.  O Mo to vai re a li zar sua quar-
ta par ti da fo ra de São Luís nes te Bra si-
lei ro. Na ro da da ini ci al em pa tou com
o To can ti nó po lis (1 a 1 );na ter cei ra ro- 
da da der ro tou o Ju ven tu de Sa mas por
3 a 0, e mais tar de jo gou em Pa ra go mi-
nas e em pa tou por 2 a 2.

O Qua tro de Ju lho atu ou du as ve zes
em ca sa, ga nhou do Im pe ra triz ( 2 a
0),  mas na sequên cia em pa tou com o
To can ti nó pó lis-TO  no mes mo lo cal (
1 a 1).

OLIMPÍADAS DE TÓQUIO

Fadinha do Skate fará último treino nos EUA
A Fa di nha do Ska te, a ma ra nhen se 

Rayssa Le al, de 13 anos, a mais jo vem 
da de le ga ção bra si lei ra que vai dis pu- 
tar as Olim pía das de Tó qui, em bar cou 
na úl ti ma ter ça-fei ra (6), pa ra Los An- 
ge les, nos Es ta dos Uni dos.

A ma ra nhen se de Im pe ra triz vai re- 
a li zar, jun to com a se le ção bra si lei ra 
de ska te, um úl ti mo trei no an tes da 
dis pu ta dos Jo gos Olím pi cos de Tó- 
quio, no dia 23 de ju lho.

Em su as re des so ci ais, a Fa di nha fa- 
lou so bre a ex pec ta ti va da sua pri mei- 
ra Olim pía das.

“O so nho ca da vez mais per to de se 
tor nar re a li da de. Ho je, eu em bar co 
pa ra Los An ge les-EUA, jun ta men te 
com a Con fe de ra ção e o ti me da se le- 
ção bra si lei ra de ska te, pa ra o úl ti mo 
trei na men to an tes das Olim pía das. 
Que ro agra de cer, pri mei ra men te a 
Deus, a mi nha fa mí lia, ami gos e to dos 
meus pa tro ci na do res. Mui to obri ga da 
pe lo apoio du ran te es sa jor na da. Vou 
“ali”, do ou tro la do do mun do, es cre- 
ver mais uma pá gi na pa ra es sa nos sa 
his tó ria”, afir mou a atle ta.

Rayssa tem co mo com pa nhei ras no 
trio do stre et fe mi ni no, Pâ me la Ro sa e

RAYSSA LEAL SE JUNTA AOS OUTROS INTEGRANTES DA DELEGAÇÃO DE SKATE DO BRASIL

Le tí cia Bu fo ni.
Na ou tra ca te go ria, o park mas cu li- 

no, os no mes fo ram di vul ga dos no 
mês pas sa do: Pe dro Quin tas, Pe dro 
Bar ros e Luiz Fran cis co, no mas cu li- 

no, e Yindiara Aps, Do ra Va re la e Isa- 
do ra Pa che co, no fe mi ni no. Kel vin 
Ho e fler, Fe li pe Gus ta vo e Gi o van ni Vi-
an na fo ram os úl ti mos re pre sen tan tes 
na ci o nais con fir ma dos na equi pe.

NATAÇÃO

Paratleta ganha ouro em Campeonato Maranhense
O pa ra tle ta Da vi Her mes par ti ci-

pou, no úl ti mo sá ba do (3), do Cam pe-
o na to Ma ra nhen se de Ca te go ri as de
Na ta ção, re a li za do pe la Fe de ra ção
Ma ra nhen se de Des por tos Aquá ti cos
– FM DA. 

O pa ra tle ta Da vi Her mes, que é
atle ta com sín dro me de Down, ga- 
nhou me da lha de ou ro nas pro vas
50m bor bo le ta, 100m Medley e 100m
na do li vre, é pa tro ci na do pe la Equa to-
ri al Ener gia e do Go ver no do Es ta do
do Ma ra nhão, atra vés da Lei de In cen- 
ti vo ao Es por te.

Ve ja a re la ção de nú me ros:
• 1 – San tos
• 2 – Ga bri el Me ni no
• 3 – Di e go Car los
• 4 – Ga bri el Ma ga lhães
• 5 – Dou glas Luiz
• 6 – Gui lher me Ara na
• 7 – Pau li nho
• 8 – Bru no Gui ma rães
• 9 – Matheus Cu nha
• 10 – Ri char li son
• 11 – Antony
• 12 – Bren no
• 13 – Da ni el Al ves
• 14 – Bru no Fu chs
• 15 – Ni no
• 16 – Ab ner
• 17 – Dou glas Au gus to
• 18 – Matheus Hen ri que
• 19 – Rei ni er
• 20 – Clau di nho
• 21 – Ga bri el Mar ti nel li
• 22 – Lu cão

Pre pa ra ção

OLIM PÍA DAS

Ri char li son ga nha a
10. Ve ja a nu me ra ção
da Se le ção Bra si lei ra

A Fi fa di vul gou a nu me ra ção dos jo ga do res da se le ção
bra si lei ra que dis pu ta rão o tor neio mas cu li no de fu te bol
nas Olim pía das de Tó quio. 

 ata can te Ri char li son fi cou com a ca mi sa 10, en quan- 
to o go lei ro San tos fi cou com a 1, e o la te ral-di rei to Da ni- 
el Al ves tem a 13.

