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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

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 Maranhão, quando concluído, tem o propósito de ser um dos grandes veículos de Divulgação Científica do Brasil. PÁGINA 6

CRINGE
Entenda o
conflito de
gerações

Moto Club muda
e viaja para o Piauí

PÁGINA 9

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. PÁGINA 8

Zeca Baleiro
lança single
duplo de forró
Enquanto produz um álbum a quatro mãos com Chico César, Zeca Baleiro lança no dia 9 de julho um single
duplo autoral de forró, com “Forró de
Ilusão”, só sua, e “Face”, parceria inusitada de Baleiro com Chico César e
Itamar Assumpção, em que divide os
vocais com Juliana Linhares. PÁGINA 8

BASTIDORES

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

O tempo de decidir
as eleições de 2022

Pelo que se lê nas mídias eletrônicas – especialmente a blogosfera – parece que o processo eleitoral do Maranhão
tornou-se mais urgente do
que vacinar toda a população. O mais sensato
seria exatamente inverter a temporariedade as
duas agendas.
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CPI DA COVID-19

Aziz manda prender
Roberto Dias na CPI
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

O

presidente da Comissão
Parlamentar de Inquérito
(CPI) da Covid-19, Omar
Aziz (PSD-AM), mandou
prender o depoente desta quarta-feira
(7/7), o ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Dias. Ele
foi indicado pelo cabo da Polícia Militar de Minas Gerais, Luis Dominghetti, como a ﬁgura de dentro do Ministério da Saúde que teria pedido propina
U$ 1 por dose para para autorizar a
negociação de 400 milhões de doses
da vacina AstraZeneca. Dias saiu preso da sessão. Durante a sessão, Dias
negou a informação trazida por Dominghetti, bem como a aproximação
dele com o representante da Davati.
Apesar de admitir ter se encontrado
com Dominghetti, em 26 de fevereiro,
na presença do ex-diretor-substituto
de Logística, Marcelo Blanco, Dias negou que o encontro foi previamente
marcado, versão posta em xeque por
meio de áudios apresentados pelos
senadores.
Aziz chegou a anunciar o encerramento da sessão e chamar a Polícia
Legislativa. Em seguida, senadores
pediram para que, antes, a testemunha tivesse oportunidade de fazer novas declarações, com base nos áudios.
Se trata do material colhido a partir
do celular de Dominghetti em que o
PM conversa com um interlocutor,
cujo primeiro nome é Rafael. “Acabei
de sair aqui do ministério. Tudo redondinho. O Dias vai ligar pro Cristiano e conversar com o Herman (membros da Davati) ainda hoje, tá? Ele tá
aﬁnando essa compra aí, várias reuniões certiﬁcando a turma de que a

O PRESIDENTE DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO CPI DA COVID-19, OMAR AZIZ
vacina já está à disposição do Brasil”,
diz.
“Tem algum áudio meu?”, questionou Dias, tentando se esquivar da prisão. Sem ceder à pressão por revelar
nomes, Aziz prosseguiu com a decisão. “Não aceito que a CPI vire chacota. Temos 527 mil mortos e os caras
brincando de negociar vacina. Porque
não teve esse empenho para comprar
a Pﬁzer?”, questionou, anunciando,
em seguida, a voz de prisão “por mentir, por perjúrio”. “E se eu tiver tendo
abuso de autoridade, que a advogada
dele ou qualquer um dos senadores
me processe, mas ele vai estar detido
agora, pelo Brasil, pelos que morreram, pelas vítimas sequeladas. Não
estamos aqui para brincar não.”
“Ele que recorra na Justiça, mas ele
está preso e a sessão está encerrada.
Pode levar”, declarou Aziz antes de
encerrar a sessão e Dias ser detido. O
trâmite prevê que a testemunha seja
conduzida pela Polícia Legislativa até

a delegacia, nas dependências do
Congresso. No local, é emitido o mandado de prisão, depois entregue à Polícia Federal.
Apoio à decisão
O vice-presidente da CPI da Pandemia, Randolfe Rodrigues (Rede-AP) e
o integrante da Comissão senador
Humberto Costa (PT-PE) aﬁrmam
apoiar a decisão de Aziz e dizem que
esta é uma forma de evitar novas declarações falsas nos depoimentos.
“É a atribuição legal de Aziz, pode
fazê-lo. Ele já vinha dizendo que a paciência estava se esgotando, porque o
número de pessoas que vieram e faltaram com a verdade é muito grande.
Acho que com isso o presidente dá
uma espécie de freio a essa situação. E
nós, independentemente de concordarmos ou não, estamos com ele”,
aﬁrma o senador Humberto Costa
(PT-PE), em entrevista coletiva após a
prisão.

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 Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid-19 marcou o depoimento do líder do governo da Câmara dos Deputados, Ricardo Barros
(PP-PR), para. As datas, entretanto,
sempre podem mudar, a depender do
andamento dos trabalhos da comissão. Barros tem pedido aos senadores,
tendo recorrido até ao Supremo Tribunal Federal (STF), para que seja logo ouvido. Inicialmente, após requisição de senadores da base, a CPI havia
marcado o depoimento para esta
quinta-feira (8/7). Os senadores desmarcaram, no entanto, a ﬁm de ouvir
mais pessoas e obter mais informações para respaldar o depoimento do
deputado federal. Barros quer ser ouvido o mais breve possível para tentar
estancar o desgaste. O líder está no
centro de uma série de suspeitas dos
senadores depois do depoimento do
deputado Luis Claudio Miranda
(DEM-DF) e do irmão, o servidor do
Ministério da Saúde Luis Ricardo Miranda. Segundo os irmãos Miranda,
no encontro, o presidente teria dito

que a situação parecia “rolo” de Ricardo Barros.
O deputado Luis Miranda disse que
levou ao presidente Jair Bolsonaro
suspeitas do rmão servidor em relação à negociação de importação da
vacina indiana Covaxin, do laboratório Bharat Biotech, representada no
Brasil pela empresa Precisa Medicamentos. O governo assinou contrato
com a Precisa em 25 de fevereiro para
compra de 20 milhões de doses ao valor de R$1,6 bilhão. A Precisa Medicamentos é do mesmo grupo da empresa Global Saúde, que há pouco mais
de três anos, não honrou um contrato
fechado com o governo, causando
prejuízo de R$ 20 milhões aos cofres
públicos, como já apontado pelo Ministério Público Federal (MPF). Na
época em que houve esse problema
com a Global, Barros era ministro da
Saúde. Outra conexão de Barros com
a Precisa foi uma emenda parlamentar, apresentada por ele à Medida Provisória nº 1.026, que possibilitou que a
Covaxin pudesse ser importada. As

suspeitas sobre Barros também envolvem a negociação do governo para
compra da vacina contra covid-19 do
laboratório CanSino. O advogado do
deputado, Flávio Pansieri, atuou como representante do laboratório chinês em uma reunião com a Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
Um contrato de R$ 5 bilhões chegou a ser assinado para a aquisição de
60 milhões de doses, a US$ 17 cada,
mas foi rompido pelo laboratório com
a Belcher Farmacêutica, com sede em
Maringá (PR), que era a representante
do laboratório no Brasil. Barros já foi
prefeito de Maringá. Um dos sócios da
Belcher é ﬁlho de Francisco Feio Ribeiro Filho, que atuou na gestão de
Barros na prefeitura da cidade.
A Belcher foi alvo da Operação Falso Negativo, no Distrito Federal, do
Ministério Público e da Polícia Civil
do DF, deﬂagrada em março deste
ano. A operação apurava suspeitas de
fraude na compra de testes rápidos
para covid-19.

