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Anvisa autoriza uso da Butanvac em voluntários

PÁGINA 2

Operação investiga desvio de
recursos de combate à covid-19
em municípios do Maranhão
A Polícia Federal deflagrou na manhã de ontem (8), a "Operação Alinhavado", que tem como objetivo desarticular grupo criminoso estruturado para
promover fraudes licitatórias e irregularidades contratuais no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde de São Luís, envolvendo recursos federais que seriam
utilizados no combate à pandemia de covid-19. A ação acontece nas cidades de Codó (MA), Brasília (DF) e Boa Vista (RR). PÁGINA 2

Olimpíadas de Tóquio sem
público nos estádios

Dirigente do PCdoB-MA reúnem
para discutir futuro do partido

Os Jogos Olímpicos de Tóquio serão realizados sem a presença de público nas
arenas da capital. Ontem, o Governo de Tóquio anunciou que a região da capital
japonesa entrará em novo estado de emergência a partir da próxima segunda-feira. O período de restrições vai até o dia 22 de agosto. Tamayo Marukawa, Ministra
da Olimpíada, confirmou a decisão. PÁGINA 8

Além de Márcio Jerry e Othelino Neto, estavam presentes os deputados
Adelmo Soares, Carlinhos Florêncio e Marco Aurelino, os secretários de estado Rodrigo Lago, Júlio Mendonça e Mavio Rocha e o ex-prefeito Eunelio representando a deputada Ana do Gás. PÁGINA 3

Incêndio é registrado
em Parque Eólico

OPORTUNIDADE
Concurso para
o IFMA encerra
as incrições hoje

Um incêndio foi registrado na subestação Delta 3 do Parque Eólico no município de Paulino Neves, no Maranhão.
De acordo com o Corpo de Bombeiros
Militar do Maranhão (CBM-MA), quando a guarnição chegou ao local, identificou que o incêndio ocorria dentro de
um dos compartimentos de uma das
salas e na parte subterrânea da mesma onde passavam fios de eletricidade.
PÁGINA 9

PÁGINA 6

BASTIDORES

O furacão da covid
Melhores filmes
do primeiro
semestre de 2021
PÁGINA 9

Com ataque incerto, Sampaio enfrenta
o Vasco da Gama hoje no Rio de Janeiro
Tricolor encara o Vasco, a partir das 19h desta sexta-feira, no Estádio São Januário, no Rio de
Janeiro. Vitória pode deixar a equipe bem mais próximo do topo da Série B . PÁGINA 8

Desde quando a CPI da covid-19 foi instalada no Senado, o território que cerca a
Praça dos Três Poderes em Brasília virou
um pandemônio. No primeiro momento,
o Palácio do Planalto tentou
impedir a formação da Comissão, como não conseguiu, agiu fortemente
para ocupar a presidência e a relatoria do órgão, com senadores do
Centrão.
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INÍCIO

CPI DA COVID-19

Qualéodestinode
RobertoDiasapósprisão

Anvisaautoriza usoda
Butanvacemvoluntários

Ex-diretor de logística do Ministério da Saúde é acusado de ter participado de um
suposto esquema de propina na compra de vacinas

E

m andamento há cerca de
dois meses, a CPI da Covid
terminou, pela primeira vez,
com a prisão de um depoente.
Trata-se de Roberto Dias, ex-diretor
de logística do Ministério da Saúde
acusado de ter participado de um suposto esquema de propina na compra
de vacinas — algo que ele negou com
veemência durante seu depoimento,
alegando estar sendo “acusado sem
provas”.Depois da prisão, disse Rodrigues em entrevista coletiva após a sessão, o destino de Dias “não cabe mais
à CPI”. “Sua defesa pode entrar com
habeas corpus, creio que isso (prisão)
nem vai chegar à audiência de custódia”.A senadora Simone Tebet (MDBMS), que se posicionou contra a prisão em ﬂagrante, também aﬁrmou
acreditar que os desdobramentos da
detenção iriam se limitar a “ir para a
delegacia, pagar ﬁança e ir embora”.
Foi mais ou menos o que aconteceu.
Dias deixou a sede da polícia legislativa no Senado, onde ﬁcou detido
por cerca de cinco horas, após pagar
ﬁança no valor de R$ 1.100.

de de Direito da Universidade de São
Paulo (USP), considerando-se que
Roberto Dias pode ser, em tese, implicado no suposto esquema de corrupção de vacinas, ele tem o direito de
não produzir provas contra si mesmo,
independentemente da condição formal sob a qual depôs ou de prestar juramento à CPI. Nesse caso, “não se
aplicaria a ele o crime de falso testemunho”, explica Badaró.
Agora, Dias responderá pela acusação de ter mentido à CPI e pode acabar indiciado pelos senadores ao ﬁnal
da investigação sob acusação de participação no suposto esquema de corrupção em torno da compra de vacinas pelo Ministério da Saúde do governo Bolsonaro.
Prisão em ﬂagrante

O auto de prisão assinado por Aziz
alega que “foram veriﬁcadas diversas
contradições” no depoimento de Dias, desde sua permanência no cargo
no Ministério da Saúde até seu relacionamento com Dominghetti e outros
Alguns senadores contestaram a acusados de participar do suposto esdecisão de Aziz de prender Dias, co- quema de propina.
Nos depoimentos prestados até
mo Marcos Rogério (DEM-RO), que
acusou o presidente da CPI de abuso agora, houve diversos pedidos de sede autoridade e aﬁrmou que não ha- nadores para que depoentes fossem
via um fato concreto para prender Di- presos, acusando-os de terem mentias. A advogada do depoente, Maria Ja- do perante a comissão. Nenhum, no
mile José, disse se tratar de “uma ile- entanto, foi aceito por Omar Aziz.
Tanto o Código Penal quanto a legalidade sem tamanho, um absurdo”.
Para Gustavo Badaró, professor de gislação que regula as CPIs estabeleDireito Processual Penal na Faculda- cem que é crime “fazer aﬁrmação fal-

sa” como testemunha.
Portanto, caso algum depoente faça uma aﬁrmação falsa em uma CPI,
isso pode conﬁgurar crime.
A Constituição Federal e o Código
de Processo Penal preveem a possibilidade de prisão em ﬂagrante. “É a prisão por qualquer cidadão. Qualquer
pessoa pode dar voz de prisão em ﬂagrante a alguém que esteja praticando
um crime”, explicou, em entrevista
concedida em maio à BBC News Brasil, o professor da FGV Direito Rio
Wallace Corbo — antes, portanto, da
prisão de Roberto Dias.
“Em tese qualquer pessoa na CPI,
qualquer senador, até um membro da
imprensa, poderia dar voz de prisão
em ﬂagrante se veriﬁcasse uma aﬁrmação falsa, mas isso não tende a
acontecer”, disse ele.
“Por uma lógica de uma organização, parece se consolidar uma interpretação de que, nesta CPI, quem tem
autoridade para dar voz de prisão em
ﬂagrante seria o presidente da CPI”,
observou Corbo.
Isso foi conﬁrmado nesta quartafeira pelo senador Randolfe Rodrigues
e Humberto Costa (PT-PE) durante a
entrevista coletiva após a sessão.
“Respeitamos a atribuição do presidente (Aziz)”, aﬁrmou Randolfe.
“Somos solidários à decisão dele.
Ele já vinha dizendo que sua paciência estava se esgotando porque o número de pessoas que faltaram com a
verdade foi muito grande”, agregou
Costa.

SAÚDE

ANVISA AUTORIZA USO DA VACINA BRASILEIRA
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou o início da vacinação de voluntários do estudo
clínico da vacina Butanvac, que está sendo desenvolvida pelo Instituto Butantan.
A decisão foi tomada após reunião entre a equipe técnica da agência e o Butantan. Durante o encontro, foram apresentados os dados pendentes para o início dos
testes. Foi autorizada a aplicação do imunizante em 400
voluntários.
A equipe técnica da Anvisa considerou os dados suﬁcientes para que o estudo seja realizado. O protocolo clínico da Butanvac já havia sido aprovado pela agência
em 9 de junho, mas ainda havia informações pendentes,
especiﬁcamente sobre os dados gerados pelo Butantan
relativos à inativação do vírus.
Estudo clínico
A Butanvac foi anunciada em março pelo Instituto
Butantan. A pesquisa clínica de fase 1 e 2 do imunizante
está dividida em três etapas (A, B e C). Neste momento,
de acordo com a Anvisa, está autorizada a etapa A do estudo, que vai envolver 400 voluntários. Ao todo, as fases
clínicas 1 e 2 têm previsão de seis mil voluntários com 18
anos ou mais.
A vacina será aplicada com duas doses, em um intervalo de 28 dias entre a primeira e o reforço, como ocorre
com a outra vacina do instituto, a Coronavac, desenvolvida em parceria com a chinesa Sinovac. O estudo deve
ser realizado no Hospital das Clínicas da Faculdade de
Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP) e
no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de
Ribeirão Preto (HCFMRP).
A agência reforçou que vem trabalhando ininterruptamente na avaliação de todos os dossiês referentes aos
produtos relacionados ao combate à covid-19 que lhe
foram apresentados.

NOTA

PFfazoperaçãoparainvestigarrecursoscontracovid-19 Militares discutiram
protesto e CPI
Um dia antes de assinar uma nota com fortes críticas
contra o senador Omar Aziz (PSD-AM), presidente da
Comissão Parlamentar (CPI) da COVID-19, os comandantes das Forças Armadas participaram de uma reunião no Palácio do Planalto com o presidente Jair Bolsonaro. Sem alarde, o encontro foi realizado na terça-feira
(6/7) e foi palco deﬁnitivo para deﬁnir o alinhamento
político dos militares com o governo.

POLÍCIA FEDERAL DEFLAGROU A OPERAÇÃO “ALINHAVADO”, QUE INVESTIGA CONTRATOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
A Polícia Federal deﬂagrou na manhã de ontem (8), a operação Alinhavado, que tem como objetivo desarticular grupo criminoso estruturado
para promover fraudes licitatórias e
irregularidades contratuais no âmbito
da Secretaria Municipal de Saúde de
São Luís, envolvendo recursos federais que seriam utilizadas no combate
à pandemia COVID-19. A ação acontece nas cidades de Codó (MA), Brasília (DF) e Boa Vista (RR).
De acordo com informações da Polícia Federal, inicialmente, foi constatada a “montagem” em, ao menos,
quatro processos licitatórios instaurados, em 2020, pela Secretaria de Saúde de São Luís para a contratação de
insumos destinados ao combate à
COVID-19.
Também foi constatado que o grupo utilizou diversos mecanismos de
fraudes para maquiar as irregularidades dos certames licitatórios, que teriam sido deﬂagrados com o ajuste prévio das empresas vencedoras.

Ainda de acordo com a
Polícia Federal, além da
frustração do caráter
competitivo dos
procedimentos
licitatórios, de acordo
com análises da
Controladoria Geral da
União – CGU,
evidenciaram-se
superfaturamentos
contratuais e simulação
de vendas, gerando
prejuízo milionário aos

cofres públicos.
Foram cumpridos 5 mandados de
busca e apreensão e 5 mandados de
constrição patrimonial expedidos pela 1ª Vara Federal de São Luís, que decorreram de uma representação elaborada pela Polícia Federal. Com o
cumprimento da Constrição Patrimonial almeja-se a apreensão e o sequestro de bens (ativos ﬁnanceiros, veículos e imóveis) num valor total de até
3,2 milhões de reais, quantia identiﬁcada como tendo sido recebida ilicitamente. Se conﬁrmadas as suspeitas,
os investigados poderão responder
por fraude à licitação, simulação de
compra e venda, peculato e associação criminosa. Somadas, as penas podem chegar a 21 anos de prisão. A denominação “Alinhavado”, do verbo
“alinhavar”, signiﬁca “costurar provisoriamente”, fazendo referência aos
processos licitatórios fraudados, que
teriam sido “alinhavados” para, ao ﬁnal, “costurar a contratação” de empresas previamente ajustadas.

