
 
Desde quando a CPI da covid-19 foi ins-
talada 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 Co-
missão, como não con-
seguiu, agiu fortemente 
para ocupar a presidên-
cia e a relatoria do ór-
gão, com senadores do 
Centrão.
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O furacão da covid 

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

Com ataque incerto, Sampaio enfrenta 
o Vasco da Gama hoje no Rio de Janeiro

Olimpíadas de Tóquio sem
público nos estádios

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-fei-
ra. O período de restrições vai até o dia 22 de agosto. Tamayo Marukawa, Ministra 

da Olimpíada, confirmou a decisão. PÁGINA 8

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

 Melhores filmes 
do primeiro 

semestre de 2021
PÁGINA 9

CORRIDA DAS VACINAS         Anvisa autoriza uso da Butanvac em voluntários
PÁGINA 2

Incêndio é registrado 
em Parque Eólico
Um incêndio foi registrado na subes-

tação Delta 3 do Parque Eólico no mu-
nicípio de Paulino Neves, no Maranhão. 
De acordo com o Corpo de Bombeiros 
Militar do Maranhão (CBM-MA), quan-
do a guarnição chegou ao local, identi-
ficou que o incêndio ocorria dentro de 
um dos compartimentos de uma das 
salas e na parte subterrânea da mes-
ma onde passavam fios de eletricidade.

PÁGINA 9

Dirigente do PCdoB-MA reúnem 
para discutir futuro do partido  

Além de Márcio Jerry e Othelino Neto, estavam presentes os deputados 
Adelmo Soares, Carlinhos Florêncio e Marco Aurelino, os secretários de esta-

do Rodrigo Lago, Júlio Mendonça e Mavio Rocha e o ex-prefeito Eunelio repre-
sentando a deputada Ana do Gás. PÁGINA 3

OPORTUNIDADE
Concurso para
o IFMA encerra 

as incrições hoje
PÁGINA 6
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Ex-diretor de logística do Ministério da Saúde é acusado de ter participado de um
suposto esquema de propina na compra de vacinas

Pri são em fla gran te

CPI DA COVID-19

Qual é o destino de
Roberto Dias após prisão

E
m an da men to há cer ca de
dois me ses, a CPI da Co vid
ter mi nou, pe la pri mei ra vez,
com a pri são de um de po en te.

Tra ta-se de Ro ber to Di as, ex-di re tor
de lo gís ti ca do Mi nis té rio da Saú de
acu sa do de ter par ti ci pa do de um su- 
pos to es que ma de pro pi na na com pra
de va ci nas — al go que ele ne gou com
ve e mên cia du ran te seu de poi men to,
ale gan do es tar sen do “acu sa do sem
pro vas”.De pois da pri são, dis se Ro dri- 
gues em en tre vis ta co le ti va após a ses- 
são, o des ti no de Di as “não ca be mais
à CPI”. “Sua de fe sa po de en trar com
ha be as cor pus, creio que is so (pri são)
nem vai che gar à au di ên cia de cus tó- 
dia”.A se na do ra Si mo ne Te bet (MDB-
MS), que se po si ci o nou con tra a pri- 
são em fla gran te, tam bém afir mou
acre di tar que os des do bra men tos da
de ten ção iri am se li mi tar a “ir pa ra a
de le ga cia, pa gar fi an ça e ir em bo ra”.
Foi mais ou me nos o que acon te ceu.

Di as dei xou a se de da po lí cia le gis- 
la ti va no Se na do, on de fi cou de ti do
por cer ca de cin co ho ras, após pa gar
fi an ça no va lor de R$ 1.100.

Al guns se na do res con tes ta ram a
de ci são de Aziz de pren der Di as, co- 
mo Mar cos Ro gé rio (DEM-RO), que
acu sou o pre si den te da CPI de abu so
de au to ri da de e afir mou que não ha- 
via um fa to con cre to pa ra pren der Di- 
as. A ad vo ga da do de po en te, Ma ria Ja- 
mi le Jo sé, dis se se tra tar de “uma ile- 
ga li da de sem ta ma nho, um ab sur do”.

Pa ra Gus ta vo Ba da ró, pro fes sor de
Di rei to Pro ces su al Pe nal na Fa cul da- 

de de Di rei to da Uni ver si da de de São
Pau lo (USP), con si de ran do-se que
Ro ber to Di as po de ser, em te se, im pli- 
ca do no su pos to es que ma de cor rup- 
ção de va ci nas, ele tem o di rei to de
não pro du zir pro vas con tra si mes mo,
in de pen den te men te da con di ção for- 
mal sob a qual depôs ou de pres tar ju- 
ra men to à CPI. Nes se ca so, “não se
apli ca ria a ele o cri me de fal so tes te- 
mu nho”, ex pli ca Ba da ró.

Ago ra, Di as res pon de rá pe la acu sa- 
ção de ter men ti do à CPI e po de aca- 
bar in di ci a do pe los se na do res ao fi nal
da in ves ti ga ção sob acu sa ção de par- 
ti ci pa ção no su pos to es que ma de cor- 
rup ção em tor no da com pra de va ci- 
nas pe lo Mi nis té rio da Saú de do go- 
ver no Bol so na ro.

O au to de pri são as si na do por Aziz
ale ga que “fo ram ve ri fi ca das di ver sas
con tra di ções” no de poi men to de Di- 
as, des de sua per ma nên cia no car go
no Mi nis té rio da Saú de até seu re la ci- 
o na men to com Do minghet ti e ou tros
acu sa dos de par ti ci par do su pos to es- 
que ma de pro pi na.

Nos de poi men tos pres ta dos até
ago ra, hou ve di ver sos pe di dos de se- 
na do res pa ra que de po en tes fos sem
pre sos, acu san do-os de te rem men ti- 
do pe ran te a co mis são. Ne nhum, no
en tan to, foi acei to por Omar Aziz.

Tan to o Có di go Pe nal quan to a le- 
gis la ção que re gu la as CPIs es ta be le- 
cem que é cri me “fa zer afir ma ção fal- 

sa” co mo tes te mu nha.
Por tan to, ca so al gum de po en te fa- 

ça uma afir ma ção fal sa em uma CPI,
is so po de con fi gu rar cri me.

A Cons ti tui ção Fe de ral e o Có di go
de Pro ces so Pe nal pre ve em a pos si bi- 
li da de de pri são em fla gran te. “É a pri- 
são por qual quer ci da dão. Qual quer
pes soa po de dar voz de pri são em fla- 
gran te a al guém que es te ja pra ti can do
um cri me”, ex pli cou, em en tre vis ta
con ce di da em maio à BBC News Bra- 
sil, o pro fes sor da FGV Di rei to Rio
Wal la ce Cor bo — an tes, por tan to, da
pri são de Ro ber to Di as.

“Em te se qual quer pes soa na CPI,
qual quer se na dor, até um mem bro da
im pren sa, po de ria dar voz de pri são
em fla gran te se ve ri fi cas se uma afir- 
ma ção fal sa, mas is so não ten de a
acon te cer”, dis se ele.

“Por uma ló gi ca de uma or ga ni za- 
ção, pa re ce se con so li dar uma in ter- 
pre ta ção de que, nes ta CPI, quem tem
au to ri da de pa ra dar voz de pri são em
fla gran te se ria o pre si den te da CPI”,
ob ser vou Cor bo.

Is so foi con fir ma do nes ta quar ta-
fei ra pe lo se na dor Ran dol fe Ro dri gues
e Hum ber to Cos ta (PT-PE) du ran te a
en tre vis ta co le ti va após a ses são.

“Res pei ta mos a atri bui ção do pre- 
si den te (Aziz)”, afir mou Ran dol fe.

“So mos so li dá ri os à de ci são de le.
Ele já vi nha di zen do que sua pa ci ên- 
cia es ta va se es go tan do por que o nú- 
me ro de pes so as que fal ta ram com a
ver da de foi mui to gran de”, agre gou
Cos ta.

SAÚDE

PF faz operação para investigar recursos contra covid-19

POLÍCIA FEDERAL DEFLAGROU A OPERAÇÃO “ALINHAVADO”, QUE INVESTIGA CONTRATOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

A Po lí cia Fe de ral de fla grou na ma- 
nhã de on tem (8), a ope ra ção Ali nha- 
va do, que tem co mo ob je ti vo de sar ti- 
cu lar gru po cri mi no so es tru tu ra do
pa ra pro mo ver frau des li ci ta tó ri as e
ir re gu la ri da des con tra tu ais no âm bi to
da Se cre ta ria Mu ni ci pal de Saú de de
São Luís, en vol ven do re cur sos fe de- 
rais que se ri am uti li za das no com ba te
à pan de mia CO VID-19.  A ação acon- 
te ce nas ci da des de Co dó (MA), Bra sí- 
lia (DF) e Boa Vis ta (RR).

De acor do com in for ma ções da Po- 
lí cia Fe de ral, ini ci al men te, foi cons ta- 
ta da a “mon ta gem” em, ao me nos,
qua tro pro ces sos li ci ta tó ri os ins tau ra- 
dos, em 2020, pe la Se cre ta ria de Saú- 
de de São Luís pa ra a con tra ta ção de
in su mos des ti na dos ao com ba te à
CO VID-19. 

Tam bém foi cons ta ta do que o gru- 
po uti li zou di ver sos me ca nis mos de
frau des pa ra ma qui ar as ir re gu la ri da- 
des dos cer ta mes li ci ta tó ri os, que te ri- 
am si do de fla gra dos com o ajus te pré- 
vio das em pre sas ven ce do ras.

Ain da de acor do com a

Po lí cia Fe de ral, além da

frus tra ção do ca rá ter

com pe ti ti vo dos

pro ce di men tos

li ci ta tó ri os, de acor do

com aná li ses da

Con tro la do ria Ge ral da

União – CGU,

evi den ci a ram-se

su per fa tu ra men tos

con tra tu ais e si mu la ção

de ven das, ge ran do

pre juí zo mi li o ná rio aos

co fres pú bli cos.