QueméAndréMendonça,
queseráindicadopor
BolsonaroaoSTF
O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) pretende
indicar o advogado-geral da União (AGU), ministro André Mendonça, para o Supremo Tribunal Federal (STF).
A escolha foi comunicada a outros ministros do governo. A indicação, porém, só deve ser formalizada após sábado (12), quando o ministro Marco Aurélio se aposenta, por completar 75 anos.
Se a escolha se conﬁrmar, o presidente estará cumprindo sua promessa de indicar um jurista evangélico a
mais alta Corte do país, em meio a pressões de lideranças religiosas.
Mendonça é pastor presbiteriano e conquistou a conﬁança de Bolsonaro por sua atuação à frente da AGU e
do Ministério da Justiça e da Segurança Pública, pasta
que também comandou por quase um ano, após a saída
de Sergio Moro.
Enquanto Bolsonaro compartilhava sua escolha para
o STF com ministros no Palácio do Planalto, o advogado-geral da União foi ao Senado participar de um almoço promovido pela bancada do PL.
Mendonça tem intensiﬁcado o contato com os senadores porque a indicação ao Supremo precisa ser aprovada pela maioria deles para ser conﬁrmada. E hoje há
certa resistência à sua escolha na Casa, em um momento que o presidente Bolsonaro está enfraquecido pela
atuação da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da
Covid.
Quando foi anunciado como escolhido de Bolsonaro
para comandar a AGU, em novembro de 2018, Mendonça foi celebrado como um nome técnico e recebeu elogios inclusive de juristas que integraram o governo Dilma
Rousseff, como Luís Adams (ex-AGU) e Valdir Simão (exministro da Controladoria Geral da União).
No entanto, passou a ser alvo de duras críticas de parte da opinião pública por ter assumido uma atuação política bastante alinhada com Bolsonaro, com iniciativas
vistas como autoritárias.
Por diversas vezes, Mendonça acionou a Polícia Federal (PF) para investigar opositores do presidente com
base na Lei de Segurança Nacional, uma legislação criada na Ditadura Militar.
Entre os alvos de inquéritos solicitados pelo então
ministro da Justiça estão o pré-candidato à presidência
Ciro Gomes (PDT), o colunista do jornal Folha de S.Paulo Hélio Schwartsman, o cartonista Ricardo Aroeira, e
Guilherme Boulos (liderança do PSOL). A maioria dos
pedidos acusava os investigados de cometer calúnia ou
injúria contra o presidente, devido a críticas a Bolsonaro. Todos esses inquéritos, porém, têm sido arquivados
por determinação da Justiça.
Sob comando de Mendonça, o Ministério da Justiça
também foi acusado de produzir um dossiê contra 579
servidores federais e estaduais de segurança identiﬁcados como integrantes do “movimento antifascismo” e
três professores universitários. Segundo o jornal Folha
de S.Paulo, que teve acesso ao material, o “ministério
produziu um dossiê com nomes e, em alguns casos, fotograﬁas e endereços de redes sociais das pessoas monitoradas”.
Após uma ação apresentada pelo partido Rede Sustentabilidade, o STF determinou a suspensão de qualquer ato do Ministério da Justiça de produção ou compartilhamento de informações sobre cidadãos “antifascistas”.
“A administração pública não tem, nem pode ter, o
pretenso direito de listar inimigos do regime. Só em governos autoritários é que se pode cogitar dessas circunstâncias”, criticou o ministro do STF Edson Fachin, durante o julgamento.
O caso também obrigou Mendonça a prestar esclarecimentos à Comissão Mista de Controle das Atividades
de Inteligência do Congresso, quando conﬁrmou a existência de um relatório da área de inteligência, mas negou ilegalidades.
Prêmio por combate à corrupção em 2011
André Mendonça é natural de Santos (SP) e ingressou
na AGU por concurso público em 2000. Como servidor
do órgão se notabilizou por sua atuação para aperfeiçoar mecanismos anticorrupção.
Em 2011, ganhou o prêmio especial do Instituto Innovare por idealizar e coordenar o Grupo Permanente de
Atuação Pró-Ativa, setor da AGU que naquele ano recuperou R$ 329,9 milhões desviados em esquemas de corrupção a partir de ações na Justiça.
Entre 2016 e 2018, ﬁcou cedido à Controladoria Geral
da União (CGU), onde atuou na negociação de acordos
de leniência com empresas, que são o equivalente a
acordos de delação premiada ﬁrmados com pessoas físicas.
Mendonça é também doutor em Estado de Direito e
Governança Global e mestre em Estratégias Anticorrupção e Políticas de Integridade pela Universidade de Salamanca, na Espanha.
“É um dos melhores quadros da advocacia pública
brasileira. Competente, correto, equilibrado e um dos
grandes responsáveis pela consolidação dos acordos de
leniência da lei anticorrupção. Escolha muito feliz para
comandar um órgão de tamanha importância para o
Brasil”, disse Valdir Simão, ex-ministro da CGU e do Planejamento do governo Dilma Rousseff, quando Mendonça foi anunciado como AGU de Bolsonaro no ﬁnal
de 2018.
Em contraste com esse histórico, acabou assumindo
o Ministério da Justiça em abril de 2020, justamente
após Sergio Moro deixar a pasta fazendo sérias acusações contra Bolsonaro por suposta interferência na Polícia Federal (PF) para atrapalhar investigações.
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ORÇAMENTO

Juscelino e Weverton
na comissão da LDO
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
SAMARTONY MARTINS

A

Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional
(CMO), instalada na quartafeira (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.
A senadora Rose de Freitas (MDBES) foi escolhida presidente da comissão. O deputado federal maranhense
Juscelino Filho (DEM-MA) será o relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias
(LDO) de 2022 e o deputado Hugo Leal (PSD-RJ) será o relator da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2022.
Além de apontar os gastos mais importantes e as regras para a próxima
Lei Orçamentária Anual (LOA), a Lei
de Diretrizes Orçamentárias de 2022
(PLN 3/2021) traz uma série de projeções do governo para o ano que vem.
Entre eles, o salário mínimo (R$
1.147), inﬂação (3,5%), crescimento
do PIB (2,5%) e previsão de rombo nas
contas públicas de mais de R$ 170 bilhões. “Essa é a comissão mais importante do Congresso Nacional. O desaﬁo é grande, porque ela deveria ter sido instalada em abril, maio, mas faremos o possível para apreciar o quanto

WEVERTON ROCHA E JUSCELINO FILHO INTEGRAM A COMISSÃO MISTA DE ORÇAMENTO
antes o relatório preliminar e abrir o
prazo para as emendas dos parlamentares e das bancadas estaduais. Vamos
construir uma LDO do tamanho da
expectativa do nosso país nesse momento tão difícil que passamos”, aﬁrmou Juscelino Filho.
O deputado também agradeceu o
apoio dos parlamentares. “Nas pessoas do presidente da Câmara, Arthur
Lira, e do líder do meu partido Democratas, Efraim Filho, agradeço todos
que nos conﬁaram de coordenar os
trabalhos na relatoria da LDO. Quero
também me colocar à disposição dos
deputados e senadores membros da
CMO para que façamos esse trabalho
a várias mãos”, disse Juscelino.
O senador Weverton Rocha destacou a importância da comissão para
garantir recursos para áreas importantes, que atendem diretamente a
população. “Sou membro da comis-

são e temos pela frente a tarefa importante de analisar as Leis de Orçamento Anual e de Diretrizes Orçamentárias, priorizando recursos para as áreas
mais importantes para as pessoas como, por exemplo, a compra de vacinas, a recuperação da educação pública e os investimentos no país”, declarou o parlamentar.

Comissão de Orçamento
Formada por 30 deputados e 10 senadores titulares, a CMO é a responsável pela análise prévia das propostas de Lei Orçamentária Anual (LOA),
Lei de Diretrizes Orçamentárias
(LDO) e Plano Plurianual (PPA), fundamentais para a previsão de receitas
e despesas do governo federal. A LDO
para 2022 precisa estar aprovada pelo
Congresso até 17 de julho para que
haja recesso parlamentar.

PARLAMENTO

AssembleiaLegislativaretomaatividadespresenciais

O tempo de decidir
2022
Pelo que se lê nas mídias eletrônicas – especialmente na blogosfera – parece que o processo eleitoral do Maranhão tornou-se
mais urgente do que vacinar toda a população. O mais sensato seria exatamente inverter a temporariedade das duas agendas. Não
apenas o Maranhão, mas também todo o Brasil precisa muito
mais de acelerar a vacinação em massa dos 210 milhões de brasileiros, do que misturar o andamento da pandemia com o debate
fora de hora das eleições de 2022. O tema tem sido tratado com se
fosse uma ﬁnal de copa do mundo, quando as eleições estão ainda
distantes 15 meses.
O fato de o governador Flávio Dino ter convocado ao Palácio
dos Leões, os dirigentes dos partidos que apoiaram sua candidatura em 2014 e 2014, foi explorado por diferentes ângulos políticos. O principal foi Dino não anunciar o candidato de sua preferência ao governo em 2022. Esse olhar, porém, é zarolho. Como líder de um bloco multipartidário de 16 legendas e aproximadamente quatro pré-candidatos de olho em sua cadeira, na eleição
de 2022, Flávio Dino ou qualquer outro em sua posição, jamais arriscaria um gesto intempestivo, de tamanha importância, saído
exclusivamente de sua vontade. Se dentro de qualquer partido a
escolha de candidatos majoritários já provoca abalos nas estruturas, imagine em 16. Mais ainda com o vice-governador Carlos
Brandão no meio. Ele será titular do governo a partir de abril, e um
obviamente candidato natural. Ao seu lado, trabalha no mesmo
projeto, o senador Weverton Rocha, que tem como trunfo a votação histórica de 2018, quando quase chega aos dois milhões de
sufrágios. E tem ainda o deputado federal Josimar do Maranhãozinho, campeão de votos em 2014 e 2018, graças a sua surpreendente capacidade de transformar redutos eleitorais em fábricas
de votos. Flávio Dino fez a reunião com dois objetivos claros: pactuar em documento a unidade do grupo que lidera e anunciar a
sua pré-candidatura ao Senado. Mostrou atos de sua administração e creditou o sucesso ao apoio de todos ali presentes. Para não
ﬁcar só nisso, marcou o próximo encontro, em novembro, para
deﬁnir o candidato a governador. Até lá a vacinação já estará num
ambiente sanitário favorável, a economia apontando novo rumo
e o ânimo da população no patamar de esperanças e crença no futuro. Também o Congresso Nacional, até novembro, terá promovido as mudanças ora em andamento sobre o sistema eleitoral,
votos impresso ou voto eletrônico, coligações e como estará o cenário da disputa presidencial entre Lula e Jair Bolsonaro e os demais pretendentes ao Planalto.

Revoada socialista (1)

Com menos de 15 dias na presidência do PSB estadual, o governador Flávio Dino já provoca uma onda de revoadas de outras
legendas para o “socialismo” light. Tal prática corriqueira no Brasil
revela a fragmentação da questão ideológica nos partidos.

Revoada socialista (2)

Estão de malas prontas para desembarcar hoje no PSB, Rogério
Cafeteira (Secretário de Desportos e Lazer), Catulé Jr (Turismo),
Marcos Pacheco (Políticas Públicas) e Karen Barros (Viva-Procon). Todos estão de olho nas próximas eleições.