A pauta da reunião estava deﬁnida como um balanço
dos 30 meses de governo. Mas foi bem além e tratou de
protestos pelo país que miraram o presidente Jair Bolsonaro no ﬁm de semana e os riscos do número de manifestantes nas ruas aumentar e pressionar o Congresso. A
tendência é que a partir de agora as Forças Armadas não
se furtem de se manifestar politicamente em prol do
Executivo e de seus interesses.
Além de ministros como Braga Netto, da Defesa, André Mendonça, advogado-geral da União e Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional, estavam
sob a mesa o comandante do Exército, general Paulo
Sérgio, da Marinha, Almir Santos, e da Força Aérea, Carlos Baptista Júnior, além de integrantes da Agência Brasileira de Inteligência (Abin).
Imagens reproduzidas na reunião criticaram os protestos e ressaltaram a presença de símbolos comunistas
nos atos. O texto descrito pelo narrador fazia referência
a uma suposta tentativa de instalar o comunismo no
país, remetendo a alegações usadas para instaurar o golpe militar de 1964.
Um dos vídeos é de um militante bolsonarista que se
inﬁltrou nas manifestações que ocorreram na Avenida
Paulista. Se dizendo ex-militante da União da Juventude
Socialista (UJS), o homem ﬁlmou os protestos, bandeiras de partidos e acusou os participantes de vestirem
verde e amarelo e portarem a Bandeira do Brasil para
descaracterizar símbolos usados em atos pró-Bolsonaro.
Em uma das fotos publicadas pelo Planalto em sua
conta no Flicker, aplicativo de fotos, é possível ver trechos do vídeo sendo reproduzido no telão, enquanto os
ministros olham ﬁxamente para a imagem, e parecem
preocupados com o que estão vendo. De acordo com
fontes no governo, a reunião ministerial foi precedida
de encontros menores e conversas particulares com o
presidente.
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PREÇO DOS COMBUSTÍVEIS

CPI dos Combustíveis
entrega relatório
SAULO DUAILIBE

H

oje a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos
Combustíveis,
presidida
pelo deputado estadual
Duarte Jr. (PSB), vai dar um passo importante nas investigações, pois será
aprensentado o relatório do processo
investigativo. Após o relatório ser
apresentado, ele deve seguir para ser
entregue e protocolado no Ministério
Público Estadual (MPE).
Os membros da Comissão Parlamentar de Inquérito vão mostrar os
detalhes das investigações em um
evento realizado às 9h desta sexta-feira (9), no Plenarinho da Assembleia
Legislativa do Maranhão (Alema).
O relatório será votado pelos membros da CPI e após a aprovação será
encaminhado para os órgãos competentes. Além do presidente da CPI, devem participar da coletiva, o Relator
Roberto Costa, entre outros membros, como os deputados Wellington
do Curso e Henrique Lula.
A apresentação
também será
transmitida ao vivo pela TV Assembleia e pelo Canal da TV Assembleia,
no YouTube.
Na manhã de ontem, mesmo com o
não comparecimento do depoente Josival Cavalcanti, mais conhhecido como Pacovan, para prestar esclarecimentos, o presidente e o relator da
CPI decidiram não pedir prorrogação
das comissão.
Um dos depoimentos mais esperados pela CPI, o depoente Josival Cavalcanti, o Pacovan, não compareceu
na Assembleia Legislativa na última
terça-feira (6), por força de uma decisão judicial tomada pelo desembargador João Santana, que concedeu
habeas corpus ao empresário, garan-

O RELATÓRIO SERÁ VOTADO PELOS MEMBROS DA CPI HOJE E DEPOIS ENTRE AO MP
tido a ele o direito de permanecer em
silêncio e a suspensão temporária do
seu depoimento, junto à CPI.
O deputado Duarte Jr. questionou o
motivo que levou a testemunha de desistir de se pronunciar. “Estava aqui
no dia, hora e local marcado. Não entendi para onde foi toda a ansiedade
dele. Quem não deve, não teme”.
O relator da CPI, o deputado Roberto Costa, também falou sobre a decisão de Pacovan. “É importante deixar
claro que a ausência no depoimento
do Pacovan, não vai comprometer as
investigações e nem a produção do
relatório, que deve ser entregue, em
breve, à justiça”.

O empresário foi intimado na semana passada pelos deputados que
presidem a CPI, após o depoimento
de Rafaely de Jesus Souza Carvalho.
Na ocasião ela aﬁrmou que teria apenas emprestado o seu nome para o
empresário usar, como se ela fosse a
proprietária da Rede de Postos Joyce.
Empresas que durante as investigações apresentaram uma série de movimentações suspeitas, entre elas, um
volume bem maior de venda de combustíveis, do que o de compra, veriﬁcadas por meio da quebra de sigilo ﬁscal.

O furacão da covid
Desde quando a CPI da covid-19 foi instalada no Senado, o território que cerca a Praça dos Três Poderes em Brasília virou um
pandemônio. No primeiro momento, o Palácio do Planalto tentou
impedir a formação da Comissão, como não conseguiu, agiu fortemente para ocupar a presidência e a relatoria do órgão, com senadores do Centrão. Também foi derrotado. Por último tentou no
STF afastar o relator Renan Calheiros, do MDB. Diante de nova
derrota, o Planalto plantou no plenário da CPI, a tropa de choque
para encalacrar os governadores na CPI e desviá-la do foco principal, que é investigar as ações de enfrentamento da crise, no governo federal, que levaram o país ao 2º lugar no ranking de mortes do
mundo por covid.
Na CPI, desde a primeira sessão, o ambiente tem sido tenso e
de confrontos diários entre a chamada tropa de choque e os senadores da oposição. Quanto mais denúncias cabeludas vêm à tona
na esteira da pandemia, mais o clima esquente. E tudo gira em
torno do Ministério da Saúde, desde negação da crise, a ação de
Bolsonaro para atrapalhar o combate ao vírus, até as negociações
espúrias na engrenagem do Ministério, dominada por militares
da reserva e da ativa das Forças Armadas. Nesse ambiente, Jair
Bolsonaro não cansa de fazer ameaças de golpe, numa retórica
cada dia mais agressiva.
No dia 23 de junho, o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) ﬁcou indignado com a resposta do governo às acusações de fraude
na compra de 20 ou 40 milhões de doses da vacina indiana Covaxin. O servidor público do Ministério da Saúde, Luís Ricardo de
Miranda, depôs na CPI e conﬁrmou denúncias sobre irregularidades na compra das vacinas indianas, por uma soma bilionária e
preço superfaturado. O negócio não foi realizado, mas ninguém
foi punido pelas tentativas de corrupção. A reação do Planalto foi
chamar a Polícia Federal para investigar o denunciante. Sobre os
denunciados, nada.
Como o “campeonato de mentiras” na CPI passou de todos os
limites, segundo Renan Calheiros, o presidente Omar Aziz mandou prender o depoente Roberto Dias, um ex-sargento da Aeronáutica. Foi a gota d’água para levantar um tsunami em Brasília,
com nota ameaçadora das Forças Armadas a uma fala de Aziz, ao
se referir a alguns da “banda podre das Forças Armadas” que atuam no governo. Sobre a nota dos comandantes, Aziz disse que eles
podem emitir mil notas, mas não o intimidam. Assim, após prisão
do depoente Roberto Dias ele pagou a ﬁança de R$ 1.100 e foi embora. Mas deixou o caldeirão do diabo fervendo em Brasília, enquanto a covid-19 vai marcando o rastro de horror, com 530 mil
mortes. Até ontem.

Datas coincidentes

PCdoB-MA se reúne para discutir futuro do partido

O município de Viana, terra de poetas e juristas, completou ontem 264 anos de emancipação política, com a presença do vicegovernador Carlos Brandão, inaugurando o Arraial da Vacinação.
Na mesma data, Carolina, o Paraiso das Águas, festejou 164 anos.

PSB reforçado (1)

Com transmissão ao vivo pelo Instagram, o governador Flávio
Dino comandou ontem a tarde, o ato de ﬁliação em grupo, de vários secretários ao PSB, legenda que ele adotou como nova morada
partidária, na qual disputará em 2022, o Senado Federal.

PSB reforçado (2)

Os novos “socialistas” que vão reforçar o partido no Maranhão
são: Rogério Cafeteira (Esportes), Carlos Lula (Saúde), Jefferson
Portela (Segurança), Karem Barros (Procon), Catulé Jr (Turismo)
Marcos Pacheco (Políticas Púbicas).

“Nosso lado pode não aceitar o resultado”

Do presidente Jair Bolsonaro sobre as eleições de 2022, no momento em que a diferença de Lula contra ele, nas pesquisas só aumenta. Ele ameaça não aceitar eventual derrota, caso não seja implantado o voto impresso.

Flávio Dino opinou sobre a nota dos comandos militares contra o presidente da CPI do Senado, Omar Aziz.
Achou desproporcional e abusiva: “A indignação cívica
deve ser contra alguns militares que se meteram em
transações mal explicadas e em desastres gerenciais”.
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DEPUTADOS E SECRETÁRIOS DO PCDOB SE REÚNEM PARA DISCUTIR O FUTURO DO PARTIDO NO MARANHÃO
Lideranças políticas que são ﬁliados ao PCdoB se reuniram, na tarde
dessa quarta-feira (7) para debater o
futuro do partido no Maranhão. Após
ﬁliação do governador Flávio Dino ao
PSB, vários deputados da base governista e secretários de estado migraram para o partido.
Para o deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa,
Othelino Neto, o encontro foi produtivo. “Conversamos sobre a conjuntura
política para 2022 e as ótimas perspectivas para o Maranhão.

Seguimos unidos e cada vez mais
fortes”, disse o presidente da Alema.
Além de Márcio Jerry e Othelino
Neto, estavam presentes os deputados Adelmo Soares, Carlinhos Florêncio e Marco Aurelino, os secretários de
estado Rodrigo Lago, Júlio Mendonça
e Mavio Rocha e o ex-prefeito Eunelio
representando a deputada Ana do
Gás.

A bancada de deputados

A deputada Mical Damasceno foi quem levou assessores, de madrugada, para “limpar” as pichações “Fora
Bolsonaro”, na mureta da ponte José Sarney, sentada
numa cadeira ao lado da operação, Mical ﬁscalizava o
trabalho de enxaguar gelo.
Na Assembleia Legislativa, Mical sempre apoiou o governo Flávio Dino. Agora, na direção regional do PTB,
rompeu, por ordem do presidente nacional, Roberto
Jefferson. E, pasmem: disse a uma rádio não estar preparada psicologicamente para se vacinar contra a covid-

estaduais do PCdoB e

19.

pré-candidatos serão

Nova ameaça de Jair

federal e presidente do

“Ou fazemos eleições limpas no Brasil ou não teremos eleições”. Avisou ontem, o presidente Jair Bolsonaro, em conversa
com apoiadores, em nova ameaça à democracia, como se o Brasil
ainda estivesse nos tempos da República das Bananas.

Diretório Estadual do

No ostracismo

liderados pelo deputado

partido, Márcio Jerry.

Com a ﬁliação ao PSB, para onde levou uma penca de secretários e pode juntar também prefeitos e outros políticos, Flávio Dino deixou o PCdoB meio decaído, como, aliás, já era antes de
2006, quando foi “ocupado” pelos então dissidentes do PT maranhense.
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Magistério e burocracia,
uma conta que não
fecha
JAQELINE AIDA FERRETE E RICARDO AGUM RIBEIRO
Professores do Instituto Federal de Rondônia – IFRO
O exercício do magistério vem sendo soterrado pelo
excesso de burocracia. Ao considerar a burocracia moderna, o sociólogo alemão Max Weber, apontou que a
mesma era uma forma avançada de organizar a administração. Para tanto, seria preciso utilizar um método
racional e cientíﬁco.