Na lis ta pu bli ca da pe la Fi fa, o za guei ro Ga bri el Ma ga- 
lhães apa re ce com o nú me ro 4, mas o jo ga dor foi cor ta- 
do da re la ção por le são. A CBF ain da não anun ci ou um
subs ti tu to.

Além de San tos e Da ni el Al ves, o ter cei ro jo ga dor com
ida de aci ma dos 24 anos é o za guei ro Di e go Car los, que
ga nhou a ca mi sa 3. Dou glas Luiz, que as sim co mo Ri- 
char li son dis pu ta a Co pa Amé ri ca com a equi pe prin ci- 
pal, é o ca mi sa 5.

Nes sa se ma na, num tro te com co le gas da Se le ção, Ri- 
char li son brin cou que ti nha li ga do pa ra o téc ni co An dré
Jar di ne e pe di do a ca mi sa 10.

Com gru po re du zi do, a equi pe olím pi ca ini ci ou a pre- 
pa ra ção pa ra a Olim pía da na quin ta-fei ra pas sa da. Na
úl ti ma se gun da, al guns atle tas fo ram va ci na dos con tra a
Co vid-19.

Ini ci al men te, a CBF ti nha pre vis to uma es ca la do gru- 
po ca na ri nho em Doha, no Ca tar. Po rém, hou ve uma al- 
te ra ção na lo gís ti ca e ago ra a Se le ção se gui rá de São
Pau lo di re to pa ra o Ja pão na sex ta-fei ra.

Atu al cam peão olím pi co, o Bra sil es treia nos Jo gos em
22 de ju lho, con tra a Ale ma nha. No dia 25, a equi pe en- 
fren ta a Cos ta do Mar fim e, no dia 28, fe cha a fa se de gru- 
pos con tra a Ará bia Sau di ta.

São Luís, quinta-feira, 8 de julho de 2021

Pregão Eletrônico SRP - 02/2021 (Republicação)
Objeto: – Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados com dedicação de mão-de-obra 
exclusiva de mão-de-obra, para atendimento das demandas do IFMA - Campus de Codó, conforme condições, quantidades, 
exigências, estabelecidas neste instrumento. DEVERÁ SER RETIRADO, GRATUITAMENTE, PELA INTERNET, NO SÍTIO 
www.comprasnet.gov.br. OS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS DEVERÃO SER ENCAMINHADOS, VIA ELETRÔNICA 
(INTERNET), PARA O ENDEREÇO: licitacaocampuscodo@ifma.edu.br, no horário de 08:00 horas às 11:00 horas e das 
14:00 horas às 17:00 horas e Data de realização 16/07/2021 às 09:00.

Marcos Aurélio de Jesus Cardoso 
Pregoeiro - IFMA CAMPUS CODÓ

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico SRP - 04/2021

Objeto: – Aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo-GLP, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste 
instrumento. DEVERÁ SER RETIRADO, GRATUITAMENTE, PELA INTERNET, NO SÍTIO www.comprasnet.gov.br. OS PEDIDOS 
DE ESCLARECIMENTOS DEVERÃO SER ENCAMINHADOS, VIA ELETRÔNICA (INTERNET), PARA O ENDEREÇO: 
licitacaocampuscodo@ifma.edu.br, no horário de 08:00 horas às 11:00 horas e das 14:00 horas às 17:00 horas e Data de 
realização 21/07/2021 às 09:00.