Mais rico do Brasil

Eduardo Saverin, cofundador do Facebook, ultrapassou o investidor Jorge Paulo Lemann e se tornou o brasileiro mais rico do
mundo, segundo o ranking da revista Forbes. A fortuna do brasileiro é estimada em US$ 19,5 bilhões – ou R$ 99,22 bilhões. Ele tem
39 anos.

“Ele possa levar uma pitada de religiosidade ao Supremo”

Do presidente Jair Bolsonaro, sobre a indicação do ministro
chefe da Advocacia Geral da União ao STF, André Mendonça, para
a vaga de Marco Aurélio.

Enquanto os prefeitos do interior do Maranhão tentam
apressar o processo de vacinação contra a covid-19,
principalmente encurtar o atraso da segunda dose, os
deputados César Pires (PV) e Yglésio Moisés, que é médico, defendem a revacinação.
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O ACESSO AO PLENÁRIO CONTINUA PERMITIDO SOMENTE AOS PARLAMENTARES E AOS SERVIDORES INDISPENSÁVEIS ÀS SESSÕES
A Assembleia Legislativa do Maranhão retomou as atividades presenciais, em setores essenciais ao funcionamento da Casa, mantendo protocolos sanitários contra a Covid-19,
necessários à segurança dos parlamentares e servidores.

essenciais, na Casa Legislativa, foi determinado pela Resolução Administrativa 499/21, de autoria da Mesa Diretora, presidida pelo deputado Othelino Neto (PCdoB).

Com a medida, os trabalhos presenciais das Comissões Permanentes
As sessões, que estavam sendo rea- e Temporárias, que estavam se reulizadas somente no formato remoto, nindo somente na forma remota,
agora ocorrem também com os depu- também foram retomados esta sematados presentes no plenário, no for- na.
mato híbrido.
O retorno de atividades presenciais Segurança

Ainda de acordo com a Resolução
Administrativa, que determina o retorno das atividades presenciais na
Alema, o acesso ao plenário continua
permitido somente aos parlamentares e aos servidores indispensáveis à
realização das sessões, seguindo todas as normas sanitárias, como o uso
de máscara e álcool em gel.
A entrada do público nas dependências da sede do Poder Legislativo
também continua restrita com a devida ﬁscalização do Gabinete Militar.
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As vacinas são fornecidas a todo país pelo Ministério da
Saúde. Em várias cidades, inclusive São Luís (mais adiantada do Brasil), têm faltado doses com frequência a
ponto de suspensão dos trabalhos. Como revacinar no
Maranhão, sem doses especíﬁcas para isso?
O presidente regional do PSD, deputado federal Edilázio Júnior comemorou o anúncio da ﬁliação do exprefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior. Ontem,
Edivaldo e a esposa Camila foram visitar Edilázio na sede do PSD, no qual se ﬁliará no dia 4 próximo.

Fora do dinismo

O PTB maranhense não mais faz parte do grupo de Flávio Dino.
A informação é da deputada estadual Mical Damasceno, presidente regional da legenda, apoiadora do presidente Jair Bolsonaro. Ela é da linha “terrivelmente evangélica” do partido do Centrão.

Limpeza inusitada

Nem a chuva de anteontem à noite inibiu o grupo bolsonaristas de São Luís, que se aglomerou na Ponte José Sarney, com baldes de solvente e escovão, numa operação para “limpar” as pichações “Fora Bolsonaro”. À frente do grupo estava a direitista Flávia
Berthier.
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A força do SUS
CARLOS LULA
Secretaria de Estado da Saúde do Maranhão

O SUS é uma engenharia federativa,
isto é, envolve os diferentes entes
políticos para sua plena execução.
A pandemia do coronavírus só revelou ainda mais este caráter, o que para alguns tornou-se uma trincheira
inegociável, para outros tornou-se uma espécie de objeto de espanto.
Nas minhas andanças pelo Maranhão e pelo Brasil tenho encontrado de tudo. Pessoas que reconhecem a importância do SUS e de todo esforço que temos feito até
aqui. Relatos particulares de como o atendimento humanizado mudou a vida de um parente ou até mesmo a
própria vida. Também encontro aqueles que, numa mudança de mentalidade que valorizo bastante, admitem
surpresa ao perceber o quão amplo o SUS é e como são
complexas as suas estratégias de implementação. “Eu
não sabia que o SUS fazia isso”.

Alta geral de preços
A prorrogação do auxílio emergencial por mais três meses e a redução
dos preços dos alimentos in natura
trazendo alívio na feira poderiam até
ser notícias com impacto positivo numa agenda hoje inundada pelas crises
da pandemia e da política, mas não.
Os R$ 150 para quem mora sozinho ou
R$ 250 na média e ainda R$ 375 para
mulheres que criam os ﬁlhos sozinhas
valem cada vez menos com os sucessivos aumentos de preços diretos dos
alimentos básicos (carnes, óleo de soja, soja, milho etc.) e de insumos como gás de cozinha, energia elétrica e
combustíveis. Esses reajustes pressionam produção e serviços e forçam aumento de preços ao longo da cadeia
produtiva de praticamente todos os
setores. Toda a sociedade sofre com
esses aumentos.
Sem estoque regulador, com escassez de chuvas em um sistema elétrico
extremamente dependente de fonte
hídrica, na esteira dos preços internacionais dos combustíveis e com as
contas públicas desajustadas, o Brasil
se vê refém de poucas alternativas para impedir que o brasileiro sofra os
efeitos do aumento exagerado do custo de vida. A gasolina e o diesel ﬁcaram mais caros nas reﬁnarias, mas os
aumentos nos postos são automáti-

cos e simultâneos diante da oportunidade de fazer lucro com estoque antigo, o que é legal, mas oportunista,
uma vez que, nas reduções de preços,
a rapidez não é a mesma.
A gasolina subiu 6,3%, o gás liquefeito de petróleo, 5,8%, e o diesel ﬁcou
3,7% mais caro nos primeiros reajustes desde que o general Joaquim Silva
e Luna assumiu o comando da estatal
há quase três meses. A nova gestão
alargou a periodicidade dos reajustes,
mas a paridade com os preços internacionais e a variação do câmbio continuam e foram elas que promoveram
outras mudanças de preços desde janeiro. Com o petróleo negociado a
quase US$ 75 o barril em Londres,
contra US$ 55 antes da pandemia, os
aumentos vão continuar. Combustíveis caros pressionam cidadãos e empresas e trazem de volta o fantasma de
uma greve dos caminhoneiros nos
moldes da que ocorreu em maio de
2018.
No caso do gás de cozinha, que impacta principalmente as famílias mais
carentes, a alta no ano já chega a quase 38%. Não há que se falar em intervir
na política de preços da estatal – no
passado recente isso foi desastroso —,
mas a quietude do Ministério da Economia em relação aos preços agrava o

quadro de crise econômica gerado
pela existência de mais de 14 milhões
de desempregados e o esmagamento
da renda do trabalhador diante dessa
aceleração dos preços. A equipe
econômica parece de mãos atadas. O
que era visto como aumentos conjunturais há pouco tempo, hoje se tornaram estruturais, com a crise hídrica,
que vai manter a energia mais cara até
o ﬁm do ano.
A energia mais cara é a que falta.
Mas os aumentos provocados pela escassez de chuvas cheiram a falta de
planejamento e acompanhamento.
Muito embora o governo fale que adotou medidas desde outubro do ano
passado, contou com chuvas que não
vieram. Este ano, se as precipitações
ﬁcarem abaixo da média, é grande a
possibilidade de termos apagão em
2022, com elevação expressiva do custo da energia.
E não se ouve falar em adotar o horário de verão, que poderia economizar água nos reservatórios das usinas.
Os aumentos de preços corroem a
renda e pressionam custos, mas mais
grave do que eles é a falta de expectativa diante da inoperância do governo
em adotar medidas para minimizar os
impactos sobre a sociedade.

O crime compensa. Será?
AURELIANO NETO
Membro da AML e AIL aurineto@hotmail.com
Aleatoriamente pensei nessa questão.
Num primeiro momento, porque iniciei
uma leitura esparsa de um livro do ministro
do STF, Luís Roberto Barroso, cujo título me
chamou a atenção: Sem Data Venia – um
olhar sobre o Brasil e o mundo. É uma obra
de reﬂexão, construída com vários textos e
assuntos diversiﬁcados, como, por exemplo,
uma Visita ao Passado, Os Anos de Ditadura,
neste contendo um relato sobre a morte de
Vladimir Herzog, A Redemocratização, Um
Olhar sobre o Mundo, Pobreza e Desigualdade, Vigiar e Punir, que é o título de consagrada obra de Foucault, e outros assuntos bem
interessantes.
No capítulo 3, Luís Barroso faz uma imersão num tema que o político, aquele de carteirinha, gosta de tratar, com lágrima nos
olhos e a pomposidade dos discursos midiáticos, mas isso apenas e somente no período
das eleições. Depois, esquece. E passa servir
devotadamente aos que bancaram ﬁnanceiramente a sua eleição. Li o seu texto e concluí que o ministro foi muito eufêmico com a
condição do pobre e de sua pobreza, mas foi
enfaticamente condenatório com a desigualdade. Mas, ainda assim, Barroso aﬁrma:
“As causas da pobreza e da desigualdade no
Brasil são muitas, de naturezas diversas e se
acumularam ao longo do tempo.
Muitas vêm de longe, outras são mais recentes. Sem nenhuma pretensão de exaustividade, mas à guisa de ilustração, vejam-se
algumas delas: a colonização de exploração,
com remessa de riquezas para Portugal, sem
que os colonizadores cogitassem de ﬁcar para criar uma nação. A escravidão, com a degradação humana imposta aos cativos, seguida de uma abolição que não se preocupou com integração racial, educação ou
oportunidades, mantendo a condição infe-