Estamos diante de uma
contradição. O trabalho docente
ultrapassa o entendimento da

Fragmentos de um discurso indecoroso
ambiciosos e vulgares, tinham ojeriza
à Constituição. Essa turma, além de
não ser lá muito estudiosa, tinha basDeltan Dallagnol, o Delta, tinha um tante diﬁculdade com a interpretação
belo discurso, que seduzia os incau- da Constituição. Essas ﬁguras sombritos. Sérgio Moro, o Russo, adotava a as possuíam um entendimento pouco
mesma narrativa: “A corrupção mata”. ortodoxo do que seria Justiça, por isso
Ambos trabalhavam em compadrio, gostavam de ser chamados de Justinuma espécie de “rachadinha” pro- ceiros. Também por causa de sua vicessual. Um era o acusador. O outro, o são deturpada, tais criaturas confunjuiz que julgava as acusações feitas diam o interesse público com o intepelo primeiro. Mas eram tão aﬁnados resse privado e preferiam a luz efêmeque pareciam pensar como um orga- ra dos holofotes à sóbria chama da
nismo único, uma espécie de simbi- institucionalidade.
Como nos advertia Lorde Beaveronte. Quem os visse tão entrosados,
poderia até pensar que se tratavam da brook, o poder sem responsabilidade
mesma pessoa, embora não deves- era algo que, ao longo da história,
sem ser. A amizade pouco republica- sempre havia sido prerrogativa das
na entre Delta e Russo me fez lembrar prostitutas. Os justiceiros eram vaidouma fábula, que se sucedeu há muito sos, toscos e avessos à leitura. Por
nunca terem lido as palavras de Beatempo, numa galáxia muito distante.
Era uma vez um país onde havia verbrook e por ignorarem os possíveis
um troço chamado Constituição, es- reveses da história, empenharam-se
pécie de manual de instrução da vida como loucos para corroer a Constituicívica, embora fosse um manual bas- ção. Exatamente por isso, começaram
tante frágil. Teoricamente, todos os ci- a fazer um sucesso tremendo. Pelo
dadãos deveriam proteger a Consti- menos em certos círculos.
Iniciou-se, então, um tempo de
tuição, mas não era assim que funcionava. A maioria da população não ti- execração pública da Constituição,
nha muita compreensão sobre a im- por parte de quem deveria protegê-la.
portância de zelar por nosso manual E tanto ﬁzeram os justiceiros, tanto
de instrução, razão pela qual a própria conspiraram, tanto pisaram, tanto
Constituição criou um corpo de notá- chutaram, tanto bateram, tanto cusveis que deveriam funcionar como piram e tanto xingaram que a Constiuma espécie de assistência técnica da tuição quase morreu. Quem alertava
sobre o seu estupro era tido por lenisociedade.
Num sistema político chamado de- ente. Quem clamava pelo respeito
mocracia, esse corpo de notáveis usa- àquilo que a Constituição estabelecia
va a Constituição como paradigma de era execrado nas redes anti-sociais.
civilidade, a ﬁm de consertar algumas Quem clamava pelo respeito às insticoisas erradas na sociedade. A Consti- tuições era apedrejado em praça pútuição não era perfeita, porque havia blica (e, nem sempre, apenas metafosido escrita por pessoas, não por deu- ricamente). Os justiceiros provocases mas, de alguma maneira, funcio- vam orgasmos nas alcatéias de fãs, curiosamente compostas não por lobos
nava.
Alguns notáveis, todavia, optaram mas por Patus amarelus (intrigante
por se transformar em notórios e, não espécie de animal que costuma ir às
por acaso, começaram a corroer a ruas pedir a perda de direitos).
Vivia-se numa espécie de loop temConstituição por dentro. Nossa querida Constituição tinha um inconveni- poral, um “dia da marmota” do obscuente, que provocava urticárias nos rantismo. Enquanto isso, a dileta asnotórios: punha freios ao arbítrio e al- sistência dos verdugos, mesmerizada
mejava a inclusão de todos sob suas com as sábias palavras dos vigilantes,
generosas asas. Só que os notórios, continuava a ser inundada pelas conhomens e mulheres deslumbrados, vicções daqueles paladinos. Os lobos
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em pele de cordeiro uivavam ainda
mais alto, para intimidar os poucos
que desaﬁavam o coro dos contentes.
Os guinchos, cada vez mais ferozes e
estridentes, eram chancelados pela
opinião publicada, como verdades
imaculadas.
Os justiceiros eram sujeitos respeitosos e não queriam melindrar pessoas cujo apoio fosse importante. Alguns corruptos, portanto, eram mais
iguais que outros. E essas ﬁligranas,
que a alguns ingênuos poderia soar
como hipocrisia, não incomodavam a
claque dos verdugos, que naquele estranho recebiam o epíteto de cidadãos de bem. Então, graças ao denodo
dos vigilantes, Constituição e Corrupção passaram a ser sinônimos.
Pelas mãos dos lobos em pele de
cordeiro, aquela sociedade, que nunca havia sido das mais justas, virou algo muito pior. Como num espelho
distorcido, o feio tornou-se bonito e a
barbárie virou paradigma civilizatório. O arbítrio, a desfaçatez, o autoritarismo, a infâmia, tudo era válido para obliterar a Constituição, digo, a
Corrupção. Provas? Defesa? Garantias? Presunção de inocência? Devido
processo legal? Assuntos de somenos
importância. Ao acusado da prática
de corrupção restava apenas a pedagogia da masmorra. Ou o suicídio.
E a luta contra a Corrupção prosseguiu, implacavelmente, por séculos e
séculos e além. E quanto mais se
“combatia” a Corrupção, mais a vida
das pessoas piorava. Por ﬁm, satisfeitos com sua obra, os agora milionários justiceiros encerraram, deﬁnitivamente, a nefasta prática da corrupção
que assolava aquele belo e cada vez
mais próspero país. E nunca mais, por
aquelas plagas, se praticou qualquer
ato ilícito, incluindo extorsão, tráﬁco
de entorpecentes, homicídio, estelionato, estupro, seqüestro, terrorismo
de Estado, racismo, tortura, curandeirismo ou a gatunagem dos dinheiros
públicos, enquanto duas mil pessoas
morriam todos os dias naquela terra
em que, se plantando, tudo dava. Exceto, talvez, vergonha na cara…

A falta de liderança impede o progresso
função que envolve toda uma complexidade sobre o negócio, gestão de
equipe, clientes, ﬂuxos de caixa e deVivemos um momento muito deli- mais assuntos que muitas vezes focado na economia mundial e é fato gem do controle interno, como quesque isto se reﬂete também em ques- tões políticas e econômicas.
tões pessoais e de convivência no dia
Ao longo de minha carreira proﬁsa dia com as pessoas, seja no ambien- sional vivenciei muitas situações que
te de trabalho ou no próprio lar com a me ﬁzeram reﬂetir qual o verdadeiro
família.
papel de um líder e como desempePara se destacar em um mundo ca- nhar esta habilidade na prática. Sim,
da vez mais dinâmico, inovador e digo habilidade, pois não é tarefa fácil
cheio de transformações que aconte- assumir esta posição que além de exicem instantaneamente, um bom líder gir um olhar sistêmico para o negócio
não deve só tomar boas decisões nos como um todo, é preciso também sanegócios, mas também ser resiliente, ber lidar com as emoções, medos, anter postura ﬁrme e, acima de tudo, es- gústias e frustrações que certamente
tar pronto para qualquer desaﬁo que vão aparecer em algum momento
aparecer no seu caminho.
desta jornada.
Contudo, nem sempre as organizaEmpresas onde há a ausência de líções privadas e mesmo as instituições deres comprometidos podem sobrepúblicas detêm de proﬁssionais que viver por algum tempo no mercado,
ocupam um cargo de liderança aos mas diﬁcilmente resistirão aos conquais são capazes de exercerem esta tratempos do cotidiano e não haverá
MARCOS SCALDELAI
Empresário

uma trajetória para se orgulhar, pois
se mantiver em posição de destaque
um líder frágil e despreparado, ele não
conseguirá engajar, motivar e extrair o
melhor de sua equipe para que os resultados sejam positivos.
Um dos grandes segredos para
construir uma empresa de sucesso e
torná-la um legado para as próximas
gerações é ter no seu topo uma liderança resistente, que não teme as adversidades momentâneas e que se desaﬁa o tempo todo.
Outro ponto extremamente essencial nesta jornada é trabalhar com um
propósito.
O líder inquieto, focado, visionário
e que trabalha em prol do progresso
da empresa, estará sempre buscando
novas maneiras de não cair na tentação de se acomodar e colocar em risco
um legado construído ao longo dos
anos.

burocracia moderna discutida por
Weber.
Ela carrega em si atributos pós-modernos, condição
contraproducente do trabalho de ensino. É quase fantasioso crer que um(a) docente consiga realizar ensino de
qualidade com a carga burocrática que recai sobre seus
afazeres cotidianos. O que temos visto e vivido no cotidiano escolar é a burocracia moldando o comportamento docente. Uma série de atividades e funções que
engessam e sobrecarregam o objetivo ﬁnal. Dessa forma, a vida do(a) professor(a) vai além de planejar e executar aulas, elaborar exercícios, corrigir tarefas, atender
estudantes, revisar planos de ensino e adicionar as notas. As tarefas elencadas seriam capazes de consumir fáceis 40 horas de trabalho, no entanto, é necessário cumprir a burocracia estipulada.
Vislumbrar um(a) docente que ensina, pesquisa e faz
extensão, é pensar em alguém que abdica do seu descanso para a execução dessas atividades. Muito se fala
das violências que afastam o corpo docente da sala de
aula, mas falamos pouco da silenciosa máquina de consumir docentes, a burocracia. E boa parte dela pode ser
identiﬁcada como uma burocracia pedagógica. Docente tem que ter contato com o corpo discente, é no contato da sala de aula (mesmo em ambientes virtuais) que a
educação se estrutura.
Não defendemos uma instrução bancária e da passividade estudantil, mas de uma prática provocadora e dialógica.
A burocracia pedagógica é uma prática que vem se
desenvolvendo e ganhando corpo em nossas instituições de ensino. Por mais que não a percebamos, ela está
ali. Novas normas, diretrizes, formulários, reuniões, correções, atribuições. Informações coletadas são relevantes, desde que possam ser analisadas. É complicado encontrar a racionalidade proposta por Weber em muitas
práticas burocráticas pedagógicas. O sentido deveria ser
o de organizar e dinamizar a docência, e mais que isso,
objetivar os estudantes no caminho do ensino. Algumas
questões deveriam ser colocadas antes de estabelecer
uma atividade ao docente, atividade que foge ao escopo
maior de ter contato com o alunato: De que forma a
ação pedagógica proposta visa atender docentes e discentes?
Nossa observação prática, nos faz entender que as
ações implementadas ao longo dos tempos, não passaram, necessariamente, por um escrutínio de efetividade. Boa vontade e boas ideias não resultam, prioritariamente, em ações executadas de forma coerente ou mesmo de uma racionalidade lógica. O que acompanhamos
é um excesso burocrático sem um real signiﬁcado. Antes
de tudo, a burocracia pedagógica, deveria se inclinar aos
princípios da cientiﬁcidade indicadas na burocracia
Weberiana, assim teríamos mais espaço de diálogo, práticas docentes produtivas, mais tempo com o corpo discente, maiores possibilidades de efetivar pesquisa e extensão e, consequentemente, menos tempo executando
funções burocráticas que, muitas vezes, não levam a lugar algum.

GERAL

Responsável: Celio Sergio
E-mail: celiosergio@hotmail.com
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São Luis, sexta-feira 9 de julho de 2021
ESTADO DO MARANHÃO
COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO – CAEMA
COMUNICAÇÃO
A COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO – CAEMA, torna público, que
RECEBEU junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMA, em 07/07/2021,
a Licença de Operação - LO, para a atividade de captação, tratamento e distribuição de água - ETA,
conforme dados constantes no processo SEMA nº 164355/2020, a ser localizado na zona urbana do
município de Vargem Grande - MA.
São Luís, 07 de julho de 2021
ANDRÉ LUÍS SILVA OLIVEIRA
Coordenador de Licenciamento Ambiental e Outorga de Recursos Hídricos

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 206/2021 - CSL/EMSERH
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 90.726/2021 – EMSERH
OBJETO: Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Saúde na área de
Nefrologia e Hemodiálise da Unidade de Terapia Intensiva para atender à demanda do Hospital
Regional de Santa Luzia do Paruá.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO.
DATA DA ABERTURA: 03/08/2021, às 09h, horário de Brasília.
Local de Realização: Sistema Licitações-e (www.licitacoes-e.com.br).
Edital e demais informações estão disponíveis em www.emserh.ma.gov.br e www.licitacoes-e.com.br.
Informações adicionais serão prestadas na CSL/EMSERH localizada na Av. Borborema, Qd-16, n° 25,
Bairro do Calhau, São Luís/MA, no horário de 08h às 12h e das 14h às 18h, de segunda a sexta, pelos
e-mails csl@emserh.ma.gov.br e/ou igor.rochacsl@gmail.com ou pelo telefone (98) 3235-7333.