Marcos Aurélio de Jesus Cardoso 
Pregoeiro - IFMA CAMPUS CODÓ

AVISO DE LICITAÇÃO

MARANHÃO
Campus Codó

INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2021. A Prefeitura Municipal de Anapurus, Estado do 
Maranhão, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, licitação 
na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço global, (art. 23 inciso I, alínea “b”), 
sob o regime de execução indireta, Empreitada por preço global, sob a égide da Lei nº 
10.520/2002, Lei nº  8.666/93, e suas alterações posteriores. Tendo por objeto o registro de 
preços para eventual contratação de empresa especializada nos serviços de limpeza urbana, 
conforme projeto básico, no Município de Anapurus/MA, de interesse desta Administra-
ção Pública, no dia 22 de julho de 2021, às 08h00min (oito horas). A presente licitação será 
realizada na sala da Comissão Permanente de Licitação no Prédio da Prefeitura Municipal 
de Anapurus, localizado a Avenida João Francisco Monteles, nº 2001, Centro, Anapurus/
MA. O Edital e seus anexos encontram-se disponíveis de segunda a sexta das 08h00min às 
12h00min horas na sala da Comissão de Licitação, localizada na Av. João Francisco Mon-
teles, n° 2001, Centro Anapurus/MA, ou através do endereço eletrônico departamento-
decompraspma@gmail.com, onde poderão ser consultados e obtidos gratuitamente, bem 
como consultados através do SACOP e portal da transparência deste órgão,  demais in-
formações na Comissão Permanente de Licitação – CPL. Anapurus - MA, 06 de julho de 
2021, ALMIR LIMA DA SILVA, Pregoeiro.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CNPJ. Nº 06.116.461/0001-00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI/MA.AVISO DE LICITAÇÃO.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2021/CPL/PMB. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2021 – Secretaria Municipal de Administração e Finanças. A Prefeitura 
Municipal de Bacuri - MA, através de seu Pregoeiro Oficial, torna público aos interessados que realizará às 09:00 
horas do dia 23 de Julho de 2021, na sala da Comissão Permanente de Licitação/CPL, situada à Av. 07 de 
Setembro, n.º 210, Centro, Bacuri - MA, Licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor taxa de 
administração, para a contratação de empresa especializada em serviços de gerenciamento de frota da 
Prefeitura Municipal de Bacuri – MA. Conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo 
Referência, Edital e seus anexos, na forma da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e subsidiariamente 
pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no 
endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08 às 12 horas, onde poderão ser consultados gratuitamente ou 
obtidos mediante o recolhimento da importância de R$ 50,00 (cinquenta reais), feito exclusivamente, através 
do Documento de Arrecadação Municipal – DAM, emitido pela Coordenação de Tributos, Arrecadação e 
Fiscalização da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, situada à Av. 07 de Setembro, n.º 210, Bairro 
Centro, Bacuri - MA. Qualquer modificação no Edital será divulgada na forma do artigo 21, § 4º da Lei 8.666/93 
e comunicada aos interessados que adquirirem o Edital na CPL. Pedidos de esclarecimentos deverão ser 
protocolados na CPL, no endereço acima. Bacuri (MA), 07 de Julho de 2021.Linelson Ribeiro Rodrigues-Pregoei-
ro Oficial.

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

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2021/CPL/PMB. TOMADA DE PREÇO Nº 02/2021/CPL/PMB. 
PROCESSO Nº 35/2021 – Sec. Mun. Administração e Finanças. A Prefeitura Municipal de Bacuri - MA, torna público 
aos interessados que realizará às 09:00 do dia 28 de Julho de 2021, na sala da Comissão Permanente de 
Licitação/CPL, situada à Av. 07 de Setembro, n.º 210, Bairro Centro, Bacuri - MA, licitação, na modalidade Tomada 
de Preço, tipo Menor Preço, para contratação de empresa especializada para a prestação dos seguintes serviços 
jurídicos  de atuação consultiva e contenciosa  com atendimento personalizado  à Prefeitura Municipal  de Bacuri, 
nas esferas judicial e extrajudicial, compreendendo atuação nas áreas do  Direito Civil e Processual Civil, inclusive,  
junto aos Juizados Especiais,  Trabalhista,  Administrativo e Municipal, na forma da Lei Federal nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no 
horário das 08 às 12 horas, onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos mediante o recolhimento da 
importância de R$ 50,00 (cinquenta reais), feito exclusivamente, através do Documento de Arrecadação 
Municipal – DAM, emitido pela Coordenação de Tributos, Arrecadação e Fiscalização da Secretaria Municipal de 
Administração e Finanças, situada à Av. 07 de Setembro, n.º 210, Bairro Centro, Bacuri - MA. Qualquer modificação 
no Edital será divulgada na forma do artigo 21, § 4º da Lei 8.666/93 e comunicada aos interessados que 
adquirirem o Edital na CPL. Pedidos de esclarecimentos deverão ser protocolados na CPL, no endereço acima. 
Bacuri-MA, 07 de Julho de 2021. LINELSON RIBEIRO RODRIGUES. Presidente da CPL

MUNICÍPIO DE ARARI-ESTADO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
Av. Dr. João da Silva Lima, s/n°, Centro, Cep 65.480-000, Telefone: (98) 3453-1140

PREFEITURA DE ARARI-MA
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021 REGISTRO DE PREÇO 010/2021. A Pregoeira da 
Prefeitura Municipal de Arari/MA, com autorização do ordenador de despesa, avisa aos interessados que fará 
realizar Licitação na seguinte modalidade e condições. Modalidade: Pregão Eletrônico. Modo de disputa: 
Aberto. Tipo de licitação: Menor preço por item, que será regida pela Lei nº 10.520/2002 e Lei 10.024/2019, 
subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93, suas alterações. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA 
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA AS 
SECRETARIA MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE ARARI - MA. Data e horário do início da disputa: 14:30 horas do 
dia 22/07/2021. Site para realização do Pregão: www.licitanet.com.br. Poderão participar da Licitação todas 
as empresas especializadas no ramo, que comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos 
no edital, para a execução de seus objetivos. Maiores informações poderão ser obtidas no site da Prefeitura 
(https://arari.ma.go.br) e também nos dias de expediente das 08:00 às 13:00 horas, no Setor de Licitação do 
Município de ARARI-MA, 01 de julho de 2021. Dini Jakson Machado Praseres - Secretário de Administração e 
Gestão Financeira.