rior e de subalternidade das populações negras. A não universalização da educação básica, mantida, desde sempre, como privilégio das classes dominantes – educação básica no Brasil só veio a ser universalizada cem
anos depois dos Estados Unidos, na década
ﬁnal do século XX.”
Minha leiga e inexpressiva conclusão: a
grave doença da desigualdade em nossa pátria amada é histórica; tem origem no colonizador que saqueou o nosso Brasil e foi
seqüenciada por outros colonizadores, que
se aproveitaram bem dos vendilhões do
templo dessa nossa terra verdejante, que
têm dilapidado o patrimônio nacional, doando as nossas riquezas, sob o falso pretexto
de privatização. A privataria tucana, da época do nosso sociólogo-presidente, está esquecida e dormindo no berço esplêndido de
nossa nefasta elite. Agora, é a rachadinha,
vestida de variadas fantasias. E o pré-sal,
lembram-se, foi um rio que passou em nossas vidas.
Continuei a leitura e fui ao texto Vigiar e
Punir, epigrafado por uma frase do saudoso
jurista Heleno Fragoso, um dos maiores penalistas desse nosso sofrido e propinado
Brasil. A epígrafe: “Eu não quero um direito
penal melhor. Eu quero algo melhor do que o
direito penal.” Quando estava no Rio, cheguei a ouvir palestra do mestre Heleno Fragoso, e, como professor de Direito Penal, ﬁz
uso da sua rica obra, cujos livros ainda os tenho na minha biblioteca. Fragoso, Nelson
Hungria, Frederico Marques e mais o meu
professor Antenor Bogea ﬁzeram a cabeça
de muita gente.
Estudar nas obras desses grandes penalistas, que, depois, passei a incluir Cezar Roberto Bitencourt, era uma dádiva caída do
céu. E, ainda muito mais: ouvir as brilhantes
aulas do prof. Antenor Bogea, um dos melhores e talentosos mestres que tive no meu
curso de Direito, era outra grande dádiva di-

vina. Era uma ventura esperar o momento
em que o prof. Antenor entrava na sala de
aula, no histórico prédio da Rua do Sol, e começava a dissertar, com o seu vasto conhecimento e didática perfeita, as lições que nos
ajudaram na caminhada por esta vida.
Volto ao ministro Barroso. Nesse texto, Vigiar e Punir, ele faz algumas aﬁrmações óbvias, mas necessárias, como: “O direito penal
deﬁne os fatos que serão considerados crimes e prevê as sanções a serem aplicadas a
quem cometê-los.” Mas, transmite essa advertência que se faz necessária e que conduz
a pensar que o autor da conduta criminosa
como, quer queiramos ou não, é um ser humano, uma pessoa, que não pode brutalizarse ou ser brutalizado.
Diz o ministro: “O direito penal também
resguarda os direitos do acusado, que incluem a presunção de inocência, o direito de
não ser preso arbitrariamente e o devido
processo legal.” Todos esses valores nos foram legados pelos ingleses, lá pelos anos de
1.215, quando a nobreza entrou em conﬂito
com o absolutismo monárquico e assim se
deram os primeiros passos para humanização do direito, com o advento da Carta Magna.
Uma das frases do ministro Roberto Barroso me fez pensar em algumas questões
que sempre me provocaram durante toda
uma vida, de advogado, de professor e de
magistrado, se bem que aqui, neste espaço,
me dispo da toga. É esta sentença: “Um dos
lugares comuns quando se analisa o sistema
penal brasileiro é a aﬁrmação de que aqui se
pune muito e se pune mal.” É o óbvio nada
ediﬁcante, que expressa a vocação de punir
os pobres. Nega-se a vigência Constituição.
A pena de morte faz parte do nosso cotidiano. Jacarezinho foi apenas um exemplo esquecido. Mata-se mais do que se julga. Pra
quem compensa o crime? Para sociedade?
Ou para quem o pratica, impunemente?
Desde que não seja pobre, preto e favelado.

Pois bem, junho terminou e o
Maranhão alcançou a marca de
segundo estado que mais vacinou
no mês passado. E como chegamos
a esse patamar?
Para quem acompanha os textos que escrevo aqui,
havia uma preocupação e um lema, defendido incessantemente nos últimos seis meses: precisamos vacinar
mais e mais rápido. Acelerar o ritmo de vacinação não é
uma tarefa simples pelo fato de exigir uma coordenação
sincrônica entre as diferentes instâncias administrativas.
Há um caminho bem deﬁnido para que a vacina chegue no braço do brasileiro. Desde a aquisição, passando
pela distribuição e aplicação, trata-se de um pacto federativo que, embora conste no papel, exige um esforço
para ser posto em prática. No Maranhão, este trabalho é
coordenado pelo Governo do Estado que não se limitou
apenas à atribuição constitucional.
Por aqui oferecemos suporte logístico e técnico aos
municípios para auxiliar na vacinação, tornando-a mais
ágil, mais ampla, mais democrática e respeitando a autonomia do ente federado.
O municipalismo é uma das fortalezas do SUS, que
aplica suas estratégias de maneira horizontalizada, ouvindo as comunidades, ouvindo os operadores das políticas públicas e não fugimos a esta regra.
Ampliar a vacinação, baixar idades por todas as regiões maranhenses, deslocar equipes, vacinas, montar
estruturas para aplicação e digitação rápida. Tudo envolvido na atmosfera do São João, este momento particular da vida da nossa gente que mexe tanto com nossas
emoções. Vacinamos mais e melhor, como escrevi há
pouco, ao som do Bumba meu Boi e do mingau de milho, criamos um ambiente de alento para nossa gente,
que pelo segundo ano seguido ﬁcou sem o arraial presencial.
De certa forma, cada maranhense que foi se vacinar
nos arraiais, levando sua matraca, seu pandeirão, levava
consigo uma esperança, que é a que nos motiva: há razões para lutar, há razões para viver.
Junho foi um mês diferente porque mostrou, com todas as letras e de todas as formas, que a cooperação é o
maior combustível para irmos mais longe e mais rápido,
superando diferenças políticas, ideológicas, para alcançar quem mais precisa e para salvar vidas.

GERAL

Responsável: Celio Sergio
E-mail: celiosergio@hotmail.com
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GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA – SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE PROJETOS – SEAPROJ
EDITAL DE COMUNICAÇÃO
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

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
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 DE GOVERNO
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 16/2021-CSL/SEGOV-MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 109871/2021
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
AGÊNCIA EXECUTIVA METROPOLITANA-AGEM/MA
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO N° 07/2021 – AGEM/MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0025158/2021-AGEM/MA
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

Prefeitura Municipal de Monção
CNPJ: 06.190.243/0001-16
Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA
CEP: 65.360-000

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, sexta-feira – Caderno Geral - pág. 6. ONDE SE LÊ: PREGÃO
PRESENCIAL SRP nº 011/2021/CCL/PMM ..., torna público 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 legislações aplicáveis, realizará no dia 09 de julho de 2021 às
08h00min, licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL SRP nº 011/2021, do tipo menor preço por item, objetivando registro de preço para futura e eventual contratação 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 legal: 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 Municipal 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 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, conforme condições, quantidades e exigências 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 (catorze horas). Edital: O edital e seus anexos estão à disposição
dos interessados no endereço eletrônico: https://www.licitanet.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 gratuitamente, junto ao Setor de
Licitação do município. Monção/MA, 05 de julho de 2021.
Kedma Oliveira Nussrala - Secretária Municipal de Finanças e Planejamento.

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.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.

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, inabilitadas 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 endereço 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
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

AVISO DE RETIFICAÇÃO E PRORROGAÇÃO DE ABERTURA E JULGAMENTO DE
LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021. A Prefeitura Municipal de Esperantinópolis – 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.esperantinopolis.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 Esperantinópolis – 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/MCIDADANIA/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.esperantinopolis.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 737.100.24153, 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
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: cplsantoamaro.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 Recursos 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.

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.

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."

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.