COMUNICAÇÃO/ RECEBIMENTO
SUZANO S/A torna público, que RECEBEU da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
Recursos Naturais - SEMA em 16 de Março de 2021 a Renovação de Outorga para Uso de
Água Superficial Nº 1324102/2021 sob as coordenadas geográficas (4° 25’ 38.91’’ e 46° 52’
46.3’’) com vazão autorizada 60,00 m3/h, com período de bombeio de 10h/dia, com validade
até 24/02/2026, situada na Fazenda Cotovelo na Rodovia BR 222 S/N KM 529, Margem
Dir Vici; Km 34, Zona Rural no Município de Bom Jardim no Estado do Maranhão, para fins
irrigação, conforme dados constantes no processo n° 008953/2021.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E ELEIÇÃO DA DIRETORIA DA REGIONAL DO ESTADO DO MARANHÃO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE CIRURGIA ONCOLÓGICA.
A Regional do estado do Maranhão da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica ( SBCO) com sede na Avenida Newton Bello n 560 na cidade de
Imperatriz – MA com cnpj: 31.887.045/0001-53 representada pelo seu presidente Francisco Carlos de Nascimento Júnior , em consonância com o
estabelecido pelo Estatuto Social da SBCO , convoca todos os membros titulares adimplentes desta regional para participação na Assembléia Geral
Ordinária ( AGO) e para participar no processo para eleição da diretoria da regional do Maranhão gestão 2021-2023 a ser realizada de maneira virtual pela
plataforma ZOOM, com qualquer número de presentes no dia 26 de Julho de 2021, às 19:30hs em primeira chamada e as 20:00hs em segunda chamada,
para deliberação da seguinte pauta:
1)Eleição da nova direção da Regional do estado do Maranhão da SBCO gestão 2021-2023.

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA
CNPJ – 01.612.834/0001-10

AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2021. O Município de Governador Nunes Freire (MA), através da Prefeitura Municipal de
Governador Nunes Freire, por meio da Secretária Municipal de Assistência Social e Seg. Alimen-tar/Fmas torna público aos interessados que, com base na Lei n° 10.520/02, Lei Complementar n°. 123/2006, e subsidiariamente as disposições da Lei n° 8.666/93
e suas alterações posteriores, realizará às 14:00h do dia 23 de julho de 2021, a licitação na modalidade Pregão SRP n° ¬¬013/2021,
do tipo menor preço por item, tendo como objeto REGISTRO DE PREÇOS Contratação de empresa especializada no fornecimento
de Urnas Funerárias e Translado de Cadáver, para atender as famílias do município de Governador Nunes Freire/MA, de acordo
com Edital e Anexos. A presente licitação será realizada na sala de reuni-ão da Prefeitura Municipal de Governador Nunes Freire,
situada na Rua do Varejão n°115, centro, Governador Nunes Freire – MA, e será presidida pelo pregoeiro desta prefeitura municipal. O Edital e seus anexos encontram-se disponíveis para consulta grátis ou ser adquirido no endereço supra, de 2ª a 6ª feira,
no horário das 08h00hs (oito horas) às 12h00hs (doze horas) e no site oficial deste poder executivo - www.governadornuesfreire.
ma.gov.br, onde poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente. Esclarecimentos adicionais no endereço supra, ou pelo e-mail:
cplgnf2017@hotmail.com Governador Nunes Freire - MA, em 08 julho de 2021. ALINE ROCHA GUIDA COR-REIA – Secretária
Municipal de Assistência Social e Seg. Alimentar/Fmas.

A AGO virtual:
Será realizada em 26/07/2021, de forma virtual.
A Transmissão será gravada e realizada pela Plataforma ZOOM, pelo link:
Entrar na reunião Zoom
https://us02web.zoom.us/j/89750857589?pwd=eWFVeE5taGo5VFlYSWNsM2lMK2oxdz09

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO
ID da reunião: 897 5085 7589
Senha de acesso: 077980
ID da reunião: 897 5085 7589
Senha de acesso: 077980
Localizar seu número local: https://us02web.zoom.us/u/knMtC7QcM

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO nº 010/2021 – SRP
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO nº 010/2021 – SRP. O Município de Feira Nova do Maranhão - MA,
por meio da Comissão Permanente de Licitação – CPL, torna público aos interessados que, com base na Lei n.º 10.520/2002,
dos Decretos Municipais nº 004/2021, da Lei Complementar n.º 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, e,
subsidiariamente, da Lei n.º 8.666/1993 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, fará realizar às 08h30 (oito
horas e trinta minutos) do dia 26 de julho de 2021, licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo menor
preço, tendo por OBJETO: Registro de preços para eventual e futura contratação de serviços de locação de veículos, com
condutor, destinados ao transporte de alunos da rede de ensino do município de Feira Nova do Maranhão - MA, conforme
quantidades,condições e especificações constantes no Termo de Referência. O presente Pregão Eletrônico será realizado em
sessão pública, por meio de sistema eletrônico, no portal www.portaldecompraspublicas.com.br. OBTENÇÃO DO EDITAL:
O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados nos dias de expediente das 08h00min às 12h00min, na Comissão
Permanente de Licitação - CPL, situada na sede da Prefeitura Municipal, à Praça Central, Centro, Feira Nova do Maranhão
- MA, bem como no site da Prefeitura Municipal: https://feiranovadomaranhao.ma.gov.br, onde poderão ser consultados e
obtidos gratuitamente. Informações adicionais no endereço acima ou e-mail: cpl.feiranovama@gmail.com. Feira Nova do
Maranhão - MA, 06 de julho de 2021.

As inscrições das chapas:
Os candidatos para os cargos da diretoria regional devem ser membros titulares adimplentes, mas membros associados.
As chapas deverão ser compostas pelos cargos de Presidente, Vice-presidente, Secretário, Tesoureiro.

São Luís (MA), 06 de julho de 2021
Igor Manoel Sousa Rocha
Agente de Licitação da EMSERH
EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 207/2021 - CSL/EMSERH
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 97.877/2021 – EMSERH

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL nº 030/2021 – SRP
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL nº 030/2021 – SRP. O Município de Feira Nova do Maranhão - MA,
por meio da Comissão Permanente de Licitação – CPL, torna público aos interessados que, com base na Lei n.º 10.520/2002,
dos Decretos Municipais nº 004/2021, da Lei Complementar n.º 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, e,
subsidiariamente, da Lei n.º 8.666/1993 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, fará realizar às 14h00 (catorze
horas) do dia 26 de julho de 2021, licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo menor preço, tendo por
OBJETO: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa especializada para execução de serviços de recuperação de pontes, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de
serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Cível – SINAPI, no
Município de Feira Nova do Maranhão - MA, conforme Termo de Referência. LOCAL: Comissão Permanente de Licitação,
situada à Praça Central, Centro, Feira Nova do Maranhão - MA. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos estão à
disposição dos interessados nos dias de expediente das 08h00min às 12h00min, na Comissão Permanente de Licitação - CPL,
situada no endereço acima, bem como no site da Prefeitura Municipal: https://feiranovadomaranhao.ma.gov.br/, onde poderão
ser consultados e obtidos gratuitamente. Informações adicionais no endereço acima ou e-mail: cpl.feiranovama@gmail.com.
Feira Nova do Maranhão - MA, 06 de julho de 2021. Jackson Macedo Rocha – Pregoeiro.

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Saúde em Clínica
Médica e Anestesiologia, para atender à demanda do Hospital Regional de Morros, administrado
pela EMSERH.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO.
DATA DA ABERTURA: 04/08/2021, às 09h, horário de Brasília.
Local de Realização: Sistema Licitações-e (www.licitacoes-e.com.br).
Edital e demais informações estão disponíveis em www.emserh.ma.gov.br e www.licitacoes-e.com.br.
Informações adicionais serão prestadas na CSL/EMSERH localizada na Av. Borborema, Qd-16, n° 25,
Bairro do Calhau, São Luís/MA, no horário de 08h às 12h e das 14h às 18h, de segunda a sexta, pelos
e-mails csl@emserh.ma.gov.br e/ou igor.rochacsl@gmail.com ou pelo telefone (98) 3235-7333.
São Luís (MA), 06 de julho de 2021
Igor Manoel Sousa Rocha
Agente de Licitação da EMSERH

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Vitória do Mearim
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO E
ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES – SEGEP
SECRETARIA ADJUNTA DE REGISTRO DE PREÇOS – SARP
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2021 – SARP/MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 39058/2021 – SARP/SEGEP
O SECRETÁRIO ADJUNTO DE REGISTRO DE PREÇOS torna público que fará realizar, na forma da Lei
nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, da Lei
Complementar nº 123/2006, do Decreto Estadual nº 36.184, de 21 de setembro de 2020, da Lei Estadual
nº 9.529, de 23 de dezembro de 2011 e da Lei Estadual nº 10.403, de 29 de dezembro de 2015, aplicando
subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais normas regulamentares
pertinentes à espécie, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço por ITEM,
objetivando o Registro de preços para aquisição de materiais para forros e divisórias, no dia
22/07/2021, às 14h (horário de Brasília), através do uso de recursos de tecnologia da informação, no site
www.compras.ma.gov.br, sendo presidida por Pregoeiro da Secretaria Adjunta de Registro de Preços –
SARP/MA, situada na Av. Jerônimo de Albuquerque, Edifício Clodomir Milet, s/n, 4º andar, Calhau São Luís/MA, CEP: 65074-220. O Pregoeiro informa que, o edital encontra-se disponível na página web
www.compras.ma.gov.br e www.segep.ma.gov.br.
São Luís, 05 de julho de 2021
Deimison Neves dos Santos
Secretário Adjunto de Registro de Preços
ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO E
ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES – SEGEP
SECRETARIA ADJUNTA DE REGISTRO DE PREÇOS – SARP
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2021 – SARP/MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 89993/2021 – SARP/SEGEP
O SECRETÁRIO ADJUNTO DE REGISTRO DE PREÇOS torna público que fará realizar, na forma da Lei
nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, da Lei
Complementar nº 123/2006, do Decreto Estadual nº 36.184, de 21 de setembro de 2020, da Lei Estadual
nº 9.529, de 23 de dezembro de 2011 e da Lei Estadual nº 10.403, de 29 de dezembro de 2015, aplicando
subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais normas regulamentares
pertinentes à espécie, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço por ITEM,
objetivando o Registro de preços para aquisição de material de consumo - tipo água mineral, no dia
23/07/2021, às 14h (horário de Brasília), através do uso de recursos de tecnologia da informação, no site
www.compras.ma.gov.br, sendo presidida por Pregoeiro da Secretaria Adjunta de Registro de Preços –
SARP/MA, situada na Av. Jerônimo de Albuquerque, Edifício Clodomir Milet, s/n, 4º andar, Calhau São Luís/MA, CEP: 65074-220. O Pregoeiro informa que, o edital encontra-se disponível na página web
www.compras.ma.gov.br e www.segep.ma.gov.br.

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.

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

UNIVERSIDADE
FEDERAL DO
MARANHÃO

MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO

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

AVISO DE LICITAÇÃO
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº 18/2021 – UFMA.
Objeto: O objeto da presente licitação é a eventual aquisição de eletrodomésticos
para atender as necessidades desta UFMA,
Dia: 19/07/2021

Horário: 10:00h - horário de Brasília

Local: www.comprasgovernamentais.gov.br
Valor Global: R$ 867.695,49

São Luís/MA, data do sistema
JAQUELINE REIS CARACAS
Juíza Auxiliar de Entrância Final,
respondendo pela 9ª Vara Cível da Capital

São Luís, 05 de julho de 2021
Deimison Neves dos Santos
Secretário Adjunto de Registro de Preços

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2021/CPL/PMVM. O município de Vitória do Mearim/MA, através
da Prefeitura Municipal de Vitória do Mearim, por meio da Comissão Permanente de Licitação, torna público aos interessados
que, com base na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, Lei nº 123/06 e alterações posteriores e demais legislações aplicáveis,
realizará no dia 28 de julho de 2021 às 09h30min, licitação na modalidade Tomada de Preços nº 09/2021, do tipo menor preço,
objetivando eventual CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO (TAPA BURACO) EM AAUQ (AREIA
ASFALTO USINADO A QUENTE) E DRENAGEM EM VIAS DO MUNICÍPIO DE VITORIA DO MEARIM-MA. O Edital e
seus anexos estão à disposição dos interessados na sede da Prefeitura de Vitória do Mearim - CPL, no horário de 08 às 12hs, de 2ª
a 6ª feira, para consulta gratuitamente, disponibilizado no site oficial da Prefeitura Municipal de Vitória do Mearim (http:// www.
vitoriadomearim.ma.gov.br). Conforme medidas de prevenção a contaminação pelo COVID-19, e seguindo orientações expressas,
conforme Ofício Circular nº 083/2020/Maranhão/CGU, referente ao Proc. Adm. nº 00209.100074/2020-61 e Decisão Normativa
TCE/MA nº 35, de 13/05/2020, fica vedado a presença, na sessão, de representantes das empresas, agentes de compras e membros
da Comissão pertencentes ao grupo de risco. Vitória do Mearim, 05 de julho de 2021.JUSCELINO LEITE DE BRITO JUNIOR.
Secretário Municipal de Administração e Planejamento

O Edital completo encontra-se à disposição dos interessados no Portal
de Compras do Governo Federal – COMPRASNET, no endereço
www.comprasgovernamentais.gov.br.
Podendo,
alternativamente,
ser
consultado no endereço eletrônico https://portais.ufma.br/PortalProReitoria/ppgt/
São Luís, 08 de JULHO de 2021
JOSÉ CARLOS MARQUES AGUIAR JUNIOR
Pregoeiro Oficial

"NOTIFICAÇÃO PARA RETORNO AO EMPREGO
Empregador: GSM Comercio e Serviços
Empregado: JOSÉ ANTONIO CARDOSO CPF:059.829.663-80
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 014/2021 REGISTRO DE PREÇO 012/2021. 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 lote, 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 E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE ARARI - MA. Data e horário do início da disputa:
09:30 horas do dia 26/07/2021. 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, 06 de julho de 2021. Dini Jakson Machado Praseres - Secretário
de Administração e Gestão Financeira.