Fo ram cum pri dos 5 man da dos de
bus ca e apre en são e 5 man da dos de
cons tri ção pa tri mo ni al ex pe di dos pe- 
la 1ª Va ra Fe de ral de São Luís, que de- 
cor re ram de uma re pre sen ta ção ela- 
bo ra da pe la Po lí cia Fe de ral. Com o
cum pri men to da Cons tri ção Pa tri mo- 
ni al al me ja-se a apre en são e o se ques- 
tro de bens (ati vos fi nan cei ros, veí cu- 
los e imó veis) num va lor to tal de até
3,2 mi lhões de re ais, quan tia iden ti fi- 
ca da co mo ten do si do re ce bi da ili ci ta- 
men te. Se con fir ma das as sus pei tas,
os in ves ti ga dos po de rão res pon der
por frau de à li ci ta ção, si mu la ção de
com pra e ven da, pe cu la to e as so ci a- 
ção cri mi no sa. So ma das, as pe nas po- 
dem che gar a 21 anos de pri são. A de- 
no mi na ção “Ali nha va do”, do ver bo
“ali nha var”, sig ni fi ca “cos tu rar pro vi-
so ri a men te”, fa zen do re fe rên cia aos
pro ces sos li ci ta tó ri os frau da dos, que
te ri am si do “ali nha va dos” pa ra, ao fi- 
nal, “cos tu rar a con tra ta ção” de em- 
pre sas pre vi a men te ajus ta das.

Es tu do clí ni co

INÍCIO

Anvisa autoriza  uso da
Butanvac em voluntários

ANVISA AUTORIZA USO DA VACINA BRASILEIRA

Agên cia Na ci o nal de Vi gi lân cia Sa ni tá ria (An vi sa) au- 
to ri zou o iní cio da va ci na ção de vo lun tá ri os do es tu do
clí ni co da va ci na Bu tan vac, que es tá sen do de sen vol vi- 
da pe lo Ins ti tu to Bu tan tan.

A de ci são foi to ma da após reu nião en tre a equi pe téc- 
ni ca da agên cia e o Bu tan tan. Du ran te o en con tro, fo- 
ram apre sen ta dos os da dos pen den tes pa ra o iní cio dos
tes tes. Foi au to ri za da a apli ca ção do imu ni zan te em 400
vo lun tá ri os.

A equi pe téc ni ca da An vi sa con si de rou os da dos su fi- 
ci en tes pa ra que o es tu do se ja re a li za do. O pro to co lo clí- 
ni co da Bu tan vac já ha via si do apro va do pe la agên cia
em 9 de ju nho, mas ain da ha via in for ma ções pen den tes,
es pe ci fi ca men te so bre os da dos ge ra dos pe lo Bu tan tan
re la ti vos à ina ti va ção do ví rus.

A Bu tan vac foi anun ci a da em mar ço pe lo Ins ti tu to
Bu tan tan. A pes qui sa clí ni ca de fa se 1 e 2 do imu ni zan te
es tá di vi di da em três eta pas (A, B e C). Nes te mo men to,
de acor do com a An vi sa, es tá au to ri za da a eta pa A do es- 
tu do, que vai en vol ver 400 vo lun tá ri os. Ao to do, as fa ses
clí ni cas 1 e 2 têm pre vi são de seis mil vo lun tá ri os com 18
anos ou mais.

A va ci na se rá apli ca da com du as do ses, em um in ter- 
va lo de 28 di as en tre a pri mei ra e o re for ço, co mo ocor re
com a ou tra va ci na do ins ti tu to, a Co ro na vac, de sen vol- 
vi da em par ce ria com a chi ne sa Si no vac. O es tu do de ve
ser re a li za do no Hos pi tal das Clí ni cas da Fa cul da de de
Me di ci na da Uni ver si da de de São Pau lo (HCF MUSP) e
no Hos pi tal das Clí ni cas da Fa cul da de de Me di ci na de
Ri bei rão Pre to (HCFMRP).

A agên cia re for çou que vem tra ba lhan do inin ter rup- 
ta men te na ava li a ção de to dos os dos si ês re fe ren tes aos
pro du tos re la ci o na dos ao com ba te à co vid-19 que lhe
fo ram apre sen ta dos.

NOTA

Militares discutiram
protesto e CPI

Um dia an tes de as si nar uma no ta com for tes crí ti cas
con tra o se na dor Omar Aziz (PSD-AM), pre si den te da
Co mis são Par la men tar (CPI) da CO VID-19, os co man- 
dan tes das For ças Ar ma das par ti ci pa ram de uma reu- 
nião no Pa lá cio do Pla nal to com o pre si den te Jair Bol so- 
na ro. Sem alar de, o en con tro foi re a li za do na ter ça-fei ra
(6/7) e foi pal co de fi ni ti vo pa ra de fi nir o ali nha men to
po lí ti co dos mi li ta res com o go ver no.

A pau ta da reu nião es ta va de fi ni da co mo um ba lan ço
dos 30 me ses de go ver no. Mas foi bem além e tra tou de
pro tes tos pe lo país que mi ra ram o pre si den te Jair Bol so- 
na ro no fim de se ma na e os ris cos do nú me ro de ma ni- 
fes tan tes nas ru as au men tar e pres si o nar o Con gres so. A
ten dên cia é que a par tir de ago ra as For ças Ar ma das não
se fur tem de se ma ni fes tar po li ti ca men te em prol do
Exe cu ti vo e de seus in te res ses.

Além de mi nis tros co mo Bra ga Net to, da De fe sa, An- 
dré Men don ça, ad vo ga do-ge ral da União e Au gus to He- 
le no, do Ga bi ne te de Se gu ran ça Ins ti tu ci o nal, es ta vam
sob a me sa o co man dan te do Exér ci to, ge ne ral Pau lo
Sér gio, da Ma ri nha, Al mir San tos, e da For ça Aé rea, Car- 
los Bap tis ta Jú ni or, além de in te gran tes da Agên cia Bra- 
si lei ra de In te li gên cia (Abin).

Ima gens re pro du zi das na reu nião cri ti ca ram os pro- 
tes tos e res sal ta ram a pre sen ça de sím bo los co mu nis tas
nos atos. O tex to des cri to pe lo nar ra dor fa zia re fe rên cia
a uma su pos ta ten ta ti va de ins ta lar o co mu nis mo no
país, re me ten do a ale ga ções usa das pa ra ins tau rar o gol- 
pe mi li tar de 1964.

Um dos ví de os é de um mi li tan te bol so na ris ta que se
in fil trou nas ma ni fes ta ções que ocor re ram na Ave ni da
Pau lis ta. Se di zen do ex-mi li tan te da União da Ju ven tu de
So ci a lis ta (UJS), o ho mem fil mou os pro tes tos, ban dei- 
ras de par ti dos e acu sou os par ti ci pan tes de ves ti rem
ver de e ama re lo e por ta rem a Ban dei ra do Bra sil pa ra
des ca rac te ri zar sím bo los usa dos em atos pró-Bol so na- 
ro.

Em uma das fo tos pu bli ca das pe lo Pla nal to em sua
con ta no Flic ker, apli ca ti vo de fo tos, é pos sí vel ver tre- 
chos do ví deo sen do re pro du zi do no te lão, en quan to os
mi nis tros olham fi xa men te pa ra a ima gem, e pa re cem
pre o cu pa dos com o que es tão ven do. De acor do com
fon tes no go ver no, a reu nião mi nis te ri al foi pre ce di da
de en con tros me no res e con ver sas par ti cu la res com o
pre si den te.

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

https://banca.oimparcial.com.br/
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PREÇO DOS COMBUSTÍVEIS

CPI dos Combustíveis
entrega  relatório 
SAULO DUAILIBE

H
o je a Co mis são Par la men- 
tar de Inqué ri to (CPI) dos 
Com bus tí veis, pre si di da 
pe lo de pu ta do es ta du al 

Du ar te Jr. (PSB), vai dar um pas so im- 
por tan te nas in ves ti ga ções, pois se rá 
apren sen ta do o re la tó rio do pro ces so 
in ves ti ga ti vo. Após o re la tó rio ser 
apre sen ta do, ele de ve se guir pa ra ser 
en tre gue e pro to co la do no Mi nis té rio 
Pú bli co Es ta du al (MPE).

Os mem bros da Co mis são Par la- 
men tar de Inqué ri to vão mos trar os 
de ta lhes das in ves ti ga ções em um 
even to re a li za do às 9h des ta sex ta-fei- 
ra (9), no Ple na ri nho da As sem bleia 
Le gis la ti va do Ma ra nhão (Ale ma).

O re la tó rio se rá vo ta do pe los mem- 
bros da CPI e após a apro va ção se rá  
en ca mi nha do pa ra os ór gãos com pe- 
ten tes. Além do pre si den te da CPI, de- 
vem par ti ci par da co le ti va, o Re la tor 
Ro ber to Cos ta, en tre ou tros mem- 
bros, co mo os de pu ta dos Wel ling ton  
do Cur so e Hen ri que Lu la.

A apre sen ta ção  tam bém se rá 
trans mi ti da ao vi vo pe la TV As sem- 
bleia e pe lo Ca nal da TV As sem bleia, 
no YouTube.

Na ma nhã de on tem, mes mo com o 
não com pa re ci men to do de po en te Jo- 
si val Ca val can ti, mais co nhhe ci do co- 
mo Pa co van, pa ra pres tar es cla re ci- 
men tos, o pre si den te e o re la tor da 
CPI de ci di ram não pe dir pror ro ga ção 
das co mis são.

Um dos de poi men tos mais es pe ra- 
dos pe la CPI, o de po en te Jo si val Ca- 
val can ti, o Pa co van, não com pa re ceu 
na As sem bleia Le gis la ti va na úl ti ma 
ter ça-fei ra (6), por for ça de uma de ci- 
são ju di ci al to ma da pe lo de sem bar- 
ga dor João San ta na, que con ce deu 
ha be as cor pus ao em pre sá rio, ga ran-

O RELATÓRIO SERÁ VOTADO PELOS MEMBROS DA CPI HOJE E DEPOIS ENTRE AO MP

ti do a ele o di rei to de per ma ne cer em 
si lên cio e a sus pen são  tem po rá ria  do 
seu de poi men to, jun to à CPI.

O de pu ta do Du ar te Jr. ques ti o nou o 
mo ti vo que le vou a tes te mu nha de de- 
sis tir de se pro nun ci ar. “Es ta va aqui 
no dia, ho ra e lo cal mar ca do. Não en- 
ten di pa ra on de foi to da a an si e da de 
de le. Quem não de ve, não te me”.