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 009/2021. A Prefeitura Municipal
de Itaipava do Grajaú/MA, através da Comissão Permanente de Licitação-CPL, torna público para conhecimento de todos os interessados, que a TP 009/2021,
tendo por objeto Contratação de empresa para execução de serviços de Recuperação de Estradas Vicinais
no Município de Itaipava do Grajaú – MA. Trechos:
Estrada vicinal que liga MA-329 ao SRº JOÃO GUEDES, 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 Grajaú/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 Administração. Para mais esclarecimentos, entrar em contato
por meio do seguinte 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.
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VIDA

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

oimparcial.com.br

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

DIA DO PADEIRO

COMEMORAÇÃO

São Luís vai ganhar
Espaço da Ciência
Local tem o propósito de tornar a ciência um bem popular, para isso será assinado um
convênio para implantação do espaço
tro dos campus da UFMA. Estamos
motivados a transformar a ciência em
um bem popular, assim como é o
ada mais signiﬁcativo do bumba-meu-boi, para os maranhenque no dia da ciência, que é ses, e o futebol, para o povo brasileicomemorado neste dia 8, ro”, revelou Antônio Oliveira, profesSão Luís dê um grande pas- sor do Departamento de Física e coorso para ganhar um local especíﬁco de denador do Centro.
A cúpula foi lançada na gestão anintegração entre o que é produzindo
cientiﬁcamente e a sociedade. O Es- terior do reitor Natalino Salgado e a
paço da Ciência e do Firmamento – sua construção foi retomada em marPlanetário e Teatro Digital da Univer- ço de 2020, na gestão atual. “O nosso
sidade Federal do Maranhão, quando desejo é ter um planetário para deconcluído, tem o propósito de ser um senvolver pesquisas e, também, desdos grandes veículos de Divulgação pertar o universo das ciências na coCientíﬁca do Brasil, em um local com- munidade, principalmente, nas criposto de auditórios, salão de exposi- anças e jovens. Assim, estamos busção, laboratório, lanchonete, loja de cando recursos para que, no próximo
souvenires, além de um grande terra- ano, esteja totalmente construído,
ço de observação de astros por meio mas, com os espaços que foram entrede lentes e a olho nu, e uma grande gues, já dá para iniciar as atividades,
cúpula de projeção, proporcionando mostrando que a universidade é um
a integração entre o conhecimento ci- espaço vivo da ciência e que o nosso
entíﬁco produzido na UFMA, no Bra- Planetário se projeta como uma ferrasil e Mundo, com o objetivo de tornar menta difusora das ações e trabalhos
cientíﬁcos para a sociedade”, relatou
a “Ciência um bem popular”.
O convênio da UFMA com a Prefei- o reitor.
Para criação do Espaço, estão sentura de São Luís será assinado nesta
quinta-feira, data em que se come- do ﬁrmadas parcerias com órgãos gomora o Dia Nacional da Ciência e o vernamentais federal, estadual e muDia Nacional do Pesquisador Cientíﬁ- nicipal, de fomento à pesquisa, iniciaco, com uma programação especial tiva privada. Segundo Oliveira, o objetivo é evidenciar o esforço instituciona cúpula.
“Teremos uma mostra cientíﬁca nal na promoção da educação cientícompostas de um planetário e vários ﬁca. “Para que o Maranhão modiﬁque
experimentos, incentivando a popu- os índices socialmente injustos, relação, em especial, os mais jovens, presentando uma pequena etapa enque o fazer cientíﬁco é muito impor- tre uma sequência de outras etapas,
tante para o desenvolvimento do país, para atingir o grande público, em esalém de ser um espaço de divulgação pecial aos mais jovens, com programa
e popularização da ciência local e das de educação e formação de cientistas
pesquisas cientíﬁcas produzidas den- no estado do Maranhão”, disse.
PATRÍCIA CUNHA

N

O esperado é que a sociedade possa
se aproximar mais do trabalho que é
feito pela comunidade cientíﬁca. “O
resultado mais esperado pela equipe
da UFMA é ver, no futuro, o Espaço da
Ciência e do Firmamento uma referência na área de divulgação e popularização da ciência em nosso país, de
forma multidisciplinar visando única
e exclusivamente a importância da ciência para o desenvolvimento da humanidade”, disse Oliveira.
O Espaço já está, segundo o professor, com 99% dos trabalhos concluídos e vários equipamentos já à disposição. Quando for possível abrir ao
público, o espaço promete ser também mais um local de visitação turística, não só cientíﬁca, mas de todos os
que desejam saber um pouco mais sobre universo da ciência.

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 Governo do Maranhão, por intermédio da Secretaria das Cidades e Desenvolvimento Urbano (Secid), está
avançando com a reforma dos residenciais Camboa e Jackson Lago, em
São Luís. As obras já estão na fase de
pintura das fachadas das unidades
habitacionais, com 70% dos serviços
concluídos, garantindo dignidade aos
moradores e novo aspecto urbanístico para a região.
Os empreendimentos integram a
área de atuação do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC Rio
Anil), beneﬁciando milhares de famílias que vivem ao longo da Avenida
Jackson Lago, antiga IV Centenário. As
intervenções são nas áreas comuns
internas e externas, e áreas de vivência.
O secretário da Secid, Márcio Jerry,
destacou a importância da iniciativa
do governo. “Por determinação do governador Flávio Dino, em atendimen-

to à demanda dessas comunidades,
estamos realizando as obras de reforma e assegurando melhoria nas condições de vida das famílias. O que é
muito importante também é que está
sendo utilizada mão de obra da comunidade, gerando trabalho e renda
nas localidades”.
No Residencial Camboa, que possui 18 blocos, a obra está com 70% dos
serviços executados. Foram concluídos reforma dos pisos e revestimentos, pintura interna e sistema elétrico
dos halls em cada bloco e revisão das
coberturas. A pintura das fachadas externas está 60% concluída e segue
avançando.
A reforma no Residencial Jackson
Lago, situado no bairro Fé em Deus,
também está avançada com 75% dos
serviços já executados. Os 20 blocos
habitacionais receberam a recuperação dos pisos e revestimentos, pintura
interna e melhoria do sistema elétrico

dos halls, revisão em coberturas e área
de lazer. A pintura nas fachadas externas dos imóveis segue em andamento, promovendo melhoria no visual
urbanístico do local.
Tatiana Soares, beneﬁciária do Residencial Jackson Lago, enalteceu a
ação do governo. “A obra veio em bom
momento, pois, por conta da chuva, o
prédio estava em deterioração e precisava de alguns reparos. A pintura vai
dar um novo visual ao residencial. Só
temos a agradecer o governador pela
iniciativa”, disse.
“Essa reforma em nosso residencial
vai trazer grandes benefícios para todos da comunidade, principalmente
no que se refere a nossa área de lazer.
Agradecemos ao secretário Márcio
Jerry pela sensibilidade e compromisso de promover melhorias para as famílias de baixa renda, somando para
o bem coletivo”, disse Hudson Silva,
liderança do Residencial Camboa.

SENAI qualifica mais
de 400 panificadores
O popular pão francês ou massa grossa não pode faltar na mesa de todo maranhense. Pão Francês, massa
grossa ou massa ﬁna; não muito interessa, o importante
é que o pãozinho venha crocante, quentinho e saboroso.
Não é à toa que o Maranhão conta com nada menos que
2.131 padarias das 16.704 distribuídas nos nove estados
do Nordeste.

Isso só é possível graças àquele que é responsável por
cada pão que chega à mesa: a ﬁgura popular e indispensável dos padeiros, que nesta quinta, 8 de julho, comemoram o seu dia. A proﬁssão que alimenta também faz
girar a economia. Embora não haja dados especíﬁcos
sobre o número de padeiros no país, estima-se que o setor gere 920 mil empregos diretos e 1,8 milhões de vagas
indiretas nas 70 mil padarias e confeitarias registradas
no Brasil. Segundo o último levantamento oﬁcial, de
2017, cada padaria mantém, em média, 12 proﬁssionais
(área de produção e loja) contratados para atender as
demandas diárias dos clientes que chegam em busca
dos produtos fresquinhos.
Com o objetivo de capacitar, qualiﬁcar e estimular as
pessoas a abrirem seu próprio negócio, o Sindicato da
Indústria de Paniﬁcação e Confeitaria de Imperatriz
(Sinpancimp) e o Sindicato das Indústrias de Paniﬁcação e Confeitaria de São Luís (Sindipan), em parceria
com o SENAI, realiza cursos de qualiﬁcação para novos
proﬁssionais sobre as técnicas do mercado além de atualizar os padeiros já proﬁssionais.
Segundo o diretor regional do SENAI, Raimundo Arruda, além de suprir a demanda das empresas do setor,
esse é um passo importante para quem deseja se destacar no mercado de trabalho. “Essas são excelentes oportunidades oferecidas à população visando a capacitação
proﬁssional e a geração de renda para os participantes.
E neste curso, trouxemos um pouco de tudo, principalmente uma aula complexa sobre o uso da pasta americana, que está sendo pouco utilizada por seu difícil manuseio. E ﬁquei muito contente porque foi um desaﬁo
em que todos demonstraram esforço para conseguir o
resultado”, enfatiza o diretor. Bolos, salgados, doces,
tortas frias e geladas, pães, cobertura e recheios foram
feitos pelos alunos que usaram a criatividade. No laboratório de alimentos, os alunos contam com todos os
equipamentos de uma cozinha industrial, equipamentos de última geração com capacidade para atender 20
alunos e produzir cerca de 200 pães por turno.
O presidente do Sindicato das Indústrias de Paniﬁcação e Confeitaria de São Luís (Sindpan), Francina Alves
enfatizou que o objetivo é promover capacitação para o
segmento alimentício da região. “Essa parceria sem dúvida foi um sucesso e muito salutar uma vez que nos
trouxe bons resultados já que não tivemos nenhuma desistência ao longo do curso. Acreditamos que é por meio
de ações como essa que qualiﬁcamos e aprimoramos a
mão de obra local para as demandas da cidade”, garantiu. Os cursos são marcados por dois momentos. Antes
de por a mão na massa, os alunos passaram por parte
teórica, com aulas que abordaram conceitos sobre preparo, manipulação de alimentos, higiene e segurança. Já
na parte prática, descobriram como preparar massas
para pães e salgados, além de recheios para tortas e bolos.
Durante o curso, os alunos puderam ainda aprender
as normas técnicas de conservação dos alimentos, além
de lidar com a segurança, saúde e prevenção do ambiente, visando a atuação do futuro proﬁssional. A gerente
do SENAI CEPT Distrito Industrial, Scheherazade Bastos destaca o trabalho realizado para qualiﬁcação da população. “O SENAI contribui para a formação proﬁssional preparando pessoas da comunidade para serem futuros proﬁssionais da indústria nas diversas áreas. Atuamos em diversos segmentos, inclusive na área de alimentos, na qual realizamos esse curso de padeiro e confeiteiro com 20 alunos em cada. Destinado à capacitação da mão-de-obra da região, o SENAI conta em São
Luís e Imperatriz com um bloco estruturado com equipamentos modernos na área de Alimentos e Bebidas,
especialmente no setor de paniﬁcação e confeitaria.
Como a falta de pessoas qualiﬁcadas ainda é um dos
grandes entraves vivenciados pela classe empresarial
brasileira, a parceria na formação técnica tem um impacto positivo na economia. “A vaga e as oportunidades
existem, porém, falta a qualiﬁcação do proﬁssional para
ocupá-la. E isso é muito complicado, pois afeta na produção e no crescimento industrial”, ressalta o presidente do Sindicato das Indústrias de Paniﬁcação e Confeitaria de Imperatriz (Sinpancimp), Antônio Alves que ressaltou que tem realizado em parceria com a FIEMA/SENAI, um bom trabalho à frente do sindicato, também
com a força dos empresários temos obtido sucesso em
muitas negociações e alcançado melhorias. Essa parceria com o SENAI, é muito interessante, pois o nosso setor existe uma grande rotatividade e falta muito proﬁssional capacitado”. Empresário no setor de paniﬁcação
há 14 anos, Domingos Borges, conta como a parceria
com o SENAI é salutar para a contratação da mão de
obra. “É um auxílio bem importante porque já recebemos um proﬁssional alinhado com teoria e prática e capacidade de trabalho em equipe”.