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO PREGÂO PRESENCIAL N.º 035/2021 através de SISTEMA
DE REGISTRO DE PREÇOS. A Prefeitura Municipal de Itaipava do Grajaú/MA, através de seu Pregoeiro(a)
e Equipe de Apoio, torna público para conhecimento de todos os interessados, que o Pregão Presencial nº
008/2021 - SRP, tendo por objeto Contratação de empresa para prestação de instalação, manutenção preventiva com reposição de peças de aparelho de ar condicionado, conforme Termo de Referência, em atendimento
as necessidades do município de Itaipava do Grajaú/MA, com Recebimento e abertura dos envelopes de
Habilitação e Proposta de Preços prevista para às 15h00min do dia 08 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, 07 de julho de 2021. Auricélia de Sousa da Silva – Pregoeira.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM
CNPJ: 06.229.975/0001-72
AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Bom Jardim/MA, vem por meio deste, informar que o Pregão Eletrônico
SRP 012/2021, cujo objeto é a Formação de registro de preços para futura e eventual contratação
de pessoa jurídica para a prestação de serviços de locação de veículos para atender as
necessidades das secretarias municipais de Bom Jardim/MA, fica REVOGADA por motivos de
readequação geral dos parâmetros. Os interessados poderão no horário das 08h às 12h, nos dias
normais de expediente, obter mais informações na sede deste Prefeitura Municipal situada na Av.
José
Pedro
Vasconcelos,
S/N,
Bom
Jardim
/MA
ou
através
do
e-mail:
prefeiturabomjardimcpl@gmail.com.
Bom Jardim/MA - MA, 06 de julho de 2021.
CLEUTEGILSON SIQUEIRA GONÇALVES
Portaria N° 01.2021 - GB
Secretaria Municipal de Administração e Planejamento
AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM/MA, através da CPL, torna público que não houve
licitante habilitado/classificado na sessão pública do Pregão Eletrônico SRP Nº 010/2021 realizada
no dia 14/06/2021, as 11h00min, cujo objeto é a Formação de registro de preços para futura e
eventual contratação de pessoa jurídica para fornecimento de equipamentos e peças de máquinas
agrícolas para suprir as necessidades do município de Bom Jardim/MA. A licitação foi declarada
FRACASSADA. Os interessados poderão no horário das 08h às 12h, nos dias normais de
expediente, obter mais informações na sede deste Prefeitura Municipal situada na Av. José Pedro
Vasconcelos, S/N, Bom Jardim ou através do e-mail: prefeiturabomjardimcpl@gmail.com.
Bom Jardim/MA, 05 de julho de 2021.
Fabiano de Jesus Barbosa Ferreira
Pregoeiro

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

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 018/2021. A Prefeitura Municipal de Icatu/MA,
através da Comissão Permanente de Licitação torna público para conhecimento dos interessados,
que fará realizar, sob a égide da Lei nº 10.520/02 e subsidiariamente as disposições da Lei 8.666/93
e suas alterações posteriores, Licitação na modalidade Pregão na sua forma Presencial, do tipo
Menor Preço por Item, sob o Regime de Fornecimento, objetivando: formação de registro de
preços para futura e eventual contratação de pessoa jurídica especializada no fornecimento de
lanches e refeições prontas, a ﬁm de atender as necessidades das diversas Secretarias do
Município de Icatu-MA. ABERTURA: 21 de julho de 2021, às 08h00min, Sala de sessões da
Comissão de Licitações localizada na , sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal.
O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no prédio onde funciona a Comissão Permanente
de Licitação, onde poderão ser consultados gratuitamente no site www.icatu.ma.gov.br ou
adquiridos mediante o recolhimento da importância de R$ 50,00 (cinquenta reais) feito exclusivamente através de documento de Arrecadação Municipal (DAM), e demais informações no email
cplicatulicitacao@gmail.com. Icatu/MA, 07 de julho de 2021. Denilson Odilon Fonsêca Pregoeiro.

INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
MARANHÃO
Campus Codó

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2021, REGISTRO DE
PREÇO Nº 032/2021. O Município de Lago da Pedra (MA), por meio da Comissão Permanente de Licitação - CPL avisa aos interessados que fará realizar Licitação na seguinte
modalidade e condições. Modalidade: Pregão Eletrônico. Modo de disputa: Aberto. Tipo
de licitação: Menor preço por item, que será regida pela Lei nº 10.520/2002 e Decreto nº
10.024/2019, subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. Objeto:
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS
SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE LAGO DA PEDRA-MA. Data e horário do início da
disputa: 28 de julho, às 14:30 min (quatorze e trinta). Site para realização do Pregão: www.
licitanet.com.br. Poderão participar da Licitação todas as empresas especializadas no ramo,
que comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital, para a execução de seus objetivos. Maiores informações poderão ser obtidas no site do LICITANET e
também nos dias de expediente das 08:00 às 12:00 horas, no Setor de Licitação do Município
de Lago da Pedra- MA, onde poderão ser consultados gratuitamente, desde que em mídia,
podendo ainda ser solicitado via e-mail: cpllagodapedra@gmail.com. Lago da Pedra- MA, 07
de julho de 2021. Felipe Pereira Bacelar – Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO nº 011/2021 – SRP
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO nº 011/2021 – SRP. O Município de Feira Nova do Maranhão - MA,
por meio da Comissão Permanente de Licitação – CPL, torna público aos interessados que, com base na Lei n.º 10.520/2002,
dos Decretos Municipais nº 004/2021, da Lei Complementar n.º 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, e,
subsidiariamente, da Lei n.º 8.666/1993 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, fará realizar às 08h30 (oito
horas e trinta minutos) do dia 27 de julho de 2021, licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo menor preço,
tendo por OBJETO: Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e
materiais permanentes hospitalares, laboratóriais e fisioterapia e insumos laboratóriais, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Feira Nova do Maranhão - MA, conforme quantidades,condições e especificações constantes
no Termo de Referência. O presente Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio de sistema eletrônico,
no portal www.portaldecompraspublicas.com.br. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos estão à disposição dos
interessados nos dias de expediente das 08h00min às 12h00min, na Comissão Permanente de Licitação - CPL, situada na sede
da Prefeitura Municipal, à Praça Central, Centro, Feira Nova do Maranhão - MA, bem como no site da Prefeitura Municipal:
https://feiranovadomaranhao.ma.gov.br, onde poderão ser consultados e obtidos gratuitamente. Informações adicionais no
endereço acima ou e-mail: cpl.feiranovama@gmail.com. Feira Nova do Maranhão - MA, 06 de julho de 2021.

MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico SRP - 05/2021
Objeto: – Aquisição de insumos agropecuários para alimentação animal, conforme condições, quantidades e exigências
estabelecidas neste instrumento: DEVERÁ SER RETIRADO, GRATUITAMENTE, PELA INTERNET, NO SÍTIO
www.comprasnet.gov.br. OS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS DEVERÃO SER ENCAMINHADOS, VIA ELETRÔNICA
(INTERNET), PARA O ENDEREÇO: licitacaocampuscodo@ifma.edu.br, no horário de 08:00 horas às 11:00 horas e das
14:00 horas às 17:00 horas e Data de realização 22/07/2021 às 09:00.
Marcos Aurélio de Jesus Cardoso
Pregoeiro - IFMA CAMPUS CODÓ
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VIDA

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

oimparcial.com.br

São Luís, sexta-feira, 9 de julho de 2021

OPORTUNIDADES

SALÁRIOS DE R$ 5.831,21

Último dia de inscrições
em seletivo do IFMA
Profissionais admitidos no Processo Seletivo do IFMA deverão ser lotados no campus de
Pedreiras, onde irão atuar em jornada de 40 horas

O

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do
Maranhão (IFMA) anuncia
o período de inscrições para
o Processo Seletivo que busca preencher duas oportunidades para Professores Substitutos no campus de Pedreiras.
As vagas distribuem-se entre Docentes das áreas de Informática (1) e
Engenharia de Petróleo e Gás/ Processo de Produção e Economia de Petróleo (1);
Esses proﬁssionais deverão atuar
em jornadas de 40 horas semanais de
trabalho, com remunerações que variam de R$ 3.130,85 a R$ 5.831,21 ao
mês, de acordo com a titulação.

Confira as vagas de
emprego disponíveis
em São Luís
JULINARA LOPES
Jovem aprendiz/Nutrição – Ensino técnico em nutrição completo ou cursando, entre 18 e 23 anos, disponibilidade para 6h diárias. Interessados devem enviar currículo para o e-mail: oportunidadersvagas@gmail.com.

Inscrições e classificação

Os interessados em participar devem realizar as candidaturas até hoje,
dia 9 de julho de 2021, diretamente no
Campus de Pedreiras, que está localizado na Rodovia MA 381, km 0, s/nº,
Diogo, que atende nos horários de 8h
às 11h30 e de 13h30 às 17h. As inscrições também serão recebidas por
meio do endereço eletrônico seletivoprofessor.pedreiras@ifma.edu.br. Para ter as candidaturas homologadas é
necessário efetuar o pagamento de taxa no valor de R$ 80,00.
A classiﬁcação acontecerá por
meio de prova didática, que deve ser
aplicada a partir do dia 22 de julho de
2021, e avaliação de títulos.
Para o cargo da área de Informática
serão cobrados os assuntos de redes
de computadores; programação orientada a objetos; arquitetura de computadores; sistemas operacionais; al-

A CLASSIFICAÇÃO ACONTECERÁ POR MEIO DE PROVA DIDÁTICA NO DIA 22 DESTE MÊS
goritmos e técnicas de programação;
engenharia de software; sistemas distribuídos modelagem de sistemas;
bando de dados e programação para
web. Já para a área Engenharia de Petróleo e Gás/ Processo de Produção e
Economia de Petróleo os temas da
prova correspondem a tecnologias de
reﬁno de petróleo e processamento
de gás natural; fundamentos para o
processamento de petróleo; instalações de produção de petróleo; instrumentação e automação industrial de

processos; escoamento multifásico;
métodos de elevação artiﬁcial; engenharia do gás natural; gestão de operações E&P de petróleo; avaliação
econômica de projetos de óleo e gás e
economia do petróleo, regulamentação e legislação de petróleo.

Assistente financeiro – Interessados devem enviar
currículo para o e-mail: seletivo@chronosengenharia.com.br.
Estágio/Assistente de cobrança – Cursando nível superior ou técnico na área de administração, de 13h às
18h, segunda a sábado. Interessados devem enviar currículo para o e-mail: saoluisrecrutamentos@gmail.com.
Psicólogo(a) – Graduação em psicologia, CRP ativo,
pós-graduação concluída ou em processo de conclusão.
Interessados devem enviar currículo para o e-mail:
rh.consip@gmail.com.

Vigência

Esse Processo Seletivo tem validade
pelo período de um ano, com possibilidade de prorrogação por igual tempo.