O re la tor da CPI, o de pu ta do Ro ber- 
to Cos ta, tam bém fa lou so bre a de ci- 
são de Pa co van. “É im por tan te dei xar 
cla ro que a au sên cia no de poi men to  
do Pa co van,  não vai com pro me ter as 
in ves ti ga ções  e nem a pro du ção do 
re la tó rio, que de ve ser en tre gue, em 
bre ve, à jus ti ça”.

O em pre sá rio foi in ti ma do na se- 
ma na pas sa da pe los de pu ta dos que 
pre si dem a CPI, após o de poi men to 
de Rafaely de Je sus Sou za Car va lho. 
Na oca sião ela afir mou que te ria ape-
nas em pres ta do o seu no me pa ra o 
em pre sá rio usar, co mo se ela fos se a 
pro pri e tá ria da Re de de Pos tos Joyce. 
Em pre sas que du ran te as in ves ti ga- 
ções apre sen ta ram uma sé rie de mo- 
vi men ta ções sus pei tas, en tre elas, um 
vo lu me bem mai or de ven da de com- 
bus tí veis, do que o de com pra, ve ri fi-
ca das por meio da que bra de si gi lo fis-
cal.

PCdoB-MA  se reúne para discutir futuro do partido 

DEPUTADOS E SECRETÁRIOS DO PCDOB SE REÚNEM PARA DISCUTIR O FUTURO DO PARTIDO NO MARANHÃO

Li de ran ças po lí ti cas que são fi li a- 
dos ao PC doB se reu ni ram, na tar de
des sa quar ta-fei ra (7) pa ra de ba ter o
fu tu ro do par ti do no Ma ra nhão. Após
fi li a ção do go ver na dor Flá vio Di no ao
PSB, vá ri os de pu ta dos da ba se go ver- 
nis ta e se cre tá ri os de es ta do mi gra- 
ram pa ra o par ti do.

Pa ra o de pu ta do es ta du al e pre si- 
den te da As sem bleia Le gis la ti va,
Othe li no Ne to, o en con tro foi pro du ti- 
vo. “Con ver sa mos so bre a con jun tu ra
po lí ti ca pa ra 2022 e as óti mas pers- 
pec ti vas pa ra o Ma ra nhão. 

Se gui mos uni dos e ca da vez mais
for tes”, dis se o pre si den te da Ale ma.

Além de Már cio Jerry e Othe li no
Ne to, es ta vam pre sen tes os de pu ta- 
dos Adel mo So a res, Car li nhos Flo rên- 
cio e Mar co Au re li no, os se cre tá ri os de
es ta do Ro dri go La go, Jú lio Men don ça
e Ma vio Ro cha e o ex-pre fei to Eu ne lio
re pre sen tan do a de pu ta da Ana do
Gás.

A ban ca da de de pu ta dos

es ta du ais do PC doB e

pré-can di da tos se rão

li de ra dos pe lo de pu ta do

fe de ral e pre si den te do

Di re tó rio Es ta du al do

par ti do, Már cio Jerry.
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Da tas coin ci den tes

PSB re for ça do (1)

PSB re for ça do (2)

“Nos so la do po de não acei tar o re sul ta do”

No va ame a ça de Jair

No os tra cis mo

O fu ra cão da co vid
Des de quan do a CPI da co vid-19 foi ins ta la da no Se na do, o ter- 

ri tó rio que cer ca a Pra ça dos Três Po de res em Bra sí lia vi rou um
pan demô nio. No pri mei ro mo men to, o Pa lá cio do Pla nal to ten tou
im pe dir a for ma ção da Co mis são, co mo não con se guiu, agiu for- 
te men te pa ra ocu par a pre si dên cia e a re la to ria do ór gão, com se- 
na do res do Cen trão. Tam bém foi der ro ta do. Por úl ti mo ten tou no
STF afas tar o re la tor Re nan Ca lhei ros, do MDB. Di an te de no va
der ro ta, o Pla nal to plan tou no ple ná rio da CPI, a tro pa de cho que
pa ra en ca la crar os go ver na do res na CPI e des viá-la do fo co prin ci- 
pal, que é in ves ti gar as ações de en fren ta men to da cri se, no go ver- 
no fe de ral, que le va ram o país ao 2º lu gar no ran king de mor tes do
mun do por co vid.

Na CPI, des de a pri mei ra ses são, o am bi en te tem si do ten so e
de con fron tos diá ri os en tre a cha ma da tro pa de cho que e os se na- 
do res da opo si ção. Quan to mais de nún ci as ca be lu das vêm à to na
na es tei ra da pan de mia, mais o cli ma es quen te. E tu do gi ra em
tor no do Mi nis té rio da Saú de, des de ne ga ção da cri se, a ação de
Bol so na ro pa ra atra pa lhar o com ba te ao ví rus, até as ne go ci a ções
es pú ri as na en gre na gem do Mi nis té rio, do mi na da por mi li ta res
da re ser va e da ati va das For ças Ar ma das. Nes se am bi en te, Jair
Bol so na ro não can sa de fa zer ame a ças de gol pe, nu ma re tó ri ca
ca da dia mais agres si va.

No dia 23 de ju nho, o se na dor Ran dol fe Ro dri gues (Re de-AP) fi- 
cou in dig na do com a res pos ta do go ver no às acu sa ções de frau de
na com pra de 20 ou 40 mi lhões de do ses da va ci na in di a na Co va- 
xin. O ser vi dor pú bli co do Mi nis té rio da Saú de, Luís Ri car do de
Mi ran da, depôs na CPI e con fir mou de nún ci as so bre ir re gu la ri da- 
des na com pra das va ci nas in di a nas, por uma so ma bi li o ná ria e
pre ço su per fa tu ra do. O ne gó cio não foi re a li za do, mas nin guém
foi pu ni do pe las ten ta ti vas de cor rup ção. A re a ção do Pla nal to foi
cha mar a Po lí cia Fe de ral pa ra in ves ti gar o de nun ci an te. So bre os
de nun ci a dos, na da.

Co mo o “cam pe o na to de men ti ras” na CPI pas sou de to dos os
li mi tes, se gun do Re nan Ca lhei ros, o pre si den te Omar Aziz man- 
dou pren der o de po en te Ro ber to Di as, um ex-sar gen to da Ae ro- 
náu ti ca. Foi a go ta d’água pa ra le van tar um tsu na mi em Bra sí lia,
com no ta ame a ça do ra das For ças Ar ma das a uma fa la de Aziz, ao
se re fe rir a al guns da “ban da po dre das For ças Ar ma das” que atu- 
am no go ver no. So bre a no ta dos co man dan tes, Aziz dis se que eles
po dem emi tir mil no tas, mas não o in ti mi dam. As sim, após pri são
do de po en te Ro ber to Di as ele pa gou a fi an ça de R$ 1.100 e foi em- 
bo ra. Mas dei xou o cal dei rão do di a bo fer ven do em Bra sí lia, en- 
quan to a co vid-19 vai mar can do o ras tro de hor ror, com 530 mil
mor tes. Até on tem.

O mu ni cí pio de Vi a na, ter ra de po e tas e ju ris tas, com ple tou on- 
tem 264 anos de eman ci pa ção po lí ti ca, com a pre sen ça do vi ce-
go ver na dor Car los Bran dão, inau gu ran do o Ar rai al da Va ci na ção.
Na mes ma da ta, Ca ro li na, o Pa rai so das Águas, fes te jou 164 anos.

Com trans mis são ao vi vo pe lo Ins ta gram, o go ver na dor Flá vio
Di no co man dou on tem a tar de, o ato de fi li a ção em gru po, de vá ri- 
os se cre tá ri os ao PSB, le gen da que ele ado tou co mo no va mo ra da
par ti dá ria, na qual dis pu ta rá em 2022, o Se na do Fe de ral.

Os no vos “so ci a lis tas” que vão re for çar o par ti do no Ma ra nhão
são: Ro gé rio Ca fe tei ra (Es por tes), Car los Lu la (Saú de), Jef fer son
Por te la (Se gu ran ça), Ka rem Bar ros (Pro con), Ca tu lé Jr (Tu ris mo)
Mar cos Pa che co (Po lí ti cas Pú bi cas).

 

Do pre si den te Jair Bol so na ro so bre as elei ções de 2022, no mo- 
men to em que a di fe ren ça de Lu la con tra ele, nas pes qui sas só au- 
men ta. Ele ame a ça não acei tar even tu al der ro ta, ca so não se ja im- 
plan ta do o vo to im pres so.

 
Flá vio Di no opi nou so bre a no ta dos co man dos mi li ta- 

res con tra o pre si den te da CPI do Se na do, Omar Aziz.
Achou des pro por ci o nal e abu si va: “A in dig na ção cí vi ca

de ve ser con tra al guns mi li ta res que se me te ram em
tran sa ções mal ex pli ca das e em de sas tres ge ren ci ais”.

 
A de pu ta da Mi cal Da mas ce no foi quem le vou as ses so- 

res, de ma dru ga da, pa ra “lim par” as pi cha ções “Fo ra
Bol so na ro”, na mu re ta da pon te Jo sé Sarney, sen ta da

nu ma ca dei ra ao la do da ope ra ção, Mi cal fis ca li za va o
tra ba lho de en xa guar ge lo.

 
Na As sem bleia Le gis la ti va, Mi cal sem pre apoi ou o go- 

ver no Flá vio Di no. Ago ra, na di re ção re gi o nal do PTB,
rom peu, por or dem do pre si den te na ci o nal, Ro ber to

Jef fer son. E, pas mem: dis se a uma rá dio não es tar pre- 
pa ra da psi co lo gi ca men te pa ra se va ci nar con tra a co vid-

19.

“Ou fa ze mos elei ções lim pas no Bra sil ou não te re mos elei- 
ções”. Avi sou on tem, o pre si den te Jair Bol so na ro, em con ver sa
com apoi a do res, em no va ame a ça à de mo cra cia, co mo se o Bra sil
ain da es ti ves se nos tem pos da Re pú bli ca das Ba na nas.

Com a fi li a ção ao PSB, pa ra on de le vou uma pen ca de se cre tá- 
ri os e po de jun tar tam bém pre fei tos e ou tros po lí ti cos, Flá vio Di- 
no dei xou o PC doB meio de caí do, co mo, aliás, já era an tes de
2006, quan do foi “ocu pa do” pe los en tão dis si den tes do PT ma ra- 
nhen se.