ESTADO DO MARANHÃO
CAMARA MUNICIPAL DE CAROLINA
PÇA ALIPIO CARVALHO, N° 50 – CENTRO  
CNPJ.: 06.777.072/0001-26
TEL.: (99) 3531 3935
CÂMARA MUNICIPAL DE CAROLINA – MA

CÂMARA MUNICIPAL DE CAROLINA– MA AVISO DE LICITAÇÃO. MODALIDADE: Pregão 
Presencial nº. 008/2021. TIPO: Presencial. REGIME: Menor Preço Global. ABERTURA: 02/08/2021 
às 08:30 (oito horas e trinta minutos). LOCAL- Sala da Comissão Permanente de Licitação, sito à 
Rua Elias Barros, nº 50, Centro, Carolina-MA. OBJETO: Contratação de empresa para 
fornecimento de sistema de sonorização do plenário, para atender as necessidades da 
Câmara Municipal de Carolina - MA. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos poderão 
ser consultados e adquiridos gratuitamente, no Prédio da Câmara Municipal, de 2ª a 6ª das 
08:00 às 12:00 horas. Carolina-MA, no site da Câmara Municipal de Carolina-MA (http://www.-
cmcarolina.ma.gov.br). Carolina-MA, 07 de julho de 2021. Luciane Martins da Silva. Vereadora 
Presidente.

ERRATA DO AVISO

ESTADO DO MARANHÃO. PREFEITURA MUNICIPAL DE JENIPAPO 
DOS VIEIRAS (MA). PREGÃO EKETRÔNICO 001/2021, Objeto: 
Contratação de empresa para aquisição de peças de veículos tipo 
ônibus escolares, por meio de registro de preços, para funciona-
mento das atividades da Secretaria de Educação do Município de 
JENIPAPO DOS VIEIRAS. Onde se lê: Anteriormente marcada para 
14h do dia 19 de julho de 2021. Leia – se para o dia 20/07/2021 às 
10:00HRS. Jenipapo dos Vieiras (MA), 06 de julho de 2021. Antônio 
Iranilton de Carvalho. Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO. Pregão Eletrônico SRP nº 016/2021/CCL/
PMM. Órgão Realizador: O município de Monção/MA, através da 
Prefeitura Municipal de Monção, por meio do Pregoeiro e sua Equi-
pe de Apoio, instituída pela Portaria nº 009/2021, torna público aos 
interessados que, com base legal: Medida Provisória nº 1.047/2021, 
Lei n° 10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Fede-
ral nº 7.892/2013, Lei Complementar nº 123/2006, Lei Complemen-
tar nº 147/2014, Decreto Municipal nº 017/2020 e subsidiariamente 
as disposições da Lei nº 8.666/93 e alterações, e Medida Provisória nº 
1.047/2021, que fará licitação na modalidade Pregão, na forma eletrô-
nica, do tipo menor preço global, tendo por objeto: registro de preços 
para futura e eventual contratação de empresa especializada para pres-
tação de serviços de realização de implantação de kits de higienização 
contra a COVID-19, conforme condições, quantidades e exigências es-
tabelecidas neste Edital e seus anexos. Local/Site: https://www.licitanet.
com.br/. A realização do certame está prevista para o dia 21 de julho 
de 2021 às 08h00min (oito horas). Edital: O edital e seus anexos estão 
à disposição dos interessados no endereço eletrônico: https://www.li-
citanet.com.br/, bem como na Sala da Comissão Central de Licitação, 
situada na Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro, Monção/MA, no 
horário das 08h às 12h onde poderão ser consultados ou obtidos gra-
tuitamente, junto ao Setor de Licitação do município. Monção/MA, 05 
de julho de 2021. Kedma Oliveira Nussrala - Secretária Municipal de 
Finanças e Planejamento.