VIDA

oimparcial.com.br

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

7

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

2ª DOSE DA VACINA

PÁTIO NORTE

Drive-thru aplica
mais de 50 mil doses

Governoalertaservidores
dasegurançaeeducação

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

O

drive-thru montado pelo
Governo do Estado, no estacionamento Pátio Norte
Shopping, chegou, nesta
terça-feira (6), à marca de mais de 50
mil doses aplicadas contra a Covid19. A estrutura, que foi montada inicialmente para acelerar a vacinação nos
municípios de São José de Ribamar e
Paço do Lumiar, chegou a atender
moradores de toda a Grande Ilha durante os arraiais da vacinação.
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. A segunda
fase de vacinação da segunda dose
das pessoas que tomaram AstraZeneca nos meses de março e abril teve início nesta semana.
Segundo Marcos Grande, presidente da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares (EMSERH), que administra o serviço junto à Secretaria
de Estado da Saúde, os municípios de
São José de Ribamar e Paço do Lumiar
já registram uma queda acentuada
dos números de novos casos de Covid-19, bem como de internações pela
doença.
“Isso é um sinal que a vacina está
avançando e contribuindo com a saúde da população destes municípios.
50 mil doses é um número simbólico e
devemos comemorar esta marca, porque isso signiﬁca vidas salvas. O Governo do Estado está ao lado dos municípios desde o início, para que consigamos vacinar o maior número de
pessoas. Estamos nos aproximando
de vacinar toda população adulta de
muitos municípios maranhenses devido esse apoio”, ressaltou.
r de 60 anos de idadeNo drive-thru
instalado no Pátio Norte Shopping, a

O DRIVE-THRU FOI REATIVADO NO SÃO LUÍS SHOPPING
Com a aplicação da segunda dose da vacina contra a
Covid-19, o Governo do Estado está completando o ciclo vacinal de trabalhadores da segurança, salvamento e
forças armadas e proﬁssionais da educação das redes
estadual e federal. Com os pontos de vacinação montados pelo Governo do Estado, espera-se completar o esquema vacinal de cerca de 20 mil pessoas, acelerando a
imunização no Maranhão. Desde segunda-feira (5), o
sistema de drive-thru foi reativado no estacionamento
do São Luís Shopping e está atendendo esse público alvo. Somente nesse ponto, a expectativa é de que sejam
vacinados 4.765 proﬁssionais da educação e 2.560 trabalhadores da segurança, salvamento e forças armadas.
Por dia, deverão receber a segunda dose cerca de 900
pessoas.
VACINAÇÃO NO LOCAL É PARA PESSOAS COM 18 ANOS OU MAIS E A PARTIR DE 60 ANOS
vacinação está sendo disponibilizada
para pessoas com 18 anos ou mais
(primeira dose) e para pessoas a partir
de 60 anos de idade (segunda dose)
que tomaram a primeira dose no local, residentes dos municípios de São
José de Ribamar e Paço do Lumiar. O
serviço funciona de segunda a sextafeira, de 8h às 18h, e aos sábados, de
8h às 16h.
“Vim tomar a segunda dose, porque sei que é importante fechar o ciclo de imunização, senão não adianta.
A gente ﬁca emocionado também
porque percebe que o Governo está se
interessando em cumprir a meta, em
prestar esse auxílio diante da necessidade da população”, comentou o empresário Ivan Mourão.
Regiane Santos, de 21 anos, foi até o
drive-thru nesta terça-feira (6) para
tomar a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Após relutar, ela diz

que tomou coragem, já que tem medo
de agulha. “Eu estava morrendo de
medo. As outras pessoas estão com
medo também, mas vou aconselhar
todas a vir, porque é importante vencermos o medo para poder se vacinar”, pontuou.
Neyla Magalhães também aproveitou o drive para tomar a primeira dose. A rotina de trabalho havia impedido a cuidadora de se vacinar antes.
“Trabalha eu e mais duas pessoas cuidando de uma paciente, então tínhamos que revezar. Hoje, chegou meu
dia; estava aguardando ansiosa, e felizmente consegui vacinar”, disse.
O drive-thru montado no Pátio
Norte Shopping iniciou o funcionamento no dia 29 de março e se estendeu até 7 de maio. Foi retomado, posteriormente, no dia 29 de maio e segue atendendo a população de São José de Ribamar e Paço do Lumiar.

COROADINHO

Prefeitura segue com entrega de cestas básicas

O drive-thru do São Luís Shopping estará em atividade até o ﬁm de julho, funcionando de segunda a sextafeira, das 8h às 16h, e aos sábados, das 8h às 12h. Para a
vacinação com a segunda dose, devem ser apresentados
documentos como cartão do SUS, comprovante de vacinação da primeira dose e documento com foto.
Além da estrutura, a SES também instalou o sistema
de drive-thru no Imperial Shopping, em Imperatriz. Na
Grande Ilha, o Governo disponibiliza ainda dois pontos
que estão aplicando a segunda dose: o Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, o IEMA Rio Anil (antigo Cintra) e o drive-thru do Pátio Norte
Shopping. As pessoas que tomaram a primeira dose no
Centro de Ensino em Tempo Integral João Francisco Lisboa (Cejol) devem se dirigir ao IEMA Rio Anil. “No início
da pandemia, tive a infelicidade de pegar a doença. Não
cheguei a me hospitalizar, porém desenvolvi uma série
de complicações, como problema no fígado e na visão.
Para mim, é importantíssimo que as pessoas recebam a
segunda dose”, disse Alan Carlos Sousa, subtenente do

PINHEIRO

Políciaapreendemaisde
meiatoneladadecocaína

FORAM PRESAS TRÊS PESSOAS EM FLAGRANTE
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.
A droga estava sendo transportada em um fundo falso
de um caminhão que carregava frangos, segundo a polícia. No momento da apreensão, foram presas três pessoas em ﬂagrante.
DE ACORDO COM GRAZIELA BRAIDE, PRIMEIRA-DAMA, A SOLIDARIEDADE É FUNDAMENTAL PARA COMBATER OS EFEITOS DA PANDEMIA
A primeira-dama de São Luís, Graziela Braide, acompanhou mais uma
entrega de cestas básicas para pessoas
em situação de vulnerabilidade social, ainda mais agravada pela pandemia de Covid-19. Desta vez, foram beneﬁciadas famílias acompanhadas
pelo Centro de Referência da Assistência Social (Cras) do bairro Coroadinho. As cestas entregues são fruto
de campanha lançada pela Prefeitura
de São Luís, por meio da Secretaria
Municipal de Meio Ambiente (Semmam), no mês de junho, durante a Semana do Meio Ambiente. Na ocasião,
o órgão trocou mudas de plantas por
alimentos não perecíveis que compuseram as cestas básicas entregues
nesta sexta-feira. As secretarias da
Criança e Assistência Social (Semcas)
e de Segurança Alimentar (Semsa)

também participaram da ação que
beneﬁciou 48 famílias.
De acordo com a primeira-dama,
Graziela Braide, a solidariedade é fundamental para combater os efeitos da
pandemia e a gestão do prefeito Eduardo Braide tem trabalhado com esse
objetivo. “Essas doações de cestas que
temos realizado de forma constante
em São Luís é uma ajuda importante
para todas as famílias que ainda estão
sofrendo muito com essa pandemia.
Muitas estão sem ter o que comer em
casa e a Prefeitura de São Luís tem trabalhado para minimizar esses efeitos”, destacou a primeira-dama que
estava acompanhada das secretárias
Rosângela Bertoldo (Semcas), Karla
Lima (Semmam) e pelo secretário da
Semsa, Júnior Vieira.
Uma das famílias beneﬁciadas foi a

de Eliciane Costa, de 35 anos. Segundo ela, o desemprego foi um dos motivos que a fez precisar da ajuda de amigos e vizinhos para manter a alimentação dos ﬁlhos em casa. “Logo no começo da pandemia eu e meu marido
ﬁcamos desempregados, e depois,
sem que a gente tivesse planejado, eu
engravidei. Agora, temos três ﬁlhos
para criar, entre eles uma recém-nascida, e nada dessa pandemia passar
nem mesmo de surgir trabalho para
um de nós. Então, ajuda como essa
proporcionada pela Prefeitura de São
Luís é de grande valia para enfrentar
esse momento”, destacou a dona de
casa. Assim como a família de Eliciane
Costa, que recebeu uma cesta básica
sortida de vários produtos que deverão ajudar na alimentação dela, dos ﬁlhos e marido pelos próximos dias,