São Luís, sexta-feira, 9 de julho de 2021
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ÉRI CO RE NA TO SER RA COR DEI RO
Juiz do Tra ba lho, Pro fes sor e Es cri tor

MAR COS SCAL DE LAI
Em pre sá rio

Frag men tos de um dis cur so in de co ro so

Del tan Dal lag nol, o Del ta, ti nha um
be lo dis cur so, que se du zia os in cau- 
tos. Sér gio Mo ro, o Rus so, ado ta va a
mes ma nar ra ti va: “A cor rup ção ma ta”.
Am bos tra ba lha vam em com pa drio,
nu ma es pé cie de “ra cha di nha” pro- 
ces su al. Um era o acu sa dor. O ou tro, o
juiz que jul ga va as acu sa ções fei tas
pe lo pri mei ro. Mas eram tão afi na dos
que pa re ci am pen sar co mo um or ga- 
nis mo úni co, uma es pé cie de sim bi- 
on te. Quem os vis se tão en tro sa dos,
po de ria até pen sar que se tra ta vam da
mes ma pes soa, em bo ra não de ves- 
sem ser. A ami za de pou co re pu bli ca- 
na en tre Del ta e Rus so me fez lem brar
uma fá bu la, que se su ce deu há mui to
tem po, nu ma ga lá xia mui to dis tan te.

Era uma vez um país on de ha via
um tro ço cha ma do Cons ti tui ção, es- 
pé cie de ma nu al de ins tru ção da vi da
cí vi ca, em bo ra fos se um ma nu al bas- 
tan te frá gil. Te o ri ca men te, to dos os ci- 
da dãos de ve ri am pro te ger a Cons ti- 
tui ção, mas não era as sim que fun ci o- 
na va. A mai o ria da po pu la ção não ti- 
nha mui ta com pre en são so bre a im- 
por tân cia de ze lar por nos so ma nu al
de ins tru ção, ra zão pe la qual a pró pria
Cons ti tui ção cri ou um cor po de no tá- 
veis que de ve ri am fun ci o nar co mo
uma es pé cie de as sis tên cia téc ni ca da
so ci e da de. 

Num sis te ma po lí ti co cha ma do de- 
mo cra cia, es se cor po de no tá veis usa- 
va a Cons ti tui ção co mo pa ra dig ma de
ci vi li da de, a fim de con ser tar al gu mas
coi sas er ra das na so ci e da de. A Cons ti- 
tui ção não era per fei ta, por que ha via
si do es cri ta por pes so as, não por deu- 
ses mas, de al gu ma ma nei ra, fun ci o- 
na va.

Al guns no tá veis, to da via, op ta ram
por se trans for mar em no tó ri os e, não
por aca so, co me ça ram a cor ro er a
Cons ti tui ção por den tro. Nos sa que ri- 
da Cons ti tui ção ti nha um in con ve ni- 
en te, que pro vo ca va ur ti cá ri as nos
no tó ri os: pu nha frei os ao ar bí trio e al- 
me ja va a in clu são de to dos sob su as
ge ne ro sas asas. Só que os no tó ri os,
ho mens e mu lhe res des lum bra dos,

am bi ci o sos e vul ga res, ti nham oje ri za
à Cons ti tui ção. Es sa tur ma, além de
não ser lá mui to es tu di o sa, ti nha bas- 
tan te di fi cul da de com a in ter pre ta ção
da Cons ti tui ção. Es sas fi gu ras som bri- 
as pos suíam um en ten di men to pou co
or to do xo do que se ria Jus ti ça, por is so
gos ta vam de ser cha ma dos de Jus ti- 
cei ros. Tam bém por cau sa de sua vi- 
são de tur pa da, tais cri a tu ras con fun- 
di am o in te res se pú bli co com o in te- 
res se pri va do e pre fe ri am a luz efê me- 
ra dos ho lo fo tes à só bria cha ma da
ins ti tu ci o na li da de.

Co mo nos ad ver tia Lor de Be a ver- 
bro ok, o po der sem res pon sa bi li da de
era al go que, ao lon go da his tó ria,
sem pre ha via si do prer ro ga ti va das
pros ti tu tas. Os jus ti cei ros eram vai do- 
sos, tos cos e aves sos à lei tu ra. Por
nun ca te rem li do as pa la vras de Be a- 
ver bro ok e por ig no ra rem os pos sí veis
re ve ses da his tó ria, em pe nha ram-se
co mo lou cos pa ra cor ro er a Cons ti tui- 
ção. Exa ta men te por is so, co me ça ram
a fa zer um su ces so tre men do. Pe lo
me nos em cer tos cír cu los.

Ini ci ou-se, en tão, um tem po de
exe cra ção pú bli ca da Cons ti tui ção,
por par te de quem de ve ria pro te gê-la.
E tan to fi ze ram os jus ti cei ros, tan to
cons pi ra ram, tan to pi sa ram, tan to
chu ta ram, tan to ba te ram, tan to cus- 
pi ram e tan to xin ga ram que a Cons ti- 
tui ção qua se mor reu. Quem aler ta va
so bre o seu es tu pro era ti do por le ni- 
en te. Quem cla ma va pe lo res pei to
àqui lo que a Cons ti tui ção es ta be le cia
era exe cra do nas re des an ti-so ci ais.
Quem cla ma va pe lo res pei to às ins ti- 
tui ções era ape dre ja do em pra ça pú- 
bli ca (e, nem sem pre, ape nas me ta fo- 
ri ca men te). Os jus ti cei ros pro vo ca- 
vam or gas mos nas al ca téi as de fãs, cu- 
ri o sa men te com pos tas não por lo bos
mas por Pa tus ama re lus (in tri gan te
es pé cie de ani mal que cos tu ma ir às
ru as pe dir a per da de di rei tos).

Vi via-se nu ma es pé cie de lo op tem- 
po ral, um “dia da mar mo ta” do obs cu- 
ran tis mo. En quan to is so, a di le ta as- 
sis tên cia dos ver du gos, mes me ri za da
com as sá bi as pa la vras dos vi gi lan tes,
con ti nu a va a ser inun da da pe las con- 
vic ções da que les pa la di nos. Os lo bos

em pe le de cor dei ro ui va vam ain da
mais al to, pa ra in ti mi dar os pou cos
que de sa fi a vam o co ro dos con ten tes.
Os guin chos, ca da vez mais fe ro zes e
es tri den tes, eram chan ce la dos pe la
opi nião pu bli ca da, co mo ver da des
ima cu la das.

Os jus ti cei ros eram su jei tos res pei-
to sos e não que ri am me lin drar pes so- 
as cu jo apoio fos se im por tan te. Al- 
guns cor rup tos, por tan to, eram mais
iguais que ou tros. E es sas fi li gra nas,
que a al guns in gê nu os po de ria so ar
co mo hi po cri sia, não in co mo da vam a
cla que dos ver du gos, que na que le es-
tra nho re ce bi am o epí te to de ci da- 
dãos de bem. En tão, gra ças ao de no do
dos vi gi lan tes, Cons ti tui ção e Cor rup- 
ção pas sa ram a ser sinô ni mos.

Pe las mãos dos lo bos em pe le de
cor dei ro, aque la so ci e da de, que nun- 
ca ha via si do das mais jus tas, vi rou al-
go mui to pi or. Co mo num es pe lho
dis tor ci do, o feio tor nou-se bo ni to e a
bar bá rie vi rou pa ra dig ma ci vi li za tó- 
rio. O ar bí trio, a des fa ça tez, o au to ri- 
ta ris mo, a in fâ mia, tu do era vá li do pa-
ra obli te rar a Cons ti tui ção, di go, a
Cor rup ção. Pro vas? De fe sa? Ga ran ti- 
as? Pre sun ção de ino cên cia? De vi do
pro ces so le gal? As sun tos de so me nos
im por tân cia. Ao acu sa do da prá ti ca
de cor rup ção res ta va ape nas a pe da- 
go gia da mas mor ra. Ou o sui cí dio.

E a lu ta con tra a Cor rup ção pros se-
guiu, im pla ca vel men te, por sé cu los e
sé cu los e além. E quan to mais se
“com ba tia” a Cor rup ção, mais a vi da
das pes so as pi o ra va. Por fim, sa tis fei-
tos com sua obra, os ago ra mi li o ná ri- 
os jus ti cei ros en cer ra ram, de fi ni ti va-
men te, a ne fas ta prá ti ca da cor rup ção
que as so la va aque le be lo e ca da vez
mais prós pe ro país. E nun ca mais, por
aque las pla gas, se pra ti cou qual quer
ato ilí ci to, in cluin do ex tor são, trá fi co
de en tor pe cen tes, ho mi cí dio,  es te li o-
na to, es tu pro, seqües tro, ter ro ris mo
de Es ta do, ra cis mo, tor tu ra, cu ran dei- 
ris mo ou a ga tu na gem dos di nhei ros
pú bli cos, en quan to du as mil pes so as
mor ri am to dos os di as na que la ter ra
em que, se plan tan do, tu do da va. Ex- 
ce to, tal vez, ver go nha na ca ra…

 

A falta de liderança impede o progresso

Vi ve mos um mo men to mui to de li- 
ca do na eco no mia mun di al e é fa to
que is to se re fle te tam bém em ques- 
tões pes so ais e de con vi vên cia no dia
a dia com as pes so as, se ja no am bi en- 
te de tra ba lho ou no pró prio lar com a
fa mí lia.

Pa ra se des ta car em um mun do ca- 
da vez mais di nâ mi co, ino va dor e
cheio de trans for ma ções que acon te- 
cem ins tan ta ne a men te, um bom lí der
não de ve só to mar bo as de ci sões nos
ne gó ci os, mas tam bém ser re si li en te,
ter pos tu ra fir me e, aci ma de tu do, es- 
tar pron to pa ra qual quer de sa fio que
apa re cer no seu ca mi nho.

Con tu do, nem sem pre as or ga ni za- 
ções pri va das e mes mo as ins ti tui ções
pú bli cas de têm de pro fis si o nais que
ocu pam um car go de li de ran ça aos
quais são ca pa zes de exer ce rem es ta

fun ção que en vol ve to da uma com- 
ple xi da de so bre o ne gó cio, ges tão de
equi pe, cli en tes, flu xos de cai xa e de- 
mais as sun tos que mui tas ve zes fo- 
gem do con tro le in ter no, co mo ques- 
tões po lí ti cas e econô mi cas.