Prefeitura Municipal de Monção
CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA
CEP: 65.360-000

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)

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 008/2021. A Pre-
feitura Municipal de Itaipava do Grajaú/MA, através da Comissão Permanente de Li-
citação-CPL, torna público para conhecimento de todos os interessados, que a TP 
008/2021, tendo por objeto Contratação de empresa para execução de serviços de re-
forma das Unidades Básicas de Saúde (UBS) da sede do município de Itaipava do Gra-
jaú, do Povoado Calumbi, Povoado Criolizão, Povoado Criolizinho, Povoado Galileia, 
Povoado Garrota, Povoado Pau Ferrado, em atendimento às necessidades da Secreta-
ria Municipal de Saúde e Vigilância Sanitária de Itaipava do Grajaú/MA, com Recebi-
mento e abertura dos envelopes de Habilitação e Proposta de Preços prevista para às 
09h00min do dia 08 de julho de 2021, fica ADIADO “Sine Die”, motivado pela conveni-
ência da Administração. Para mais esclarecimentos, entrar em contato por meio do se-
guinte endereço eletrônico: cplitaipava@gmail.com e/ou tel.: (99) 98515-1121. Itaipava 
do Grajaú – MA, 06 de julho de 2021. Auricélia de Sousa da Silva – Presidente da CPL

 se tornar realidade. Hoje, eu em-

barco para Los Angeles-EUA, jun-

tamente com a Confederação e o 

time da seleção brasileira de ska-

te, para o último treinamento an-

tes das Olimpíadas. Quero agrade-

cer, primeiramente a Deus, a minha 

família, amigos e todos meus pa-

trocinadores. Muito obrigada pelo 

apoio durante essa jornada. Vou 

“ali”, do outro lado do mundo, es-

crever mais uma página para essa 

nossa história”, afirmou a atleta. 

 

Rayssa tem como companhei-

ras no trio do street feminino, 

Pâmela Rosa e Letícia Bufoni. 

 

Na outra categoria, o park masculi-

no, os nomes foram divulgados no 

mês passado: Pedro Quintas, Pedro 

Barros e Luiz Francisco, no mascu-

lino, e Yindiara Aps, Dora Varela e 

Isadora Pacheco, no feminino. Kel-

vin Hoefler, Felipe Gustavo e Gio-

vanni Vianna foram os últimos re-

presentantes nacionais confirmados 

na equipe.

RAYSSA LEAL 
SE JUNTA 
AOS OUTROS 
INTEGRANTES DA 
DELEGAÇÃO DE 
SKATE DO BRASIL



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

Em nova música, o cantor maranhense divide os vocais com Juliana Linhares

Age of Youth (2016)

Ro man ce is a Bo nus Bo ok
(2019)

So mething in Rain (2018)

Ex tra cur ri cu lar (2020)

Zeca Baleiro lança
single duplo de forró

E
n quan to pro duz um ál bum a 
qua tro mãos com Chi co Cé- 
sar, Ze ca Ba lei ro lan ça no dia 
9 de ju lho um sin gle du plo au- 

to ral de for ró, com “For ró de Ilu são”, 
só sua, e “Fa ce”, par ce ria inu si ta da de 
Ba lei ro com Chi co Cé sar e Ita mar As- 
sump ção, em que di vi de os vo cais 
com Ju li a na Li nha res.

São mú si cas fei tas an tes do iso la- 
men to, e já co nhe ci das do pú bli co 
que fre quen ta o seu fes ti vo pro je to 
“For ró do Sa fa di nho”, que apre sen ta 
des de de zem bro de 2016 no Can to da 
Ema, tra di ci o nal ca sa da cul tu ra nor- 
des ti na em São Pau lo. A pro du ção das 
mú si cas se gue a pro pos ta de sim pli ci- 
da de do seu For ró – as mú si cas fo ram 
gra va das pra ti ca men te ao vi vo com 
ape nas um trio de for ró e bai xo, com 
pe que nas in ter fe rên ci as ele trô ni cas 
na pós-pro du ção.

“Era pa ra es sas mú si cas 

se rem lan ça das 

pró xi mas ao São João, 

es se era o pla no, mas 

por con ta de ou tros 

com pro mis sos, 

aca ba mos atra san do a 

fi na li za ção de las. Ago ra

A PRODUÇÃO DAS MÚSICAS SEGUE A PROPOSTA DE SIMPLICIDADE DO SEU FORRÓ

fi ca pras ‘fes tas ju li nas’, 

uma pror ro ga ção das 

fes tas ju ni nas, ho je 

co muns nos es ta dos 

nor des ti nos”, ex pli ca e 

brin ca o ar tis ta. “A 

in ten ção do lan ça men to 

é man ter a cha ma do 

pro je to vi va na ca be ça e 

no co ra ção do pú bli co”.

As can ções fa rão par te do ál bum de 
for ró que Ba lei ro vem ma tu ran do a 
par tir das apre sen ta ções na ca sa pau-
lis ta, e ain da em fa se ini ci al de pro du- 
ção. O dis co te rá par ce ri as com Anas- 
tá cia, Tar gi no Gon dim, Oswal di nho, 
Va nes sa Bumagny e Or ti nho, uma 
par ce ria pós tu ma com Do min gui-
nhos (e Faus to Ni lo) e par ti ci pa ções 
vo cais de vá ri os ami gos e par cei ros, 
al guns ha bi tués do “For ró do Sa fa di- 
nho”.