Entre as pessoas presas, está o motorista do caminhão e
outros dois homens que se encontravam em outro veículo que realizava a escolta do carregamento de entorpecentes. De acordo com a polícia, essa apreensão foi
uma das maiores já realizadas no estado nos últimos
anos.
Logo após, o ﬂagrante, os presos foram direcionados
para a delegacia onde prestaram esclarecimentos. Eles
vão ser indiciados por tráﬁco de drogas e associação para o tráﬁco. Posteriormente, eles foram levados para o
Sistema Penitenciário do Maranhão onde irão ﬁcar à
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OLIMPÍADAS

RUMO A PIRIPIRI

Sindicato Nacional das Empresas Transportadoras de Gás Natural por Gasodutos

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 ataque. Delegação deverá fazer longa viagem para Piripiri-PI
nativas para o setor, pois nesse início
de competição fez vários testes e ainom a equipe que vai enfren- da não chegou a uma conclusão sobre
tar o Quatro de julho pratica- quem deve ser realmente o titular de
mente deﬁnida, a delegação uma das vagas no meio campo. Vando Moto segue nesta quinta- der chegou recentemente, estreou difeira para a cidade de Piripiri, no vizi- ante do Cavalo de Aço, o mesmo
nho estado do Piauí, onde o time joga- ocorrendo com Wallace. Num primeirá no próximo sábado pela Série D do ro momento, mostraram desentrosaCampeonato Brasileiro. O técnico mento e falta de melhor condicionaCarlos Ferro não informou oﬁcial- mento físico.
mente a formação que pretende manSe não forem realizadas alterações
dar a campo, mas o time treinou com de última hora, a equipe poderá coVander no meio de campo e Wallace meçar jogando com Matheus; EverLima no comando de ataque. Eles, ton Silva, Wanderson, Keven e Esquerprovavelmente, serão os substitutos dinha; Vander, Jeff Silva, Cleitinho e
de Codó, que recebeu o terceiro car- Márcio Diogo; Felipe Cruz e Wallace
tão amarelo no jogo com o Paragomi- Lima.
nas, no Nhozinho Santos, e Ted Love,
expulso por troca de insultos com Ba- Reforço
lotelli, do Imperatriz.
Depois de perder a oportunidade
de contratar o zagueiro Mimica, que
passou mais de 15 dias treinando no
CT Pereira dos Santos e até chegou a
discutir bases para assinatura de contrato, o Moto agora tenta o retorno do
volante Lucas Hulk, que vestiu a camisa do clube em 2019. Caso as negociações obtenham êxito, o atleta, no
entanto, só terá tempo para fazer sua
estreia na partida do próximo dia 10,
contra o Palmas-TO, marcada para
São Luís.
O percurso da viagem será feito por
via rodoviária e terá duração de aproximadamente dez horas. Os motenses
vão tentar realizar pelo menos um
treino de conhecimento do gramado
onde será disputada a partida, na arena do Colorado piauiense. A lista dos
relacionados somente será divulgada
O treinador não tem muitas alter- hoje pela manhã.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ. Nº 06.116.461/0001-00

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 funcionamento das atividades da Secretaria de Educação do Município de
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Iranilton de Carvalho. Pregoeiro.

O jogo, que inicialmente estava
marcado para às 19h foi antecipado
para 16h e será realizado na Arena
Ytacoatiara, em Piripiri, que ﬁca a 164
quilômetros de Teresina, capital piauiense. O Moto vai realizar sua quarta partida fora de São Luís neste Brasileiro. Na rodada inicial empatou com
o Tocantinópolis (1 a 1 );na terceira rodada derrotou o Juventude Samas por
3 a 0, e mais tarde jogou em Paragominas e empatou por 2 a 2.
O Quatro de Julho atuou duas vezes
em casa, ganhou do Imperatriz ( 2 a
0), mas na sequência empatou com o
Tocantinópólis-TO no mesmo local (
1 a 1).

Fadinha do Skate fará último treino nos EUA
A Fadinha do Skate, a maranhense
Rayssa Leal, de 13 anos, a mais jovem
da delegação brasileira que vai disputar as Olimpíadas de Tóqui, embarcou
na última terça-feira (6), para Los Angeles, nos Estados Unidos.
A maranhense de Imperatriz vai realizar, junto com a seleção brasileira
de skate, um último treino antes da
disputa dos Jogos Olímpicos de Tóquio, no dia 23 de julho.
Em suas redes sociais, a Fadinha falou sobre a expectativa da sua primeira Olimpíadas.
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Pregão Eletrônico SRP - 02/2021 (Republicação)

Na outra categoria, o park masculino, os nomes foram divulgados no
mês passado: Pedro Quintas, Pedro
Barros e Luiz Francisco, no masculino, e Yindiara Aps, Dora Varela e
Isadora Pacheco, no feminino. Kelvin Hoefler, Felipe Gustavo e Giovanni Vianna foram os últimos representantes nacionais confirmados
na equipe.

A Fifa divulgou a numeração dos jogadores da seleção
brasileira que disputarão o torneio masculino de futebol
nas Olimpíadas de Tóquio.
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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 Administração 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 Monteles, n° 2001, Centro Anapurus/MA, ou através do endereço eletrônico departamentodecompraspma@gmail.com, onde poderão ser consultados e obtidos gratuitamente, bem
como consultados através do SACOP e portal da transparência deste órgão, demais informações na Comissão Permanente de Licitação – CPL. Anapurus - MA, 06 de julho de
2021, ALMIR LIMA DA SILVA, Pregoeiro.

NERES PINTO

Rayssa tem como companheiras no trio do street feminino,
Pâmela Rosa e Letícia Bufoni.

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)

substituto.
Além de Santos e Daniel Alves, o terceiro jogador com
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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.

Prefeitura Municipal de Monção
CNPJ: 06.190.243/0001-16
Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA
CEP: 65.360-000

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 Equipe de Apoio, instituída pela Portaria nº 009/2021, torna público aos
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cão 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-Pregoeiro Oﬁcial.
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São Luís, quinta-feira, 8 de julho de 2021

Zeca Baleiro lança
single duplo de forró
Em nova música, o cantor maranhense divide os vocais com Juliana Linhares

Entenda o conflito
de gerações
“O que é cringe?” Essa foi a pergunta que muitas pessoas da geração millenials (geração Y) fez nas últimas
semana. O surgimento da nova gíria, que signiﬁca cafona, brega ou até mesmo ‘mico’, ganhou força nas redes
sociais, depois de uma guerra silenciosa entre millenials
e geração Z (que são os jovens mais novos).
O caso mostra um cenário de conﬂito de gerações,
quando uma faixa etária percebe que está ﬁcando mais
velha e que, aqueles que antes eram crianças, agora são
os novos jovens criadores de gírias, tendências e que
acham tudo o que a antiga geração fazia, brega. Ou melhor, cringe.

E

nquanto produz um álbum a
quatro mãos com Chico César, Zeca Baleiro lança no dia
9 de julho um single duplo autoral de forró, com “Forró de Ilusão”,
só sua, e “Face”, parceria inusitada de
Baleiro com Chico César e Itamar Assumpção, em que divide os vocais
com Juliana Linhares.
São músicas feitas antes do isolamento, e já conhecidas do público
que frequenta o seu festivo projeto
“Forró do Safadinho”, que apresenta
desde dezembro de 2016 no Canto da
Ema, tradicional casa da cultura nordestina em São Paulo. A produção das
músicas segue a proposta de simplicidade do seu Forró – as músicas foram
gravadas praticamente ao vivo com
apenas um trio de forró e baixo, com
pequenas interferências eletrônicas
na pós-produção.

CRINGE

Segundo a psicóloga e coordenadora do curso de Psicologia da faculdade Pitágoras São Luís, Fernanda Zeidan, a sociedade está cada vez mais veloz, o choque de
gerações agora se dá entre os jovens e os muito jovens.
Antes, era necessário certo espaço de tempo para colocar em campos opostos as nuances geracionais.
“Hoje, as distâncias são mais curtas e, por isso mesmo, as diferenças são mais sutis. Provavelmente, a palavra da moda será considerada ultrapassada em um piscar de olhos. Logo, o cringe vai virar cringe. Portanto,
respeito e resiliência são os mecanismos de defesa do
momento”, aconselha.
A PRODUÇÃO DAS MÚSICAS SEGUE A PROPOSTA DE SIMPLICIDADE DO SEU FORRÓ

ﬁca pras ‘festas julinas’,
“Era para essas músicas

uma prorrogação das

serem lançadas

festas juninas, hoje

próximas ao São João,

comuns nos estados

esse era o plano, mas

nordestinos”, explica e

por conta de outros

brinca o artista. “A

compromissos,

intenção do lançamento

acabamos atrasando a

é manter a chama do

ﬁnalização delas. Agora

projeto viva na cabeça e

no coração do público”.
As canções farão parte do álbum de
forró que Baleiro vem maturando a
partir das apresentações na casa paulista, e ainda em fase inicial de produção. O disco terá parcerias com Anastácia, Targino Gondim, Oswaldinho,
Vanessa Bumagny e Ortinho, uma
parceria póstuma com Dominguinhos (e Fausto Nilo) e participações
vocais de vários amigos e parceiros,
alguns habitués do “Forró do Safadinho”.