Ao lon go de mi nha car rei ra pro fis- 
si o nal vi ven ci ei mui tas si tu a ções que
me fi ze ram re fle tir qual o ver da dei ro
pa pel de um lí der e co mo de sem pe- 
nhar es ta ha bi li da de na prá ti ca. Sim,
di go ha bi li da de, pois não é ta re fa fá cil
as su mir es ta po si ção que além de exi- 
gir um olhar sis tê mi co pa ra o ne gó cio
co mo um to do, é pre ci so tam bém sa- 
ber li dar com as emo ções, me dos, an- 
gús ti as e frus tra ções que cer ta men te
vão apa re cer em al gum mo men to
des ta jor na da.

Em pre sas on de há a au sên cia de lí- 
de res com pro me ti dos po dem so bre- 
vi ver por al gum tem po no mer ca do,
mas di fi cil men te re sis ti rão aos con- 
tra tem pos do co ti di a no e não ha ve rá

uma tra je tó ria pa ra se or gu lhar, pois
se man ti ver em po si ção de des ta que
um lí der frá gil e des pre pa ra do, ele não
con se gui rá en ga jar, mo ti var e ex trair o
me lhor de sua equi pe pa ra que os re- 
sul ta dos se jam po si ti vos.

Um dos gran des se gre dos pa ra
cons truir uma em pre sa de su ces so e
tor ná-la um le ga do pa ra as pró xi mas
ge ra ções é ter no seu to po uma li de- 
ran ça re sis ten te, que não te me as ad- 
ver si da des mo men tâ ne as e que se de-
sa fia o tem po to do.

Ou tro pon to ex tre ma men te es sen- 
ci al nes ta jor na da é tra ba lhar com um
pro pó si to.

O lí der in qui e to, fo ca do, vi si o ná rio
e que tra ba lha em prol do pro gres so
da em pre sa, es ta rá sem pre bus can do
no vas ma nei ras de não cair na ten ta- 
ção de se aco mo dar e co lo car em ris co
um le ga do cons truí do ao lon go dos
anos.

JAQE LI NE AI DA FER RE TE E RI CAR DO AGUM RI BEI RO
Pro fes so res do Ins ti tu to Fe de ral de Rondô nia – IFRO

Ma gis té rio e bu ro cra cia,
uma con ta que não
fe cha

O exer cí cio do ma gis té rio vem sen do so ter ra do pe lo
ex ces so de bu ro cra cia. Ao con si de rar a bu ro cra cia mo- 
der na, o so ció lo go ale mão Max We ber, apon tou que a
mes ma era uma for ma avan ça da de or ga ni zar a ad mi- 
nis tra ção. Pa ra tan to, se ria pre ci so uti li zar um mé to do
ra ci o nal e ci en tí fi co. 

Es ta mos di an te de uma

con tra di ção. O tra ba lho do cen te

ul tra pas sa o en ten di men to da

bu ro cra cia mo der na dis cu ti da por

We ber. 

Ela car re ga em si atri bu tos pós-mo der nos, con di ção
con tra pro du cen te do tra ba lho de en si no. É qua se fan ta- 
si o so crer que um(a) do cen te con si ga re a li zar en si no de
qua li da de com a car ga bu ro crá ti ca que re cai so bre seus
afa ze res co ti di a nos. O que te mos vis to e vi vi do no co ti- 
di a no es co lar é a bu ro cra cia mol dan do o com por ta- 
men to do cen te. Uma sé rie de ati vi da des e fun ções que
en ges sam e so bre car re gam o ob je ti vo fi nal. Des sa for- 
ma, a vi da do(a) pro fes sor(a) vai além de pla ne jar e exe- 
cu tar au las, ela bo rar exer cí ci os, cor ri gir ta re fas, aten der
es tu dan tes, re vi sar pla nos de en si no e adi ci o nar as no- 
tas. As ta re fas elen ca das se ri am ca pa zes de con su mir fá- 
ceis 40 ho ras de tra ba lho, no en tan to, é ne ces sá rio cum- 
prir a bu ro cra cia es ti pu la da. 

Vis lum brar um(a) do cen te que en si na, pes qui sa e faz
ex ten são, é pen sar em al guém que ab di ca do seu des- 
can so pa ra a exe cu ção des sas ati vi da des. Mui to se fa la
das vi o lên ci as que afas tam o cor po do cen te da sa la de
au la, mas fa la mos pou co da si len ci o sa má qui na de con- 
su mir do cen tes, a bu ro cra cia. E boa par te de la po de ser
iden ti fi ca da co mo uma bu ro cra cia pe da gó gi ca. Do cen- 
te tem que ter con ta to com o cor po dis cen te, é no con ta- 
to da sa la de au la (mes mo em am bi en tes vir tu ais) que a
edu ca ção se es tru tu ra. 

Não de fen de mos uma ins tru ção ban cá ria e da pas si- 
vi da de es tu dan til, mas de uma prá ti ca pro vo ca do ra e di- 
a ló gi ca. 

A bu ro cra cia pe da gó gi ca é uma prá ti ca que vem se
de sen vol ven do e ga nhan do cor po em nos sas ins ti tui- 
ções de en si no. Por mais que não a per ce ba mos, ela es tá
ali. No vas nor mas, di re tri zes, for mu lá ri os, reu niões, cor- 
re ções, atri bui ções. In for ma ções co le ta das são re le van- 
tes, des de que pos sam ser ana li sa das. É com pli ca do en- 
con trar a ra ci o na li da de pro pos ta por We ber em mui tas
prá ti cas bu ro crá ti cas pe da gó gi cas. O sen ti do de ve ria ser
o de or ga ni zar e di na mi zar a do cên cia, e mais que is so,
ob je ti var os es tu dan tes no ca mi nho do en si no. Al gu mas
ques tões de ve ri am ser co lo ca das an tes de es ta be le cer
uma ati vi da de ao do cen te, ati vi da de que fo ge ao es co po
mai or de ter con ta to com o alu na to: De que for ma a
ação pe da gó gi ca pro pos ta vi sa aten der do cen tes e dis- 
cen tes?

Nos sa ob ser va ção prá ti ca, nos faz en ten der que as
ações im ple men ta das ao lon go dos tem pos, não pas sa- 
ram, ne ces sa ri a men te, por um es cru tí nio de efe ti vi da- 
de. Boa von ta de e bo as idei as não re sul tam, pri o ri ta ri a- 
men te, em ações exe cu ta das de for ma co e ren te ou mes- 
mo de uma ra ci o na li da de ló gi ca. O que acom pa nha mos
é um ex ces so bu ro crá ti co sem um re al sig ni fi ca do. An tes
de tu do, a bu ro cra cia pe da gó gi ca, de ve ria se in cli nar aos
prin cí pi os da ci en ti fi ci da de in di ca das na bu ro cra cia
We be ri a na, as sim te ría mos mais es pa ço de diá lo go, prá- 
ti cas do cen tes pro du ti vas, mais tem po com o cor po dis- 
cen te, mai o res pos si bi li da des de efe ti var pes qui sa e ex- 
ten são e, con se quen te men te, me nos tem po exe cu tan do
fun ções bu ro crá ti cas que, mui tas ve zes, não le vam a lu- 
gar al gum.

São Luís, sexta-feira, 9 de julho de 2021
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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 Per-
manente 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 EMPRE-
SA 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 exe-
cução 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.

São Luis, sexta-feira 9 de julho de 2021

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

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

ESTADO DO MARANHÃO
COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO – CAEMA

COMUNICAÇÃO

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.

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 206/2021 - CSL/EMSERH

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 90.726/2021 – EMSERH

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

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

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 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 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.

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

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 interes-
sados 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 SER-
VIÇOS 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 qua-
lificação 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.

Av. Dr. João da Silva Lima, s/n°, Centro, Cep 65.480-000, Telefone: (98) 3453-1140

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 preven-
tiva 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

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 MARA-
NHÃO 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.

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

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

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.

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

 Secretaria Judicial Única Digital das Varas Cíveis
 Fórum Desembargador Sarney Costa

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

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

 São Luís/MA, data do sistema 
JAQUELINE REIS CARACAS

 Juíza Auxiliar de Entrância Final,
 respondendo pela 9ª Vara Cível da Capital

"NOTIFICAÇÃO PARA RETORNO AO EMPREGO 

Empregador: GSM Comercio e Serviços

Empregado:  JOSÉ ANTONIO CARDOSO CPF:059.829.663-80

Ref. Abandono de Emprego 

Prezado(a) Sr(a) ,

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

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

AVISO DE LICITAÇÃO

MARANHÃO
Campus Codó

INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO

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 exclusiva-
mente 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.

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 inte-
ressados 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 muni-
cipal. 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.

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA

CNPJ – 01.612.834/0001-10

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.

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 recu-
peração 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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

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 Se-
cretaria 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.

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 EM-
PRESA 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

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Vitória do Mearim

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

Sindicato Nacional das Empresas Transportadoras de Gás Natural por Gasodutos 
Edital de Convocação Assembleia Geral de Fundação de Entidade Sindical

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

Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº 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

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

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSPARÊNCIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
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Profissionais admitidos no Processo Seletivo do IFMA deverão ser lotados no campus de
Pedreiras, onde irão atuar em jornada de 40 horas

Da dos

• 2020 – 738 ca sos; 03 óbi tos
• 2021 (até ju lho) – 131 ca sos; ne -
nhum óbi to

• 2020 – 64 ca sos
• 2021 (até ju lho) – 31 ca sos

• 2020 – 49 no ti fi ca ções; 01 óbi to
• 2021 (até ju lho) – 32 no ti fi ca ções;
ne nhum óbi to

SALÁRIOS DE R$ 5.831,21

Último dia de inscrições
em seletivo do IFMA

Ins cri ções e clas si fi ca ção

O
 Ins ti tu to Fe de ral de Edu ca- 
ção Ci ên cia e Tec no lo gia do 
Ma ra nhão (IF MA) anun cia 
o pe río do de ins cri ções pa ra 

o Pro ces so Se le ti vo que bus ca pre en- 
cher du as opor tu ni da des pa ra Pro fes- 
so res Subs ti tu tos no cam pus de Pe- 
drei ras.