Quatro doramas para assistir na Netflix

OS DORAMAS SÃO ORIGINAIS DE PAÍSES DA ÁSIA, SENDO OS DORAMAS JAPONESES, COREANOS E CHINESES O MAIS POPULARES

Cres cen do em po pu la ri da de en tre
o pú bli co bra si lei ro, os do ra mas in va- 
di ram pla ta for mas de stre a ming co- 
mo a Net flix, que in ves tem ca da vez
mais em tí tu los ori gi nais. 

Os do ra mas são

for ma tos de his tó ri as,

com co me ço, meio e fim

e con ta das em for ma to

epi só di co, co mo uma

sé rie.

Os do ra mas são ori gi nais de paí ses
da Ásia, sen do os do ra mas ja po ne ses,
co re a nos e chi ne ses o mais po pu la res.
Por se rem tra di ci o nal men te exi bi dos
em epi só di os se ma nais, co mo no ve- 

las, as his tó ri as pos su em tem po ra das
cur tas e nar ra ti vas mais es tru tu ra das,
com uma quan ti da de me nor per so- 
na gens.

Se pa ra mos cin co do ra mas pa ra
quem es tá co me çan do. Con fi ra:

Age of Youth con ta a his tó ria de cin- 
co ga ro tas, em seus 20 e pou cos anos,
vi ven do na Bel lé Epo que, uma es pé cie
de re pú bli ca uni ver si tá ria. O do ra ma
co me ça com a jo vem Eun Jae, que se
mu da do in te ri or pa ra a ci da de pa ra
cur sar a fa cul da de. Com uma do se de
dra ma, co mé dia, ro man ce e até sus- 
pen se na me di da cer ta, a his tó ria di- 
ver te e se tor na im pos sí vel de lar gar.

Dois ami gos de in fân cia, Cha Eun
Ho e Kang Dan Yi, se re en con tram de- 
pois de anos e se en vol vem um na vi da
do ou tro. A his tó ria abor da te mas co- 

mo ca sa men to, mer ca do de tra ba lho
e ma ter ni da de e dis pa ri da des de gê- 
ne ro.

A his tó ria con ta o re la ci o na men to
en tre re la ci o na men to de Jin-A e Jo on-
Hee, que se co nhe cem des de a in fân-
cia e um é me lhor ami go do ir mão do
ou tro. Acom pa nha mos não só a evo- 
lu ção do re la ci o na men to, mas tam- 
bém o cres ci men to do ca sal co mo in- 
di ví du os e seus dra mas par ti cu la res.

Pa ra quem é fã de sus pen se, Ex tra- 
cur ri cu lar é o do ra ma cer to. A sé rie
nar ra a his tó ria de Oh Ji soo, jo vem
que ain da cur sa o en si no mé dio, po- 
rém co man da um ne gó cio cri mi no so
de pros ti tui ção pa ra se sus ten tar e ir
pa ra a fa cul da de. A sé rie nos faz re fle- 
tir so bre ques tões mo rais, além de de- 
ba ter te mas co mo pros ti tui ção, de si- 
gual da des so ci ais, as sé dio e vi o lên cia.

CRINGE

Entenda o conflito
de gerações

“O que é crin ge?” Es sa foi a per gun ta que mui tas pes- 
so as da ge ra ção mil le ni als (ge ra ção Y) fez nas úl ti mas
se ma na. O sur gi men to da no va gí ria, que sig ni fi ca ca fo- 
na, bre ga ou até mes mo ‘mi co’, ga nhou for ça nas re des
so ci ais, de pois de uma guer ra si len ci o sa en tre mil le ni als
e ge ra ção Z (que são os jo vens mais no vos). 

O ca so mos tra um ce ná rio de con fli to de ge ra ções,
quan do uma fai xa etá ria per ce be que es tá fi can do mais
ve lha e que, aque les que an tes eram cri an ças, ago ra são
os no vos jo vens cri a do res de gí ri as, ten dên ci as e que
acham tu do o que a an ti ga ge ra ção fa zia, bre ga. Ou me- 
lhor, crin ge.

Se gun do a psi có lo ga e co or de na do ra do cur so de Psi- 
co lo gia da fa cul da de Pi tá go ras São Luís, Fer nan da Zei- 
dan,  a so ci e da de es tá ca da vez mais ve loz, o cho que de
ge ra ções ago ra se dá en tre os jo vens e os mui to jo vens.
An tes, era ne ces sá rio cer to es pa ço de tem po pa ra co lo- 
car em cam pos opos tos as nu an ces ge ra ci o nais.

“Ho je, as dis tân ci as são mais cur tas e, por is so mes- 
mo, as di fe ren ças são mais su tis. Pro va vel men te, a pa la- 
vra da mo da se rá con si de ra da ul tra pas sa da em um pis- 
car de olhos. Lo go, o crin ge vai vi rar crin ge. Por tan to,
res pei to e re si li ên cia são os me ca nis mos de de fe sa do
mo men to”, acon se lha.