SÃO LUÍS

Prefeitura intensifica combate ao Aedes aegypti
A Prefeitura de São Luís, por meio
da Secretaria Municipal de Saúde (Semus), tem intensiﬁcado o combate ao
mosquito Aedes aegypti, principal
transmissor da dengue, do Zika Vírus
e Chikungunya, na capital. Mesmo
com a queda acentuada no número
de notiﬁcações, os agentes de endemias seguem realizando, diariamente, visitas domiciliares em diversos
bairros e regiões da cidade, seguindo
todos os protocolos de proteção à Covid-19, para identiﬁcar possíveis focos do mosquito e orientar a população sobre os cuidados e a importância
da prevenção. “A Prefeitura tem intensiﬁcado o trabalho em janeiro e ele segue diariamente até dezembro. Estamos nessa luta diária no combate ao
Aedes aegypt como parte das ações
preventivas de Saúde na gestão do
prefeito Eduardo Braide. Mesmo com
o declínio acentuado dos casos de arboviroses, nossos agentes continuam,
incansavelmente, visitando todas as
casas e identiﬁcando os focos do mosquito. O nosso trabalho permanece
intenso, porque nós temos que informar a população de que o combate do
Aedes é em todo o ano”, reforçou o coordenador do programa de Arboviroses, Pedro Tavares.
Dados do Programa de Arboviroses
de São Luís, da Semus, apontam que,
até este mês de julho, a capital maranhense ainda não registrou nenhum
óbito por dengue. As notiﬁcações de
casos da doença também seguem em
declínio, com apenas 131 casos contabilizados até o momento. O número
representa menos da metade do total
de registros em todo o ano de 2020,
que obteve 738 ocorrências.
Além disso, a Semus também registrou queda nas notiﬁcações de casos
de zika e chikunguya, doenças que
são transmitidas pelo mesmo vetor –
o mosquito Aedes aegypti. Até julho,
32 casos e nenhum óbito por
chikunguya foram notiﬁcados na ca-

pital maranhense, enquanto em todo
o ano de 2020, houve 49 casos e uma
morte pela doença. Até o momento,
31 notiﬁcações por zika vírus foram
registradas na capital.
Desde o início do ano, o monitoramento é feito, diariamente, por 315
agentes de endemias que atuam in loco no combate ao Aedes aegypti. Destes, 303 realizam visitas domiciliares
em bairros da capital maranhense e
13 realizam um trabalho intenso nos
pontos estratégicos e que são de maior vulnerabilidade, como cemitérios,
sucatas e ferros-velhos.
A Prefeitura reforça que a população mantenha os cuidados contra as
endemias e ﬁquem atentos a sintomas que possam indicar a infecção
pelo Aedes aegypti. O coordenador do
programa de Arboviroses pede a ajuda da população para os cuidados e a
visita das equipes de endemias. “Vamos continuar realizando as visitas
nas casas. É importante que algum
morador receba os agentes e que todos possam seguir as medidas de cuidado que eles repassam”, disse.
Protocolo sanitário
A forma de trabalho dos agentes
precisou ser adaptada, devido à pandemia de Covid-19. Por isso, as visitas
domiciliares são feitas com o auxílio
de luvas e máscaras de proteção facial, além do uso indiscriminado do álcool em gel, medidas sanitárias para
garantir também a prevenção ao novo
coronavírus. O distanciamento social
entre os agentes e moradores também
é mantido, seguindo as diretrizes do
Ministério da Saúde (MS).
Após a autorização do morador, os
agentes adentram a residência e tentam identiﬁcar locais com água parada, local onde o mosquito deposita os
ovos. A partir disso, o agente elimina
os possíveis criadouros, com o auxílio
de um larvicida, evitando a proliferação de novos mosquitos. Em seguida,
o morador recebe novas orientações

como, por exemplo, tampar reservatórios de água, manter as calhas sempre limpas, deixar garrafas viradas,
manter lixeiras tampadas, preencher
pratos de vasos de plantas com areia,
dentre outros cuidados.
Maria José Matos, moradora do
bairro Monte Castelo destaca a importância do trabalho de combate à
dengue. “É muito importante, para
evitar a dengue e outras doenças. Os
agentes vão vendo o que está cheio de
larvas e vão nos alertando sobre esses
perigos que são causados pelo mosquito. Por isso, eu acho que é um trabalho muito bom de conscientização
da população”, disse.

Auxiliar de serviços gerais/PCD – Residir próximo ou
no bairro Anjo da Garga. Interessados devem enviar currículo para o e-mail: selecao.talentoslz@gmail.com.
Estágio/Monitor de cursos profissionalizantes – Cursando nível superior ou técnico na área de informática.
Interessados devem enviar currículo para o e-mail: recrutamentosmaranhao@gmail.com.
Colorista automotivo – Conhecimento em preparos
de tintas, veriﬁcar pigmentação e realizar testes para
atender os padrões de qualidade. Interessados devem
enviar
currículo
para
o
e-mail:
novostalentus2021@gmail.com.
Gerente de vendas – Necessário experiência comprovada de no mínimo 1 ano no ramo óptico, facilidade de
relacionamento em todos os níveis organizacionais. Interessados devem enviar currículo para o e-mail: oticascarol.rhslz@gmail.com

Dados

Dengue
• 2020 – 738 casos; 03 óbitos
• 2021 (até julho) – 131 casos; nenhum óbito
Zika
• 2020 – 64 casos
• 2021 (até julho) – 31 casos
Chikungunya
• 2020 – 49 notiﬁcações; 01 óbito
• 2021 (até julho) – 32 notiﬁcações;
nenhum óbito

Social media – Conhecimento em criação de artes,
desenvolvimento e acompanhamento de postagem em
redes sociais. Interessados devem enviar currículo para
o e-mail: graﬁcalider2007@hotmail.com
Cabeleireira profissional – Necessário domínio em
corte, mechas, selagem, coloração, luzes e escova. Interessados devem enviar currículo para o e-mail: Interessados entrar em contato com (98) 99233-7771.

VIDA
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PAULINO NEVES

SÃO LUÍS

Museu da Gastronomia
na plataforma do MinC

Incêndio é registrado
em Parque Eólico

Museu da Gastronomia da Prefeitura de São Luís, é um equipamento sociocultural, e
agora integra plataforma de informações do Ministério da Cultura

O

Ministério
da
Cultura
(MinC) incluiu o Museu da
Gastronomia Maranhense,
órgão da Prefeitura de São
Luís, na sua plataforma de informações sobre museus do Brasil, a Museusbr. A conquista é resultado dos
trabalhos desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Turismo (Setur) e é
mais um espaço para dar visibilidade
ao equipamento, já que os interessados em espaços deste tipo poderão
pesquisar pela área gastronômica na
plataforma e encontrar informações
sobre o acervo, a história e também a
localização.

CASO ACONTECEU EM PAULINO NEVES E NINGUÉM FOI FERIDO
No início da manhã da última quarta-feira (7), um incêndio foi registrado na subestação Delta 3 do Parque
Eólico no município de Paulino Neves, no Maranhão.
De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão (CBM-MA), quando a guarnição chegou ao local, identiﬁcou que o incêndio ocorria dentro de um dos
compartimentos de uma das salas e na parte subterrânea da mesma onde passavam ﬁos de eletricidade.

VISITANTES PODEM CONHECER PRESENCIALMENTE O MUSEU DE SEGUNDA A DOMINGO

A plataforma está ligada ao site do
Ministério da Cultura e o museu ﬁca
no endereço http://museus.cultura.gov.br/espaco/22033/. No site, há a
opção de pesquisa de equipamentos
em todo o Brasil, com a possibilidade
de segmentar por tipos, temáticas e
localização, por exemplo. “É importante que o Museu da Gastronomia
Maranhense esteja nessa plataforma
porque é mais uma oportunidade de
mostrar a nossa culinária e nossa cultura para todos. O Museu representa a
sociedade maranhense à medida que

atrela os costumes à gastronomia. Fa- perﬁl do Instagram @museudagastrozer um tour pelo museu é descobrir as nomiamaranhense.
delícias do Maranhão e em quais ocasiões elas são utilizadas”, explicou o
secretário municipal de Turismo, SauÉ importante que o
lo Santos.
O Museu da Gastronomia Maranhense é um equipamento sociocul- Museu da Gastronomia
tural que propicia aos visitantes uma
experiência dinâmica quanto à culi- Maranhense esteja nessa
nária maranhense, folguedos, personagens, etc. Também tem áreas dedi- plataforma porque é
cadas às exposições temporárias e
oferece oﬁcinas com práticas de saber mais uma oportunidade
e fazer de pratos típicos locais.
Os visitantes podem conhecer pre- de mostrar a nossa
sencialmente o museu de segunda a
domingo, das 8h às 18h, na Rua da Es- culinária e nossa cultura
trela, n. 82, Centro Histórico. Neste
mês de julho, o espaço está recebendo para todos
uma programação especial de aniversário – conﬁra na íntegra por meio do

SÃO LUÍS

Prefeitura dará boas-vindas a turistas em julho

Ainda segundo o CBM-MA, após os bombeiros contatarem que a rede elétrica do local estava desligada, foi
feito o resfriamento do compartimento e da parte subterrânea com jato neblinado e depois utilização do liquido gerador de espuma, que possibilitou fazer o combate deﬁnitivo usando também o auxílio de extintores
de CO2 da própria subestação.
Após da extinção do fogo, a guarnição fez monitoramento do local para ter certeza de que não haveria
chance de um novo incêndio.

BANCO DE LEITE HUMANO

Postos recebem
frascos de vidro

OS FRASCOS PASSARÃO POR HIGIENIZAÇÃO E ESTERILIZAÇÃO

A ATIVIDADE OCORRERÁ TODAS AS QUARTAS, QUINTAS E SEXTAS-FEIRAS DO MÊS DE JULHO E TEVE INÍCIO ONTEM NO AEROPORTO
A Prefeitura de São Luís vai iniciar a
operação ‘Boas-Vindas’, ação que integra a política de fortalecimento do
turismo implantada pelo prefeito
Eduardo Braide na capital. Com a iniciativa, a Secretaria Municipal de Turismo (Setur) recepcionará quem chega ao Aeroporto Marechal Cunha Machado, no Terminal Rodoviário e também nos hotéis com as maiores taxas
de ocupação do período. A atividade
ocorrerá todas as quartas, quintas e
sextas-feiras do mês de julho e teve
início ontem, quinta-feira (8), às
13h15, no aeroporto.
“O povo ludovicense é altamente
receptivo, e essa ação carrega muito
dessa característica. A Prefeitura vai
estar presente nos portões de entrada

e nos locais de hospedagem para
apresentar ao público mais da nossa
cultura e mostrar que são todos bemvindos na cidade”, explicou o secretário municipal de Turismo de São Luís,
Saulo Santos.
A operação levará música maranhense, entregará matracas personalizadas, mapas turísticos e apresentará personagens da cultura local aos
que chegam na cidade.
A recepção será feita seguindo os
horários de desembarque, sendo no
aeroporto às 13h15, 14h35, 15h55 e
16h55. No local, as ações serão realizadas em conjunto com a Secretaria
Municipal de Cultura (Secult), com a
presença de personagens do bumba
meu boi no saguão do desembarque.

Já na rodoviária, a operação ocorrerá sempre às 18h e nos hotéis, durante
o café da manhã.
Estas ações levarão em conta protocolos sanitários durante a entrega
das matracas e mapas. A música também será com um som ambiente para
evitar aglomerações.

Férias em São Luís

A Setur também está realizando
uma série de ações também no Museu
da Gastronomia Maranhense, incentivando os turistas a conhecerem o espaço. Fazem parte da ação sorteios e
entregas de brindes durante o mês de
julho – acesse o perﬁl do instagram
@museudagastronomiamaranhense
para ver e saber mais.