As va gas dis tri bu em-se en tre Do- 
cen tes das áre as de In for má ti ca (1) e 
En ge nha ria de Pe tró leo e Gás/ Pro- 
ces so de Pro du ção e Eco no mia de Pe- 
tró leo (1);

Es ses pro fis si o nais de ve rão atu ar 
em jor na das de 40 ho ras se ma nais de 
tra ba lho, com re mu ne ra ções que va- 
ri am de R$ 3.130,85 a R$ 5.831,21 ao 
mês, de acor do com a ti tu la ção.

Os in te res sa dos em par ti ci par de- 
vem re a li zar as can di da tu ras até ho je, 
dia 9 de ju lho de 2021, di re ta men te no 
Cam pus de Pe drei ras, que es tá lo ca li- 
za do na Ro do via MA 381, km 0, s/nº, 
Di o go, que aten de nos ho rá ri os de 8h 
às 11h30 e de 13h30 às 17h. As ins cri- 
ções tam bém se rão re ce bi das por 
meio do en de re ço ele trô ni co se le ti vo- 
pro fes sor.pe drei ras@if ma.edu.br. Pa- 
ra ter as can di da tu ras ho mo lo ga das é 
ne ces sá rio efe tu ar o pa ga men to de ta- 
xa no va lor de R$ 80,00.

A clas si fi ca ção acon te ce rá por 
meio de pro va di dá ti ca, que de ve ser 
apli ca da a par tir do dia 22 de ju lho de 
2021, e ava li a ção de tí tu los.

Pa ra o car go da área de In for má ti ca 
se rão co bra dos os as sun tos de re des 
de com pu ta do res; pro gra ma ção ori- 
en ta da a ob je tos; ar qui te tu ra de com- 
pu ta do res; sis te mas ope ra ci o nais; al-

Vi gên cia

A CLASSIFICAÇÃO ACONTECERÁ POR MEIO DE PROVA DIDÁTICA NO DIA 22 DESTE MÊS

go rit mos e téc ni cas de pro gra ma ção; 
en ge nha ria de soft ware; sis te mas dis- 
tri buí dos mo de la gem de sis te mas; 
ban do de da dos e pro gra ma ção pa ra 
web. Já pa ra a área En ge nha ria de Pe- 
tró leo e Gás/ Pro ces so de Pro du ção e 
Eco no mia de Pe tró leo os te mas da 
pro va cor res pon dem a tec no lo gi as de 
re fi no de pe tró leo e pro ces sa men to 
de gás na tu ral; fun da men tos pa ra o 
pro ces sa men to de pe tró leo; ins ta la- 
ções de pro du ção de pe tró leo; ins tru- 
men ta ção e au to ma ção in dus tri al de 

pro ces sos; es co a men to mul ti fá si co; 
mé to dos de ele va ção ar ti fi ci al; en ge- 
nha ria do gás na tu ral; ges tão de ope- 
ra ções E&P de pe tró leo; ava li a ção 
econô mi ca de pro je tos de óleo e gás e 
eco no mia do pe tró leo, re gu la men ta- 
ção e le gis la ção de pe tró leo.

Es se Pro ces so Se le ti vo tem va li da de 
pe lo pe río do de um ano, com pos si bi- 
li da de de pror ro ga ção por igual tem- 
po.

SÃO LUÍS

Prefeitura intensifica combate ao Aedes aegypti
A Pre fei tu ra de São Luís, por meio

da Se cre ta ria Mu ni ci pal de Saú de (Se- 
mus), tem in ten si fi ca do o com ba te ao
mos qui to Ae des aegypti, prin ci pal
trans mis sor da den gue, do Zi ka Ví rus
e Chikungunya, na ca pi tal. Mes mo
com a que da acen tu a da no nú me ro
de no ti fi ca ções, os agen tes de en de- 
mi as se guem re a li zan do, di a ri a men- 
te, vi si tas do mi ci li a res em di ver sos
bair ros e re giões da ci da de, se guin do
to dos os pro to co los de pro te ção à Co- 
vid-19, pa ra iden ti fi car pos sí veis fo- 
cos do mos qui to e ori en tar a po pu la- 
ção so bre os cui da dos e a im por tân cia
da pre ven ção. “A Pre fei tu ra tem in ten- 
si fi ca do o tra ba lho em ja nei ro e ele se- 
gue di a ri a men te até de zem bro. Es ta- 
mos nes sa lu ta diá ria no com ba te ao
Ae des aegypt co mo par te das ações
pre ven ti vas de Saú de na ges tão do
pre fei to Edu ar do Brai de. Mes mo com
o de clí nio acen tu a do dos ca sos de ar- 
bo vi ro ses, nos sos agen tes con ti nu am,
in can sa vel men te, vi si tan do to das as
ca sas e iden ti fi can do os fo cos do mos- 
qui to. O nos so tra ba lho per ma ne ce
in ten so, por que nós te mos que in for- 
mar a po pu la ção de que o com ba te do
Ae des é em to do o ano”, re for çou o co- 
or de na dor do pro gra ma de Ar bo vi ro- 
ses, Pe dro Ta va res.

Da dos do Pro gra ma de Ar bo vi ro ses
de São Luís, da Se mus, apon tam que,
até es te mês de ju lho, a ca pi tal ma ra- 
nhen se ain da não re gis trou ne nhum
óbi to por den gue. As no ti fi ca ções de
ca sos da do en ça tam bém se guem em
de clí nio, com ape nas 131 ca sos con ta- 
bi li za dos até o mo men to. O nú me ro
re pre sen ta me nos da me ta de do to tal
de re gis tros em to do o ano de 2020,
que ob te ve 738 ocor rên ci as.

Além dis so, a Se mus tam bém re gis- 
trou que da nas no ti fi ca ções de ca sos
de zi ka e chikunguya, do en ças que
são trans mi ti das pe lo mes mo ve tor –
o mos qui to Ae des aegypti. Até ju lho,
32 ca sos e ne nhum óbi to por
chikunguya fo ram no ti fi ca dos na ca- 

pi tal ma ra nhen se, en quan to em to do
o ano de 2020, hou ve 49 ca sos e uma
mor te pe la do en ça. Até o mo men to,
31 no ti fi ca ções por zi ka ví rus fo ram
re gis tra das na ca pi tal.

Des de o iní cio do ano, o mo ni to ra- 
men to é fei to, di a ri a men te, por 315
agen tes de en de mi as que atu am in lo- 
co no com ba te ao Ae des aegypti. Des- 
tes, 303 re a li zam vi si tas do mi ci li a res
em bair ros da ca pi tal ma ra nhen se e
13 re a li zam um tra ba lho in ten so nos
pon tos es tra té gi cos e que são de mai- 
or vul ne ra bi li da de, co mo ce mi té ri os,
su ca tas e fer ros-ve lhos.

A Pre fei tu ra re for ça que a po pu la- 
ção man te nha os cui da dos con tra as
en de mi as e fi quem aten tos a sin to- 
mas que pos sam in di car a in fec ção
pe lo Ae des aegypti. O co or de na dor do
pro gra ma de Ar bo vi ro ses pe de a aju- 
da da po pu la ção pa ra os cui da dos e a
vi si ta das equi pes de en de mi as. “Va- 
mos con ti nu ar re a li zan do as vi si tas
nas ca sas. É im por tan te que al gum
mo ra dor re ce ba os agen tes e que to- 
dos pos sam se guir as me di das de cui- 
da do que eles re pas sam”, dis se.

Pro to co lo sa ni tá rio 
A for ma de tra ba lho dos agen tes

pre ci sou ser adap ta da, de vi do à pan- 
de mia de Co vid-19. Por is so, as vi si tas
do mi ci li a res são fei tas com o au xí lio
de lu vas e más ca ras de pro te ção fa ci- 
al, além do uso in dis cri mi na do do ál- 
co ol em gel, me di das sa ni tá ri as pa ra
ga ran tir tam bém a pre ven ção ao no vo
co ro na ví rus. O dis tan ci a men to so ci al
en tre os agen tes e mo ra do res tam bém
é man ti do, se guin do as di re tri zes do
Mi nis té rio da Saú de (MS).

Após a au to ri za ção do mo ra dor, os
agen tes aden tram a re si dên cia e ten- 
tam iden ti fi car lo cais com água pa ra- 
da, lo cal on de o mos qui to de po si ta os
ovos. A par tir dis so, o agen te eli mi na
os pos sí veis cri a dou ros, com o au xí lio
de um lar vi ci da, evi tan do a pro li fe ra- 
ção de no vos mos qui tos. Em se gui da,
o mo ra dor re ce be no vas ori en ta ções

co mo, por exem plo, tam par re ser va- 
tó ri os de água, man ter as ca lhas sem- 
pre lim pas, dei xar gar ra fas vi ra das,
man ter li xei ras tam pa das, pre en cher
pra tos de va sos de plan tas com areia,
den tre ou tros cui da dos.

Ma ria Jo sé Ma tos, mo ra do ra do
bair ro Mon te Cas te lo des ta ca a im- 
por tân cia do tra ba lho de com ba te à
den gue. “É mui to im por tan te, pa ra
evi tar a den gue e ou tras do en ças. Os
agen tes vão ven do o que es tá cheio de
lar vas e vão nos aler tan do so bre es ses
pe ri gos que são cau sa dos pe lo mos- 
qui to. Por is so, eu acho que é um tra- 
ba lho mui to bom de cons ci en ti za ção
da po pu la ção”, dis se.

Den gue

Zi ka

Chikungunya

JU LI NA RA LO PES

OPOR TU NI DA DES

Con fi ra as va gas de
em pre go dis po ní veis
em São Luís

Jo vem apren diz/Nu tri ção – En si no téc ni co em nu tri- 
ção com ple to ou cur san do, en tre 18 e 23 anos, dis po ni- 
bi li da de pa ra 6h diá ri as. In te res sa dos de vem en vi ar cur- 
rí cu lo pa ra o e-mail: opor tu ni da ders va gas@gmail.com.

As sis ten te fi nan cei ro – In te res sa dos de vem en vi ar
cur rí cu lo pa ra o e-mail: se le ti vo@ch ro no sen ge nha- 
ria.com.br.

Es tá gio/As sis ten te de co bran ça – Cur san do ní vel su- 
pe ri or ou téc ni co na área de ad mi nis tra ção, de 13h às
18h, se gun da a sá ba do. In te res sa dos de vem en vi ar cur- 
rí cu lo pa ra o e-mail: sa o luis re cru ta men tos@gmail.com.