Ela acres cen ta que exis te um meio ter mo en tre os
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SPOTIFY

Seu Jorge e Mel Lisboa
em áudio série original

PACIENTE 63 É UM PODCAST ORIGINAL SPOTIFY
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Vereadora Karla Sarney(PSD) 
prestigia posse da ex-governadora 
Roseana Sarney como presidente 

do MDB no Maranhão  
Na manhã da última sexta-feira (2), 

a vereadora Karla Sarney (PSD) partici-
pou da posse da ex-governadora Rose-
ana Sarney, que assumiu a presidência 
estadual do MDB no Maranhão. Com 
uma vasta bagagem política, Roseana 
vem sendo a candidata mais cogitada e 
com maiores chances de sair vitoriosa, 
na próxima eleição a governador (a), 
caso venha a ser candidata.

Outra pessoa que vem se destacando 
na política, com suas ações e trabalho, 
é a vereadora Karla Sarney, presiden-
te do PSD-mulher, que também vem 
tendo seu nome fortemente cogitado, 

para disputar as eleições de 2022, no 
âmbito legislativo. Vale lembrar que 
a vereadora é advogada, defensora de 
direitos e tem sido extremamente atu-
ante, em São Luís. Fora isso, em suas 
idas a Brasília, a vereadora mostrou 
prestígio sendo recebida por diversos 
ministros e superintendentes de ór-
gãos federais.

Nada ainda é garantido e nenhuma 
das duas confirmou, de fato, se vão dis-
putar essa corrida. Mas se a eleição fos-
se hoje, as cadeira do poder executivo e 
do legislativo, só teriam a ganhar, com 
essa dupla de mulheres fortes.

NEDILSON MACHADONedilson Machado E-mail: nedilsonmachado@gmail.com

Novo maior bilionário

Se gun do a lis ta da re vis ta For bes, di vul ga-
da nes ta ter ça-fei ra, 6, a for tu na de Edu ar do
Sa ve rin ba teu os US$ 19,4 bi lhões, ul tra pas- 
sas san do os US$ 19 bi lhões de Jor ge Pau lo
Le mann, e se tor nan do o bra si lei ro mais ri-
co. Sa ve rin tem 39 anos e foi o co fun da dor
do Fa ce bo ok, ao la do de Mark Zuc ker berg
(atu al men te o CEO da re de so ci al tem uma
for tu na es ti ma da de US$ 128 bi lhões), ain da
em 2004. 

Museu do Oscar

O Academy Mu seum of Mo ti on Pic tu res,
ou Mu seu do Os car, se rá inau gu ra do no dia
30 de se tem bro em Los An ge les, com o ob je-
ti vo de ser a mai or ins ti tui ção nos Es ta dos
Uni dos de di ca da a ex plo rar a ar te e a ci ên cia
do ci ne ma e da pro du ção ci ne ma to grá fi ca.
O mu seu anun ci ou on tem que os in gres sos
pa ra ad mis são an te ci pa da es ta rão dis po ní- 
veis a par tir de 5 de agos to no si te e no no vo
apli ca ti vo do mu seu pa ra IOS e An droid.

O Edu can dá rio San to Antô nio, co -
man da do por Fá ti ma Sa boia, é uma
das en ti da des be ne fi ci a das com a as -
si na tu ra do acor do de co o pe ra ção do
Go ver no do Es ta do re a li za do nes ta
ter ça-fei ra. Além do edu can dá rio,
mais 29 ins ti tui ções sem fins lu cra ti -
vos lo ca li za das em São Luís, te rão
as se gu ra das a re a li za ção das ati vi -
da des es co la res com apoio de po lí ti -
cas pú bli cas pri man do pe la qua li da -
de do en si no e aces so à edu ca ção. No
re gis tro, Fá ti ma Sa boia com o se cre -
tá rio de Es ta do de Edu ca ção, Fe li pe
Ca ma rão, e ou tros lí de res co mu ni tá -
ri os, no au di tó rio do Co lé gio Mi li tar
Ti ra den tes, no ato de as si na tu ra do
acor do.

O se cre tá rio de Es ta do
do Tu ris mo, Ca tu lé Ju -
ni or, vai as si nar ho je,
às 18h, no Es pa ço Ori -
en ta, no Re nas cen ça,
ato de fi li a ção ao PSB,
a con vi te do go ver na -
dor Flá vio Di no, pre si -
den te do par ti do (MA).
“Te nham cer te za que
es tou pre pa ra do pa ra
con ti nu ar fa zen do o
me lhor nos no vos de -
sa fi os que vi rão. Nos so
des ti no é avan çar!
Con tem co mi go”, pos -
tou no seu Ins ta gram
ao agra de cer o con vi te.