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. Dados do Governo Federal informam que toda mulher que amamenta é uma possível
doadora de leite humano. Para isso, é preciso estar saudável e não fazer uso de medicamentos que interﬁram
na amamentação.
Como fazer a doação dos frascos
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 nos seguintes endereços:
• Posto E+ Reciclagem do Centro Elétrico: Av. Guajajaras, 416, Tirirical.
• Posto E+ Reciclagem do Mateus Cohab: Av. Jerônimo
de Albuquerque, Nº 37 – Cohab
• Posto E+ Reciclagem Lagoa da Jansen: Rua dos Gaviões, s/nº – Ponta D’Areia (Próximo a churrascaria Passo Fundo).
• Posto E+ Reciclagem Sede da Equatorial Maranhão:
Alameda A, quadra SQS Nº 100 Loteamento Quitandinha – Altos do Calhau (Na rua do Colégio Upaon Açu).
Todos os frascos passarão pelo processo de higienização e esterilização conforme os padrões exigidos para o
adequado armazenamento do leite doado. Vale ressaltar
que para esta campanha especíﬁca não há bônus na
conta de energia, pois todos os frascos recebidos serão
doados para o Banco de Leite Humano.
A Campanha de arrecadação vai até setembro deste ano,
então a cada mês separe os frascos, arrecade com os vizinhos e contribua para essa corrente do bem.
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OLIMPÍADAS

DESAFIO NA COLINA

Com ataque incerto,
Sampaio joga no RJ

Tóquio não terá público
em seus estádios

Tricolor encara o Vasco, a partir das 19h desta sexta-feira, no Estádio São Januário, no
Rio de Janeiro. Vitória pode deixar a equipe bem mais próxima do topo da Série B
NERES PINTO

S

em repetir mais uma vez a formação do jogo anterior, devido a problemas de lesões e cartões disciplinares, o Sampaio
Corrêa será testado sobre a eﬁciência
da sua campanha na Série B do Campeonato Brasileiro. O Tricolor encara
o Vasco da Gama, a partir das 19h desta sexta-feira, no Estádio São Januário, no Rio de Janeiro, num jogo considerado como um dos mais difíceis pelo próprio técnico Felipe Surian, que
deixou São Luís informando sobre duas mudanças nas laterais – entram
Luiz Gustavo e Zé Mário – e algumas
dúvidas na formação do ataque.
As alterações que serão feitas no setor defensivo já eram esperadas, notadamente na ala esquerda, onde Eloir
cumpre suspensão automática e o
substituto é Zé Mário. As dúvidas, porém, são do meio de campo e ataque.
Tudo ainda depende da análise do esquema que vem sendo adotado pelo
adversário. “Quero começar o jogo
com uma situação ofensiva, mas ainda preciso analisar qual a melhor opção do momento”, declarou o técnico
antes da viagem para a capital ﬂuminense.
O Sampaio pode começar jogando
com Mota; Luís Gustavo, Joécio, Paulo
Sérgio e Zé Mario; Mauro Silva, Ferreira e Gui Campana (ou Romarinho);
Pimentinha, Jeﬁnho (ou Ciel) e Jean
Silva. Terceiro colocado com 18 pontos, o Tricolor poderá se manter na

TÓQUIO VAI ENTRAR EM PERÍODO DE RESTRIÇÕES NA SEGUNDA

SAMPAIO CORRÊA ENFRENTOU O VASCO PELA ÚLTIMA VEZ NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2016
posição ou subir ainda mais na tabela,
dependendo dos demais resultados
da rodada, pois está atrás apenas do
Náutico (21) e do Coritiba (20). O
Goiás (16) recebe o clube pernambucano, hoje, às 21h30.
A equipe vascaína que começou a
competição com muita instabilidade,
aos poucos vai se recuperando e na
última partida derrotou o ConﬁançaSE por 1 a 0. No momento ocupa a
sexta posição com 13 pontos. Sua escalação só será conﬁrmada hoje pelo
técnico Marcelo Cabo.

Fabrício Vilarinho da Silva e Cristhian
Passos, também goianos. O quarto árbitro será Paulo Renato Moreira da Silva Coelho, do Rio de Janeiro.

Retrospecto

Sampaio Corrêa e Vasco da Gama já
se enfrentaram sete vezes em jogos
oﬁciais. O Vasco ganhou três vezes,
enquanto o clube maranhense venceu apenas uma vez. Os demais jogos
terminaram empatados. Em São Januário, o Cruzmaltino recebeu o Tricolor em três oportunidades, quando
foram registrados dois empates e
uma vitória vascaína. O último jogo
Arbitragem
Para o jogo desta noite, a CBF esca- entre as equipes foi há três anos, pela
lou um trio de arbitragem do estado Série B 2016 e terminou com um emde Goiás. Jefferson Ferreira de Moraes pate em 1 a 1, no mesmo local do jogo
será o árbitro, tendo como assistentes desta noite.

HORÁRIO

Os Jogos Olímpicos de Tóquio serão realizados sem a
presença de público nas arenas da capital. Ontem, o Governo de Tóquio anunciou que a região da capital japonesa entrará em novo estado de emergência a partir da
próxima segunda-feira. O período de restrições vai até o
dia 22 de agosto. Tamayo Marukawa, Ministra da Olimpíada, conﬁrmou a decisão.
Thomas Bach, presidente do Comitê Olímpico Internacional, chegou a Tóquio ontem. Após a decisão sobre
o estado de emergência, ele está reunido para deﬁnir as
medidas que serão tomadas para o evento. Haverá uma
coletiva de imprensa ainda na noite desta quinta (horário do Japão) para divulgar a decisão. Ainda há a possibilidade de que arenas fora da capital, em locais sem estado de emergência, possam receber um pequeno percentual de público.
Antes disso, o Comitê Organizador das Olimpíadas já
havia restringido o público a 50% da capacidade dos estádios, com o limite de 10 mil torcedores residentes no
Japão. Estrangeiros foram barrados desde março por
causa da pandemia do coronavírus.
Antes do encontro virtual, o presidente do COI, Thomas Bach, participou de entrevista coletiva, onde admitiu a possibilidade de os Jogos Olímpicos serem realizados sem público. A conferência contou com a presença
do presidente do Comitê Paralímpico Internacional
(IPC), Andrew Parsons, que tem a mesma posição do
COI.

WIMBLEDON

Por que a final da Copa América será sábado 21h? Djokovic pode igualar
Federer e Nadal

DJOKOVIC ENFRENTA SHAPOVALOV NA SEMIFINAL HOJE

NEYMAR E MESSI VÃO SE ENFRENTAR SÁBADO A NOITE NO MARACANÃ PARA DEFINIR QUAL SELEÇÃO SERÁ A CAMPEÃ DA AMÉRICA
O Maracanã receberá neste sábado
(10) mais uma ﬁnal de competição de
seleções. A decisão da Copa América
entre Brasil e Argentina começará às
21h. Mas por que a Conmebol escolheu esse horário?
A título de comparação com outros
torneios da entidade sul-americana, a
ﬁnal da Libertadores, no mesmo Maracanã, em janeiro, começou às 17h,
também de um sábado. A Copa América 2019, de novo no estádio carioca,
foi às 17h de um domingo.
Deﬁnir quando uma partida começa demanda a análise de algumas variáveis. Sobretudo quando a competição é organizada às pressas em um
país diferente, como é o caso da edição atual no Brasil. Há aspectos comerciais, de segurança e até de temperatura.
Quando a Conmebol fez o primeiro

modelo da tabela, ainda para uma ﬁnal que seria em Barranquilla, na
Colômbia, o jogo estava marcado para
19h, no horário local. Ou seja, 21h de
Brasília — logo, no cenário global, não
houve alteração.
A entidade explicou que a escolha
foi pensando em um clima mais ameno. A cidade colombiana costuma ter
temperatura e umidade altas, o que
gera desgaste maior nos jogadores.
Geograﬁcamente, Barranquilla está
acima da linha do Equador. Logo, lá é
verão.
A ﬁnal no sábado, de todo modo,
foge do conﬂito com a ﬁnal da Eurocopa, que será no domingo, às 16h de
Brasília. Pela data reservada no calendário da Fifa, a Copa América tinha
permissão para ter decisão no domingo.
Com questões comerciais acerta-

das para o torneio em Colômbia e Argentina, a Conmebol se viu diante de
travas para antecipar a ﬁnal quando a
competição se mudou para o Brasil,
cerca de duas semanas antes do início.
Além disso, entendeu que 21h de
sábado é um horário conhecido do
público brasileiro, pois nele há rodadas da Série A.
O jogo, no entanto, começará no
início da madrugada em Londres —
para citar uma capital europeia relevante. Ou seja, será difícil ter audiência do Velho Continente ao vivo. Mas
pelo menos será possível encaixar a
Copa América no horário nobre de Estados Unidos e México. Olhando para
a Ásia, a ﬁnal da Copa América entrará
na programação do início da manhã
de domingo — 9h em Tóquio e 8h em
Pequim.

O tenista sérvio Novak Djokovic se classiﬁcou nesta
quarta-feira para as semiﬁnais de Wimbledon ao derrotar Marton Fucsovics por 6-3, 6-4 e 6-4 em sua 50ª partida de quartas de ﬁnal em torneio do Grand Slam, enquanto Roger Federer foi eliminado depois de perder
em sets corridos.
Djokovic, tenista número 1 do mundo, também somou sua vitória de número 100 na grama no circuito da
ATP.
Embora esses números sejam impressionantes, para
Djokovic a única estatística que importa é seu sonho de
juntar-se a Roger Federer e Rafael Nadal no recorde de
20 títulos de Grand Slam e a possibilidade de se tornar o
primeiro homem desde Rod Laver, em 1969, a vencer os
quatro grandes torneios na mesma temporada.
“Estou ciente de certas estatísticas, amo este esporte
com todo meu coração, corpo e alma, tenho me dedicado a ele desde os 4 anos”, disse o número um do mundo,
que busca ganhar o terceiro título consecutivo em Wimbledon e o sexto em sua carreira.
“Às vezes as coisas me parecem surreais, mas tento viver o momento e aproveitar cada oportunidade que tenho na quadra. Passar para história é uma grande inspiração para mim.”
Na semiﬁnal, Djokovic enfrentará o canadense Denis
Shapovalov, décimo cabeça de chave, que em outra partida do dia derrotou Karen Khachanov por 6-4, 3-6, 5-7,
6-1 e 6-4.
Mais tarde, o sonho de Federer de ganhar um nono título recorde em Wimbledon terminou com uma dura
derrota por 6-3, 7-6 (7-4) e 6-0 para o polonês Hubert
Hurkacz.
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Primeiro semestre

Melhores filmes
de 2021… até aqui

Nós selecionamos os melhores títulos lançados até o
momento no ano de 2021. Embora algumas produções
sejam de 2020, apenas no último semestre o público
brasileiro teve acesso às obras. Neste apanhado, foram
escolhidos apenas os mais aclamados e bem avaliados
pela crítica. Na lista, inclui “A Escavação”, sobre uma
empreitada amadora para descobrir fósseis em uma
propriedade na Inglaterra nos anos 1930; “Judas e o
Messias Negro”, que narra os últimos dias de vida do líder dos Panteras Negras, Fred Hampton; e “O Mauritano”, que conta o drama vivido por um homem inocente
que ﬁcou preso por 14 anos, acusado de ter participação
no fatídico 11 de setembro. Os ﬁlmes estão listados em
ordem classiﬁcatória, levando em consideração as notas atribuídas no IMDb e no Rotten Tomatoes.

1 — Druk: Mais Uma Rodada, Thomas Vinterberg
Martin era uma pessoa divertida e que aproveitava
cada minuto da sua vida antes de se tornar um pai de família apático e professor entediado. Uma noite, ele se
reúne com seus amigos Peter, Tommy e Nikolaj. Após se
embebedarem, os quatro decidem colocar em prática
uma teoria que diz que os corpos humanos são projetados para funcionar melhor com 0,05% de álcool na corrente sanguínea. Acreditando que a bebida os tornarão
pessoas mais felizes e bem-sucedidas, os amigos combinam de ingerir bebidas alcoólicas todos os dias de suas
vidas.

2 — Meu Pai, Florian Zeller
Antony é um idoso de 81 anos que mora em um luxuoso apartamento em Londres e sofre de demência. Sob
os cuidados da ﬁlha, Anne, ele se sente constantemente
perdido. Em seu cérebro, sua história não se encaixa
mais cronologicamente. Ele já não reconhece os rostos
das pessoas com quem convive e não se lembra onde
guardou seu relógio, o que o deixa paranoico e irritado.
Enquanto tenta encaixar as peças do quebra-cabeça de
sua vida, Antony se perde no labirinto que se torna seu
próprio apartamento, em constante transformação da
mobília e cor das paredes.

3 — Judas e o Messias Negro, Shaka King
O’Neal é um ladrão de carros que ao ser pego pelo
agente do FBI, Roy Mitchell, tem a oportunidade de atu-

ar como um inﬁltrado em troca de sua liberdade. Então,
O’Neal se torna informante dentro dos Panteras Negras,
no qual um de seus líderes, Fred Hampton, de 21 anos,
constrói pontes com grupos rivais e inspira jovens negros com seus gloriosos discursos e programas comunitários. Edgar J. Hoover, diretor do FBI, identiﬁca Hampton como uma ameaça ao governo americano e coloca
O’Neal para acompanhar cada um de seus passos.

4 — Quo Vadis, Aida?, Jasmila Zbanic
Aida é uma professora de Srebrenica que passa a trabalhar como tradutora para as tropas de paz da Holanda, designadas pelas Nações Unidas, em 1995. O trabalho de Aida garante a ela o livre acesso pelo complexo e
às informações importantes. Os soldados da ONU estão
em desvantagem numérica na “área de segurança” e,
por isso, não serão capazes de impedir os avanços das
tropas sérvias, que querem tomar Srebrenica. Conforme
os civis fogem da cidade para a base da ONU, alguns
conseguem se refugiar, enquanto outros são forçados a
esperar do lado de fora.