Psi có lo go(a) – Gra du a ção em psi co lo gia, CRP ati vo,
pós-gra du a ção con cluí da ou em pro ces so de con clu são.
In te res sa dos de vem en vi ar cur rí cu lo pa ra o e-mail:
rh.con sip@gmail.com.

Au xi li ar de ser vi ços ge rais/PCD – Re si dir pró xi mo ou
no bair ro An jo da Gar ga. In te res sa dos de vem en vi ar cur- 
rí cu lo pa ra o e-mail: se le cao.ta len toslz@gmail.com.

Es tá gio/Mo ni tor de cur sos pro fis si o na li zan tes – Cur- 
san do ní vel su pe ri or ou téc ni co na área de in for má ti ca.
In te res sa dos de vem en vi ar cur rí cu lo pa ra o e-mail: re- 
cru ta men tos ma ra nhao@gmail.com.

Co lo ris ta au to mo ti vo – Co nhe ci men to em pre pa ros
de tin tas, ve ri fi car pig men ta ção e re a li zar tes tes pa ra
aten der os pa drões de qua li da de. In te res sa dos de vem
en vi ar cur rí cu lo pa ra o e-mail:
novostalentus2021@gmail.com.

Ge ren te de ven das – Ne ces sá rio ex pe ri ên cia com pro- 
va da de no mí ni mo 1 ano no ra mo óp ti co, fa ci li da de de
re la ci o na men to em to dos os ní veis or ga ni za ci o nais. In- 
te res sa dos de vem en vi ar cur rí cu lo pa ra o e-mail: oti cas- 
ca rol.rhslz@gmail.com

So ci al me dia – Co nhe ci men to em cri a ção de ar tes,
de sen vol vi men to e acom pa nha men to de pos ta gem em
re des so ci ais. In te res sa dos de vem en vi ar cur rí cu lo pa ra
o e-mail: graficalider2007@hot mail.com

Ca be lei rei ra pro fis si o nal – Ne ces sá rio do mí nio em
cor te, me chas, se la gem, co lo ra ção, lu zes e es co va. In te- 
res sa dos de vem en vi ar cur rí cu lo pa ra o e-mail: In te res- 
sa dos en trar em con ta to com (98) 99233-7771.

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

https://banca.oimparcial.com.br/
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Museu da Gastronomia da Prefeitura de São Luís, é um equipamento sociocultural, e
agora integra plataforma de informações do Ministério da Cultura

Fé ri as em São Luís

SÃO LUÍS

Museu da Gastronomia
na plataforma do MinC

O
Mi nis té rio da Cul tu ra 
(MinC) in cluiu o Mu seu da 
Gas tro no mia Ma ra nhen se, 
ór gão da Pre fei tu ra de São 

Luís, na sua pla ta for ma de in for ma- 
ções so bre mu seus do Bra sil, a Mu- 
seus br. A con quis ta é re sul ta do dos 
tra ba lhos de sen vol vi dos pe la Se cre ta- 
ria Mu ni ci pal de Tu ris mo (Se tur) e é 
mais um es pa ço pa ra dar vi si bi li da de 
ao equi pa men to, já que os in te res sa- 
dos em es pa ços des te ti po po de rão 
pes qui sar pe la área gas tronô mi ca na 
pla ta for ma e en con trar in for ma ções 
so bre o acer vo, a his tó ria e tam bém a 
lo ca li za ção.

A pla ta for ma es tá li ga da ao si te do 
Mi nis té rio da Cul tu ra e o mu seu fi ca 
no en de re ço http://mu seus.cul tu- 
ra.gov.br/es pa co/22033/. No si te, há a 
op ção de pes qui sa de equi pa men tos 
em to do o Bra sil, com a pos si bi li da de 
de seg men tar por ti pos, te má ti cas e 
lo ca li za ção, por exem plo. “É im por- 
tan te que o Mu seu da Gas tro no mia 
Ma ra nhen se es te ja nes sa pla ta for ma 
por que é mais uma opor tu ni da de de 
mos trar a nos sa cu li ná ria e nos sa cul- 
tu ra pa ra to dos. O Mu seu re pre sen ta a 
so ci e da de ma ra nhen se à me di da que

VISITANTES PODEM CONHECER PRESENCIALMENTE O MUSEU DE SEGUNDA A DOMINGO

atre la os cos tu mes à gas tro no mia. Fa- 
zer um tour pe lo mu seu é des co brir as 
de lí ci as do Ma ra nhão e em quais oca- 
siões elas são uti li za das”, ex pli cou o 
se cre tá rio mu ni ci pal de Tu ris mo, Sau- 
lo San tos.

O Mu seu da Gas tro no mia Ma ra- 
nhen se é um equi pa men to so ci o cul- 
tu ral que pro pi cia aos vi si tan tes uma 
ex pe ri ên cia di nâ mi ca quan to à cu li- 
ná ria ma ra nhen se, fol gue dos, per so- 
na gens, etc. Tam bém tem áre as de di- 
ca das às ex po si ções tem po rá ri as e 
ofe re ce ofi ci nas com prá ti cas de sa ber 
e fa zer de pra tos tí pi cos lo cais.

Os vi si tan tes po dem co nhe cer pre- 
sen ci al men te o mu seu de se gun da a 
do min go, das 8h às 18h, na Rua da Es- 
tre la, n. 82, Cen tro His tó ri co. Nes te 
mês de ju lho, o es pa ço es tá re ce ben do 
uma pro gra ma ção es pe ci al de ani ver- 
sá rio – con fi ra na ín te gra por meio do 

per fil do Ins ta gram @mu seu da gas tro- 
no mi a ma ra nhen se.

É im por tan te que o 

Mu seu da Gas tro no mia 

Ma ra nhen se es te ja nes sa 

pla ta for ma por que é 

mais uma opor tu ni da de 

de mos trar a nos sa 

cu li ná ria e nos sa cul tu ra 

pa ra to dos

SÃO LUÍS

Prefeitura dará boas-vindas a turistas em julho

A ATIVIDADE OCORRERÁ TODAS AS QUARTAS, QUINTAS E SEXTAS-FEIRAS DO MÊS DE JULHO E TEVE INÍCIO ONTEM NO AEROPORTO

A Pre fei tu ra de São Luís vai ini ci ar a
ope ra ção ‘Bo as-Vin das’, ação que in- 
te gra a po lí ti ca de for ta le ci men to do
tu ris mo im plan ta da pe lo pre fei to
Edu ar do Brai de na ca pi tal. Com a ini- 
ci a ti va, a Se cre ta ria Mu ni ci pal de Tu- 
ris mo (Se tur) re cep ci o na rá quem che- 
ga ao Ae ro por to Ma re chal Cu nha Ma- 
cha do, no Ter mi nal Ro do viá rio e tam- 
bém nos ho téis com as mai o res ta xas
de ocu pa ção do pe río do. A ati vi da de
ocor re rá to das as quar tas, quin tas e
sex tas-fei ras do mês de ju lho e te ve
iní cio on tem, quin ta-fei ra (8), às
13h15, no ae ro por to. 

“O po vo lu do vi cen se é al ta men te
re cep ti vo, e es sa ação car re ga mui to
des sa ca rac te rís ti ca. A Pre fei tu ra vai
es tar pre sen te nos por tões de en tra da

e nos lo cais de hos pe da gem pa ra
apre sen tar ao pú bli co mais da nos sa
cul tu ra e mos trar que são to dos bem-
vin dos na ci da de”, ex pli cou o se cre tá- 
rio mu ni ci pal de Tu ris mo de São Luís,
Sau lo San tos.

A ope ra ção le va rá mú si ca ma ra- 
nhen se, en tre ga rá ma tra cas per so na- 
li za das, ma pas tu rís ti cos e apre sen ta- 
rá per so na gens da cul tu ra lo cal aos
que che gam na ci da de. 

A re cep ção se rá fei ta se guin do os
ho rá ri os de de sem bar que, sen do no
ae ro por to às 13h15, 14h35, 15h55 e
16h55. No lo cal, as ações se rão re a li- 
za das em con jun to com a Se cre ta ria
Mu ni ci pal de Cul tu ra (Se cult), com a
pre sen ça de per so na gens do bum ba
meu boi no sa guão do de sem bar que.

Já na ro do viá ria, a ope ra ção ocor re- 
rá sem pre às 18h e nos ho téis, du ran te
o ca fé da ma nhã. 

Es tas ações le va rão em con ta pro- 
to co los sa ni tá ri os du ran te a en tre ga
das ma tra cas e ma pas. A mú si ca tam- 
bém se rá com um som am bi en te pa ra
evi tar aglo me ra ções.

A Se tur tam bém es tá re a li zan do
uma sé rie de ações tam bém no Mu seu
da Gas tro no mia Ma ra nhen se, in cen-
ti van do os tu ris tas a co nhe ce rem o es- 
pa ço. Fa zem par te da ação sor tei os e
en tre gas de brin des du ran te o mês de
ju lho – aces se o per fil do ins ta gram
@mu seu da gas tro no mi a ma ra nhen se
pa ra ver e sa ber mais.

• Pos to E+ Re ci cla gem do Cen tro Elé tri co: Av. Gua ja ja -
ras, 416, Ti ri ri cal.
• Pos to E+ Re ci cla gem do Ma teus Cohab: Av. Jerô ni mo
de Al bu quer que, Nº 37 – Cohab
• Pos to E+ Re ci cla gem La goa da Jan sen: Rua dos Ga -
viões, s/nº – Pon ta D’Areia (Pró xi mo a chur ras ca ria Pas -
so Fun do).
• Pos to E+ Re ci cla gem Se de da Equa to ri al Ma ra nhão:
Ala me da A, qua dra SQS Nº 100 Lo te a men to Qui tan di -
nha – Al tos do Ca lhau (Na rua do Co lé gio Upa on Açu).

PAULINO NEVES

Incêndio é registrado
em Parque Eólico

CASO ACONTECEU EM PAULINO NEVES E NINGUÉM FOI FERIDO

No iní cio da ma nhã da úl ti ma quar ta-fei ra (7), um in- 
cên dio foi re gis tra do na su bes ta ção Del ta 3 do Par que
Eó li co no mu ni cí pio de Pau li no Ne ves, no Ma ra nhão.