Quatro doramas para assistir na Netflix

Ela acrescenta que existe um meio termo entre os
adolescentes e os pertencentes à geração Y. Isso porque
pessoas com mais ou menos 30 anos viveram nos dois
momentos e por isso, têm a bagagem dos anos 90 e foram impactados pelas novas tecnologias.
“Os choques geracionais começaram a ser documentados e estudados após o ﬁm da II Guerra Mundial. A
evolução da tecnologia, bem como, o maior acesso às
redes por todas as gerações culmina nesse processo, por
vezes, confuso e ao mesmo tempo esperado”, detalha a
psicóloga.
A especialista aponta que o conﬂito acontece porque
sempre existe uma sensação de conforto à época vivida.
Usar a expressão “no meu tempo”, por exemplo, ainda
traz este sentimento, mesmo que não tenha se passado
tanto tempo assim, além de ser uma tendência individual, subjetiva àquilo que foi vivido à época relacionada. “É muito genérico pois há também muita gente que
se identiﬁca com aspectos de épocas distintas, independentemente da geração a qual pertence”, pontua.

SPOTIFY

Seu Jorge e Mel Lisboa
em áudio série original

PACIENTE 63 É UM PODCAST ORIGINAL SPOTIFY
OS DORAMAS SÃO ORIGINAIS DE PAÍSES DA ÁSIA, SENDO OS DORAMAS JAPONESES, COREANOS E CHINESES O MAIS POPULARES
Crescendo em popularidade entre
o público brasileiro, os doramas invadiram plataformas de streaming como a Netﬂix, que investem cada vez
mais em títulos originais.

Os doramas são
formatos de histórias,
com começo, meio e ﬁm
e contadas em formato
episódico, como uma
série.
Os doramas são originais de países
da Ásia, sendo os doramas japoneses,
coreanos e chineses o mais populares.
Por serem tradicionalmente exibidos
em episódios semanais, como nove-

las, as histórias possuem temporadas
curtas e narrativas mais estruturadas,
com uma quantidade menor personagens.
Separamos cinco doramas para
quem está começando. Conﬁra:

Age of Youth (2016)
Age of Youth conta a história de cinco garotas, em seus 20 e poucos anos,
vivendo na Bellé Epoque, uma espécie
de república universitária. O dorama
começa com a jovem Eun Jae, que se
muda do interior para a cidade para
cursar a faculdade. Com uma dose de
drama, comédia, romance e até suspense na medida certa, a história diverte e se torna impossível de largar.

Romance is a Bonus Book
(2019)

Dois amigos de infância, Cha Eun
Ho e Kang Dan Yi, se reencontram depois de anos e se envolvem um na vida
do outro. A história aborda temas co-

mo casamento, mercado de trabalho
e maternidade e disparidades de gênero.

Something in Rain (2018)
A história conta o relacionamento
entre relacionamento de Jin-A e JoonHee, que se conhecem desde a infância e um é melhor amigo do irmão do
outro. Acompanhamos não só a evolução do relacionamento, mas também o crescimento do casal como indivíduos e seus dramas particulares.

Extracurricular (2020)

Para quem é fã de suspense, Extracurricular é o dorama certo. A série
narra a história de Oh Jisoo, jovem
que ainda cursa o ensino médio, porém comanda um negócio criminoso
de prostituição para se sustentar e ir
para a faculdade. A série nos faz reﬂetir sobre questões morais, além de debater temas como prostituição, desigualdades sociais, assédio e violência.

O Spotify Brasil apresenta uma nova áudio série original chamada Paciente 63 com as vozes protagonistas de
Seu Jorge e Mel Lisboa. O roteiro da produção de ﬁcção
cientíﬁca é de Julio Rojas e conta a história da psiquiatra
Elisa Amaral (Mel Lisboa), que grava as sessões de um
enigmático paciente que diz ser um viajante no tempo
(Seu Jorge).
O que começa como sessões terapêuticas de rotina se
transforma rapidamente em um relato que ameaça as
fronteiras do possível e do real.
Uma história que transita entre o futuro e o passado
de dois personagens que podem ter nas mãos o futuro
da humanidade.
Paciente 63 é um podcast original Spotify e tem previsão de estreia no segundo semestre deste ano.
A atriz Mel Lisboa ﬁcou conhecida por interpretar
Anita na minissérie Presença de Anita, em 2001. Além
disso, ela fez parte da série da Netﬂix Coisa mais linda
como a personagem Thereza e interpretou a cantora Rita Lee no teatro. Já o famoso cantor Seu Jorge, responsável pelos sucessos Burguesinha e Mina do condomínio,
também é ator.
Ele atuou em Cidade de Deus, de 2002, como o Mané
Galinha, e também deu vida ao Beirada, do ﬁlme Tropa
de elite 2: O inimigo agora é outro, de 2010. Entre os trabalhos mais recentes do artista como ator estão Mariguella, de 2019, e a minissérie Irmandade, do mesmo
ano.

Nedilson Machado

E-mail: nedilsonmachado@gmail.com

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

Novo maior bilionário

Museu do Oscar

Segundo a lista da revista Forbes, divulgada nesta terça-feira, 6, a fortuna de Eduardo
Saverin bateu os US$ 19,4 bilhões, ultrapassassando os US$ 19 bilhões de Jorge Paulo
Lemann, e se tornando o brasileiro mais rico. Saverin tem 39 anos e foi o cofundador
do Facebook, ao lado de Mark Zuckerberg
(atualmente o CEO da rede social tem uma
fortuna estimada de US$ 128 bilhões), ainda
em 2004.

O Academy Museum of Motion Pictures,
ou Museu do Oscar, será inaugurado no dia
30 de setembro em Los Angeles, com o objetivo de ser a maior instituição nos Estados
Unidos dedicada a explorar a arte e a ciência
do cinema e da produção cinematográﬁca.
O museu anunciou ontem que os ingressos
para admissão antecipada estarão disponíveis a partir de 5 de agosto no site e no novo
aplicativo do museu para IOS e Android.

Pra curtir

Vereadora Karla Sarney(PSD)
prestigia posse da ex-governadora
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nior, vai assinar hoje,
às 18h, no Espaço Orienta, no Renascença,
ato de ﬁliação ao PSB,
a convite do governador Flávio Dino, presidente do partido (MA).
“Tenham certeza que
estou preparado para
continuar fazendo o
melhor nos novos desaﬁos que virão. Nosso
destino é avançar!
Contem comigo”, postou no seu Instagram
ao agradecer o convite.

Gaby Borges, durante
gravação de aula para
o canal dela no
YouTube. O espaço,
que funciona na área
de gastronomia da Cozinha Potiguar, no
Cohafuma, segue inspirando e sendo palco
de diversas gravações
de programas de chefs
da cidade, que consideram o local per feito
para ﬁlmar suas aulas
de culinária entre outras atividades.

Conexão Ciência

Destinos férias

Leite humano

O Governo do Estado do Maranhão realiza
nesta quinta-feira, 8, Dia Nacional da Ciência e
o Dia Nacional do Pesquisador Cientíﬁco, a solenidade virtual de abertura da 1ª Edição do Conexão Ciência Maranhão.
O evento, uma iniciativa da Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Cientíﬁco e Tecnológico do Maranhão (FAPEMA), órgão
ligado à Secretaria da Ciência Tecnologia e Inovação (Secti), iniciará a partir das 8h30, com
transmissão pelo canal do Youtube Fapema Oﬁcial.

A Decolar – empresa líder de viagens na América Latina – analisou as tendências de destinos
nacionais para as férias de julho deste ano, com
base nas buscas por pacotes de viagens.
De acordo com o levantamento, Gramado, no
Rio Grande do Sul, lidera a lista dos 15 destinos
mais procurados pelos brasileiros para o período. O estudo também mostra a preferência pela
capital do Rio de Janeiro e pelo Nordeste, que
tem o maior número de cidades listadas no ranking. As informações foram publicadas no blog
de viagens Nuestra América.

Uma parceria entre o Banco de Leite Humano
do Hospital e Maternidade Marly Sarney e a
Equatorial Maranhão por meio dos postos E+
Reciclagem, está arrecadando frascos de vidro
para potencializar a doação do leite materno,
alimento precioso que pode salvar vidas de crianças prematuras. Para que essa doação seja viabilizada, é preciso que o leite seja coletado corretamente e armazenado em frascos de vidro
com tampa de plástico. Separe os frascos (não
são aceitos os que possuem tampas de metal) e
leve até um dos postos do E+ Reciclagem.

Na ocasião, será realizada uma programação especial em
que os visitantes terão acesso ao Planetário Móvel, aos experimentos do Ciência Móvel, a telescópios, a experimentos
interativos de ciências e instalações do
Planetário.
A Booking.com realizou uma pesquisa
para descobrir do que
mais os viajantes
sentem saudade e o
que eles estão dispostos a abrir mão
para voltar a viajar.
Questionados sobre o
que preferem vivenciar neste ano, quase 3
em cada 4 (74%) viajantes do país disseram que preferem viajar a encontrar o
verdadeiro amor.