5 — Bela Vingança, Emerald Fennell
Cassie era uma jovem promissora que abandonou a
faculdade de medicina após sofrer um trauma. À princípio, se sabe apenas que o ocorrido envolve sua melhor
amiga, Nina. Cassie agora trabalha em uma cafeteria durante o dia e sai para baladas à noite, onde ﬁnge estar bêbada para atrair e se vingar de desconhecidos que se revelam assediadores e abusivos. Ao reencontrar alguém
da faculdade que tem provas do que houve com Nina,
Cassie decide se vingar diretamente dos envolvidos que
ﬁzeram mal para a amiga.

6 — Minari: Em Busca da Felicidade, Lee
Isaac Chung
A família Yi se muda da Coreia para uma fazenda no
Arkansas, Estados Unidos, para trabalhar com cultivo de
vegetais coreanos que serão vendidos em uma feira especial. A esposa, Monica, não acredita que o negócio será bem-sucedido, o que coloca pressão sobre o casamento com Jacob. O ﬁlho, David, de 7 anos, sofre de problemas cardíacos, então a mãe de Monica, Soon-ja, chega da Coreia para ajudar. Embora relutantes, David e Soon-ja constroem uma relação de amizade temperada
com humor, doçura e drama.

7 — Nomadland, Chloé Zhao
Fern é uma viúva e ex-professora substituta em Empire, Nevada. Após perder o emprego, ela se muda para um
trailer, que chama de Vanguard, e se junta a um grupo de
nômades. Várias pessoas em seus trailers se dirigem a
um evento em Quartzsite, Arizona, onde ocorre um festival anual que dá orientações essenciais sobre a vida na
estrada. O ﬁlme acompanha a rotina de Fern, seus encontros com os companheiros nômades, e suas histórias, e as jornadas de uma cidade à outra em busca de trabalhos temporários.

8 — O Mauritano, Kevin Macdonald
Preso após o 11 de setembro, Mohamedou Oluld Salahi passou 14 anos preso na Baía de Guantánamo sem
ter sido acusado de nenhum crime. Para seus algozes,
ele havia sido um dos principais recrutadores para os
ataques terroristas, apesar de não haver evidências contundentes de sua relação direta com o acontecimento.
Um dos terroristas havia passado uma noite no sofá de
Salahi. O fato foi suﬁciente para que ele se tornasse um
procurado internacional e vítima de prisão e tortura durante mais de uma década.

9 — A Escavação, Simon Stone
Em 1939, Edith Pretty, uma proprietária de terras em
Suffolk, na Inglaterra, contrata o arqueólogo autodidata
Basil Brown para escavar sua propriedade. Quando um
navio com rebites de ferro é descoberto por Brown no
terreno, indicando que uma pessoa importante, provavelmente um rei, estava enterrado nele, o Museu Britânico assume a escavação. Há pressa no ar para ﬁnalizar
o serviço enquanto o rádio dá notícias concisas sobre a
chegada da guerra.

10 — O Tigre Branco, de Ramin Bahrani
Balram é um jovem ambicioso, que teve a má sorte de
nascer em uma casta subalterna em Laxmangarh, na Índia. Para escapar da miséria, ele se muda para Nova Délhi e se candidata à vaga de motorista na mansão do maﬁoso Cegonha. No cargo, ele busca ganhar a conﬁança
do chefe por meio de seu ﬁlho, Ashok, para ascender socialmente. No entanto, após um acidente com vítima fatal, Balram é pressionado para assumir a culpa no lugar
da noiva de Ashok, Pinky, o que o lembra qual sua real
posição na sociedade.

Nedilson Machado

E-mail: nedilsonmachado@gmail.com
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Curso de Turismo

Ensino a Distância

Foram prorrogadas para 31 de dezembro
deste ano as inscrições para 11 cursos gratuitos promovidos pelo Ministério do Turismo, em parceria com o Instituto Federal do
Rio Grande do Sul (IFRS). Entre as qualiﬁcações estão Enoturismo e Desenvolvimento
Regional e Agências de Viagem e Turismo.
Para se inscrever, é só acessar o site do Ministério do Turismo: https://www.gov.br/turismo.

A Kroton, vertical B2C de ensino superior
da Cogna Educação, líder no setor, e a TIM,
líder na cobertura 4G no País, anunciam a
criação de uma parceria inédita que terá como foco a oferta de cursos 100% digitais (Ensino à Distância – EaD). O objetivo é ampliar
o acesso à educação para toda a população
brasileira, incentivando a democratização
do ensino e apoiando o país a aumentar sua
taxa de empregabilidade.

Pra curtir
Para a alegria de escritores, artistas, poetas e acadêmicos de
Viana, o Governo do
Maranhão inaugurou
nesta última quintafeira, 8, a sede própria
da Academia Vianense de Letras (AVL) Patrona Anica Ramos.
A cidade de Viana,
município localizado
na Baixada Maranhense, já pode agora
contar com um novo
espaço dedicado para
a literatura e difusão
artística. Parabéns.

No registro, a gestora dos Serviços
de Saúde da APAE de São Luís, Emanuelle Costa; que participa da implantação do novo posto de testagem rápida da covid-19 na sede da
entidade. Resultado de uma parceria
com a Prefeitura de São Luís, o espaço será o 16º posto de testagem rápida para a Covid-19 na capital maranhense, com exame do tipo coleta de
swab nasal. A testagem é livre e será
aberta ao público em geral mediante
entrega de senhas diárias, no turno
da tarde sempre à partir das 14h, no
setor de laboratório na sede da APAE
de São Luís no bairro do Outeiro da
Cruz, já a partir desta segunda-feira,
12.

A Comissão de Direitos Humanos da OAB
Maranhão promoverá nos dias 6 e 7 de
agosto, de forma online, pela plataforma
Zoom, o Workshop
“Peticionamento ao
Sistema de Proteção
e Promoção de Direitos Humanos das
Américas”.

O apresentador Luciano Huck, 49, resolveu
exercitar seu lado documentarista. Huck
(Globo) lançou nesta
segunda-feira, 7, o longa-metragem “2021: O
Ano Que Não Começou”, no qual reﬂete
sobre o futuro do Brasil e do mundo. Ao longo da produção, são
abordados temas como
desigualdade, educação, racismo e antirracismo, capitalismo,
política, pobreza, tecnologia e família.

Ao longo da capacitação, os participantes poderão compreender o funcionamento do sistema de
proteção e promoção
dos direitos humanos
das Américas.
Um ano após ser dispensado da Rede
Globo, após 38 anos
de casa, Miguel Falabella foi convidado a
participar de uma nova produção da emissora.
De acordo com informações da colunista
Patrícia Kogut, o ator
negocia o retorno
após receber um convite do diretor Carlos
Araújo para participar da novela “Olho
no Olho”, de João
Emanuel Carneiro.

O paraatleta Davi Hermes participou do
Campeonato Maranhense de Categorias
de Natação, realizado
pela Federação Maranhense de Desportos
Aquáticos – FMDA. Davi, que é atleta com
síndrome de Down, ganhou ouro nas provas
50m borboleta, 100m
Medley e 100m nado livre, é patrocinado pela
Equatorial Energia e
Governo do Estado do
Maranhão, via Lei de
Incentivo ao Esporte.

Toada Invocada

Nosso Centro

INSS alerta para golpes

Com a participação de seis grupos de Bumba
Meu Boi, a cerveja Magníﬁca já está preparando
o espetáculo Reviver do Boi para o São João
2022. Por meio de comentários nas redes sociais
usando a hashtag #ToadaInvocada, mais de 11
mil maranhenses puderam participar da primeira ação do espetáculo: inspirar o Boi Brilho
da Sociedade de Cururupu para a criação da primeira toada, que será apresentada ainda neste
mês de julho! O Reviver do Boi vai contar ainda
com a participação do Boi da Maioba, Boi de
Pindaré, Boi de Leonardo, Axixá e Boi Barrica.

O Centro de Cultura Popular Domingos Vieira
Filho está de cara nova, com as obras de revitalização que foram executadas interna e externamente, por meio do Programa Nosso Centro,
criado pelo Governo do Maranhão. O equipamento cultural, mantido pelo Governo do Maranhão, por meio da Secretaria de Estado da Cultura (Secma), está se reestruturando para que
possa ser reaberto ao público. E quando isso
ocorrer, os frequentadores irão encontrar um
prédio novo com serviços que foram realizados,
tanto por dentro quanto por fora.

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
divulgou nesta quarta-feira uma nota na qual
alerta que golpistas têm se aproveitando das revisões em alguns benefícios para tentar obter
dados pessoais dos beneﬁciários. “As abordagens podem ocorrer por carta, e-mail, telefonema ou mensagem de celular”, alerta o instituto.
Tentativas de golpe podem ser denunciadas por
meio da ouvidoria do INSS, no endereço da
Controladoria-Geral da União (CGU), ou pelo
telefone 135. Vítimas de golpe devem registrar
um boletim de ocorrência e comunicar o caso.

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
EDITAL DE CITAÇÃO DE SERVIDOR
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR Nº 038036/2021
(APENSOS NºS 065726/2018/SES E 147652/2015/SES)
O Presidente da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar designada pelo Secretário de Estado
da Saúde, por meio da Portaria/SES/MA nº 186, de 01 de março de 2021, publicada no Diário Oficial do
Estado do Maranhão nº 044, de 04 de março de 2021, no uso de suas atribuições e tendo em vista o
disposto no art. 256, II, § 3º, do Código de Processo Civil Brasileiro, CITA pelo presente Edital,
RAIMUNDA NONATA VIANA, Enfermeira III, localizado nesta capital, para, no prazo de 15 (quinze) dias,
a partir da publicação deste, comparecer na Sala do Serviço de Sindicância e Processo
Administrativo Disciplinar da Secretaria de Estado da Saúde – SESPAD/SES, instalado no 2º andar
do Prédio da Casa do Trabalhador, localizado na Avenida Jerônimo de Albuquerque, s/n, Calhau –
São Luís-MA, a fim de saber que estão correndo em seus termos legais, os autos do Processo
Administrativo Disciplinar nº 038036/2021 (apensos nºs 065726/2018/SES e 147652/2015/SES) em que
a mesmo figura como servidora arguida, em razão da denúncia de possíveis irregularidades relacionadas
a abandono de cargo, conforme disposto o artigo nº 228, inciso II e III da Lei nº 6.107/1994 de julho de
1994.
São Luís, 16 de junho de 2021
HEITOR FERREIRA DE CARVALHO
Presidente

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA-EMAP
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2021-EMAP
A EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA – EMAP torna público que realizará
licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço, no modo de disputa aberto, com
orçamento sigiloso, no dia 03/08/2021, às 09h30 – Hora de Brasília - DF, por meio do uso de recursos
de tecnologia da informação, pelo site www.licitacoes-e.com.br, para contratação de empresa
especializada para o fornecimento de solução de armazenamento híbrido para ambiente de CFTV
composta por solução de armazenamento de dados unificada, funcionalidades de replicação, cópia
instantânea, movimento de dados, gerenciamento, administração, incluindo serviços de instalação,
configuração, treinamento, garantia e suporte técnico por 60 (sessenta) meses, de acordo com o
constante no Processo Administrativo nº 1067/2021 - EMAP, de 11/06/2021 e especificações e condições
do Edital e seus Anexos, e em conformidade disposições do Regulamento de Licitações e Contratos da
Empresa Maranhense de Administração Portuária - EMAP, da Lei Complementar n° 123, de 14 de
dezembro de 2006 e alterações e Lei Federal n° 13.303, de 30 de junho de 2016. O edital e seus anexos
estão à disposição dos interessados nos sites www.licitacoes-e.com.br e www.emap.ma.gov.br, no link
Transparência/Compras, podendo ainda ser adquirido gratuitamente, mediante solicitação pelo e-mail:
csl@emap.ma.gov.br, durante os dias úteis, das 08h às 12h e das 13h às 17h. Fones: (98)
3216-6533/3216-6531/3216-6532 e 3216-6028. Esclarecimentos e informações adicionais serão
prestados aos interessados no site www.emap.ma.gov.br. Telefones: (98) 3216-6531, 3216-6532 e
3216-6533.
São Luís/MA, 07 de julho de 2021
Flavia Alexsandra Noleto Miranda Carvalho
Gerente de Compras e Contratos da EMAP