Ra fa el Ma ci el, do MKT
da Po ti guar com a chef
Gaby Bor ges, du ran te
gra va ção de au la pa ra
o ca nal de la no
YouTube. O es pa ço,
que fun ci o na na área
de gas tro no mia da Co -
zi nha Po ti guar, no
Coha fu ma, se gue ins -
pi ran do e sen do pal co
de di ver sas gra va ções
de pro gra mas de chefs
da ci da de, que con si -
de ram o lo cal per fei to
pa ra fil mar su as au las
de cu li ná ria en tre ou -
tras ati vi da des.

Conexão Ciência

O Go ver no do Es ta do do Ma ra nhão re a li za
nes ta quin ta-fei ra, 8, Dia Na ci o nal da Ci ên cia e
o Dia Na ci o nal do Pes qui sa dor Ci en tí fi co, a so le-
ni da de vir tu al de aber tu ra da 1ª Edi ção do Co ne-
xão Ci ên cia Ma ra nhão. 

O even to, uma ini ci a ti va da Fun da ção de Am- 
pa ro à Pes qui sa e ao De sen vol vi men to Ci en tí fi- 
co e Tec no ló gi co do Ma ra nhão (FA PE MA), ór gão
li ga do à Se cre ta ria da Ci ên cia Tec no lo gia e Ino-
va ção (Sec ti), ini ci a rá a par tir das 8h30, com
trans mis são pe lo ca nal do Youtube Fa pe ma Ofi-
ci al. 

Destinos férias

A De co lar – em pre sa lí der de vi a gens na Amé- 
ri ca La ti na – ana li sou as ten dên ci as de des ti nos
na ci o nais pa ra as fé ri as de ju lho des te ano, com
ba se nas bus cas por pa co tes de vi a gens. 

De acor do com o le van ta men to, Gra ma do, no
Rio Gran de do Sul, li de ra a lis ta dos 15 des ti nos
mais pro cu ra dos pe los bra si lei ros pa ra o pe río- 
do. O es tu do tam bém mos tra a pre fe rên cia pe la
ca pi tal do Rio de Ja nei ro e pe lo Nor des te, que
tem o mai or nú me ro de ci da des lis ta das no ran- 
king. As in for ma ções fo ram pu bli ca das no blog
de vi a gens Nu es tra Amé ri ca.

Leite humano

Uma par ce ria en tre o Ban co de Lei te Hu ma no
do Hos pi tal e Ma ter ni da de Marly Sarney e a
Equa to ri al Ma ra nhão por meio dos pos tos E+
Re ci cla gem, es tá ar re ca dan do fras cos de vi dro
pa ra po ten ci a li zar a do a ção do lei te ma ter no,
ali men to pre ci o so que po de sal var vi das de cri- 
an ças pre ma tu ras. Pa ra que es sa do a ção se ja vi- 
a bi li za da, é pre ci so que o lei te se ja co le ta do cor- 
re ta men te e ar ma ze na do em fras cos de vi dro
com tam pa de plás ti co. Se pa re os fras cos (não
são acei tos os que pos su em tam pas de me tal) e
le ve até um dos pos tos do E+ Re ci cla gem.

Pra curtir

A Uni ver si da de Fe de -
ral do Ma ra nhão e a
Pre fei tu ra Mu ni ci pal
de São Luís as si na -
rão, às 15h30 de ho je,
um con vê nio pa ra
trans for mar o Es pa ço
da Ci ên cia e do Fir -
ma men to – tam bém
co nhe ci do co mo Pla -
ne tá rio da UF MA –
em um es pa ço tu rís -
ti co.

O ob je ti vo é pro mo ver
in cen ti vo cul tu ral e
ci en tí fi co pa ra os ci -
da dãos, além de
aten der as es co las
pú bli cas mu ni ci pais. 

A es co lha da da ta, dia
8 de ju lho, é uma for -
ma de co me mo rar o
Dia Na ci o nal da Ci ên -
cia e o Dia Na ci o nal
do Pes qui sa dor Ci en -
tí fi co.

Na oca sião, se rá re a -
li za da uma pro gra -
ma ção es pe ci al em
que os vi si tan tes te -
rão aces so ao Pla ne -
tá rio Mó vel, aos ex -
pe ri men tos do Ci ên -
cia Mó vel, a te les có -
pi os, a ex pe ri men tos
in te ra ti vos de ci ên ci -
as e ins ta la ções do
Pla ne tá rio.

A Bo o king.com re a li -
zou uma pes qui sa
pa ra des co brir do que
mais os vi a jan tes
sen tem sau da de e o
que eles es tão dis -
pos tos a abrir mão
pa ra vol tar a vi a jar.

Ques ti o na dos so bre o
que pre fe rem vi ven ci -
ar nes te ano, qua se 3
em ca da 4 (74%) vi a -
jan tes do país dis se -
ram que pre fe rem vi -
a jar a en con trar o
ver da dei ro amor.
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