De acor do com o Cor po de Bom bei ros Mi li tar do Ma- 
ra nhão (CBM-MA), quan do a guar ni ção che gou ao lo- 
cal, iden ti fi cou que o in cên dio ocor ria den tro de um dos
com par ti men tos de uma das sa las e na par te sub ter râ- 
nea da mes ma on de pas sa vam fi os de ele tri ci da de.

Ain da se gun do o CBM-MA, após os bom bei ros con ta- 
ta rem que a re de elé tri ca do lo cal es ta va des li ga da, foi
fei to o res fri a men to do com par ti men to e da par te sub- 
ter râ nea com ja to ne bli na do e de pois uti li za ção do li- 
qui do ge ra dor de es pu ma, que pos si bi li tou fa zer o com- 
ba te de fi ni ti vo usan do tam bém o au xí lio de ex tin to res
de CO2 da pró pria su bes ta ção.

Após da ex tin ção do fo go, a guar ni ção fez mo ni to ra- 
men to do lo cal pa ra ter cer te za de que não ha ve ria
chan ce de um no vo in cên dio.

BANCO DE LEITE HUMANO

Postos  recebem
frascos de vidro

OS FRASCOS PASSARÃO POR HIGIENIZAÇÃO E ESTERILIZAÇÃO

Uma par ce ria en tre o Ban co de Lei te Hu ma no do
Hos pi tal e Ma ter ni da de Marly Sarney e a Equa to ri al Ma- 
ra nhão por meio dos pos tos E+ Re ci cla gem, es tá ar re ca- 
dan do fras cos de vi dro pa ra po ten ci a li zar a do a ção do
lei te ma ter no, ali men to pre ci o so que po de sal var vi das
de cri an ças pre ma tu ras. Da dos do Go ver no Fe de ral in- 
for mam que to da mu lher que ama men ta é uma pos sí vel
do a do ra de lei te hu ma no. Pa ra is so, é pre ci so es tar sau- 
dá vel e não fa zer uso de me di ca men tos que in ter fi ram
na ama men ta ção.

Co mo fa zer a do a ção dos fras cos
Pa ra que es sa do a ção se ja vi a bi li za da, é pre ci so que o

lei te se ja co le ta do cor re ta men te e ar ma ze na do em fras- 
cos de vi dro com tam pa de plás ti co. Se pa re os fras cos
(não são acei tos os que pos su em tam pas de me tal) e le ve
até um dos pos tos do E+ Re ci cla gem nos se guin tes en- 
de re ços:

To dos os fras cos pas sa rão pe lo pro ces so de hi gi e ni za- 
ção e es te ri li za ção con for me os pa drões exi gi dos pa ra o
ade qua do ar ma ze na men to do lei te do a do. Va le res sal tar
que pa ra es ta cam pa nha es pe cí fi ca não há bô nus na
con ta de ener gia, pois to dos os fras cos re ce bi dos se rão
do a dos pa ra o Ban co de Lei te Hu ma no.
A Cam pa nha de ar re ca da ção vai até se tem bro des te ano,
en tão a ca da mês se pa re os fras cos, ar re ca de com os vi- 
zi nhos e con tri bua pa ra es sa cor ren te do bem.

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

DESAFIO NA COLINA

Com ataque incerto,
Sampaio joga no RJ
NERES PINTO

S
em re pe tir mais uma vez a for- 
ma ção do jo go an te ri or, de vi- 
do a pro ble mas de le sões e car- 
tões dis ci pli na res, o Sam paio 

Cor rêa se rá tes ta do so bre a efi ci ên cia 
da sua cam pa nha na Sé rie B do Cam- 
pe o na to Bra si lei ro. O Tri co lor en ca ra 
o Vas co da Ga ma, a par tir das 19h des- 
ta sex ta-fei ra, no Es tá dio São Ja nuá- 
rio, no Rio de Ja nei ro, num jo go con si- 
de ra do co mo um dos mais di fí ceis pe- 
lo pró prio téc ni co Fe li pe Su ri an, que 
dei xou São Luís in for man do so bre du- 
as mu dan ças nas la te rais – en tram 
Luiz Gus ta vo e Zé Má rio – e al gu mas 
dú vi das na for ma ção do ata que.

As al te ra ções que se rão fei tas no se- 
tor de fen si vo já eram es pe ra das, no ta- 
da men te na ala es quer da, on de Eloir 
cum pre sus pen são au to má ti ca e o 
subs ti tu to é Zé Má rio. As dú vi das, po- 
rém, são do meio de cam po e ata que. 
Tu do ain da de pen de da aná li se do es- 
que ma que vem sen do ado ta do pe lo 
ad ver sá rio. “Que ro co me çar o jo go 
com uma si tu a ção ofen si va, mas ain- 
da pre ci so ana li sar qual a me lhor op- 
ção do mo men to”, de cla rou o téc ni co 
an tes da vi a gem pa ra a ca pi tal flu mi- 
nen se.

O Sam paio po de co me çar jo gan do 
com Mo ta; Luís Gus ta vo, Joé cio, Pau lo 
Sér gio e Zé Ma rio; Mau ro Sil va, Fer rei- 
ra e Gui Cam pa na (ou Ro ma ri nho); 
Pi men ti nha, Je fi nho (ou Ci el) e Je an 
Sil va. Ter cei ro co lo ca do com 18 pon- 
tos, o Tri co lor po de rá se man ter na

Ar bi tra gem

Re tros pec to

SAMPAIO CORRÊA ENFRENTOU O VASCO PELA ÚLTIMA VEZ NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2016

po si ção ou su bir ain da mais na ta be la, 
de pen den do dos de mais re sul ta dos 
da ro da da, pois es tá atrás ape nas do 
Náu ti co (21) e do Co ri ti ba (20). O 
Goiás (16) re ce be o clu be per nam bu- 
ca no, ho je, às 21h30.

A equi pe vas caí na que co me çou a 
com pe ti ção com mui ta ins ta bi li da de, 
aos pou cos vai se re cu pe ran do e na 
úl ti ma par ti da der ro tou o Con fi an ça-
SE por 1 a 0. No mo men to ocu pa a 
sex ta po si ção com 13 pon tos. Sua es- 
ca la ção só se rá con fir ma da ho je pe lo 
téc ni co Mar ce lo Ca bo.

Pa ra o jo go des ta noi te, a CBF es ca- 
lou um trio de ar bi tra gem do es ta do 
de Goiás. Jef fer son Fer rei ra de Mo ra es 
se rá o ár bi tro, ten do co mo as sis ten tes 

Fa brí cio Vi la ri nho da Sil va e Cristhi an 
Pas sos, tam bém goi a nos. O quar to ár- 
bi tro se rá Pau lo Re na to Mo rei ra da Sil-
va Co e lho, do Rio de Ja nei ro.

Sam paio Cor rêa e Vas co da Ga ma já 
se en fren ta ram se te ve zes em jo gos 
ofi ci ais. O Vas co ga nhou três ve zes, 
en quan to o clu be ma ra nhen se ven-
ceu ape nas uma vez. Os de mais jo gos 
ter mi na ram em pa ta dos. Em São Ja- 
nuá rio, o Cruz mal ti no re ce beu o Tri- 
co lor em três opor tu ni da des, quan do 
fo ram re gis tra dos dois em pa tes  e 
uma vi tó ria vas caí na. O úl ti mo jo go 
en tre as equi pes foi há três anos, pe la 
Sé rie B 2016 e ter mi nou com um em-
pa te em 1 a 1, no mes mo lo cal do jo go 
des ta noi te.

HORÁRIO

Por que a final da Copa América será sábado 21h?

NEYMAR E MESSI VÃO SE ENFRENTAR SÁBADO A NOITE NO MARACANÃ PARA DEFINIR QUAL SELEÇÃO SERÁ A CAMPEÃ DA AMÉRICA

O Ma ra ca nã re ce be rá nes te sá ba do
(10) mais uma fi nal de com pe ti ção de
se le ções. A de ci são da Co pa Amé ri ca
en tre Bra sil e Ar gen ti na co me ça rá às
21h. Mas por que a Con me bol es co- 
lheu es se ho rá rio?

A tí tu lo de com pa ra ção com ou tros
tor nei os da en ti da de sul-ame ri ca na, a
fi nal da Li ber ta do res, no mes mo Ma- 
ra ca nã, em ja nei ro, co me çou às 17h,
tam bém de um sá ba do. A Co pa Amé- 
ri ca 2019, de no vo no es tá dio ca ri o ca,
foi às 17h de um do min go.

De fi nir quan do uma par ti da co me- 
ça de man da a aná li se de al gu mas va- 
riá veis. So bre tu do quan do a com pe ti- 
ção é or ga ni za da às pres sas em um
país di fe ren te, co mo é o ca so da edi- 
ção atu al no Bra sil. Há as pec tos co- 
mer ci ais, de se gu ran ça e até de tem- 
pe ra tu ra.

Quan do a Con me bol fez o pri mei ro

mo de lo da ta be la, ain da pa ra uma fi- 
nal que se ria em Bar ran quil la, na
Colôm bia, o jo go es ta va mar ca do pa ra
19h, no ho rá rio lo cal. Ou se ja, 21h de
Bra sí lia — lo go, no ce ná rio glo bal, não
hou ve al te ra ção.

A en ti da de ex pli cou que a es co lha
foi pen san do em um cli ma mais ame- 
no. A ci da de co lom bi a na cos tu ma ter
tem pe ra tu ra e umi da de al tas, o que
ge ra des gas te mai or nos jo ga do res.
Ge o gra fi ca men te, Bar ran quil la es tá
aci ma da li nha do Equa dor. Lo go, lá é
ve rão.

A fi nal no sá ba do, de to do mo do,
fo ge do con fli to com a fi nal da Eu ro- 
co pa, que se rá no do min go, às 16h de
Bra sí lia. Pe la da ta re ser va da no ca len- 
dá rio da Fi fa, a Co pa Amé ri ca ti nha
per mis são pa ra ter de ci são no do min- 
go.

Com ques tões co mer ci ais acer ta- 

das pa ra o tor neio em Colôm bia e Ar- 
gen ti na, a Con me bol se viu di an te de
tra vas pa ra an te ci par a fi nal quan do a
com pe ti ção se mu dou pa ra o Bra sil,
cer ca de du as se ma nas an tes do iní- 
cio. 

Além dis so, en ten deu que 21h de
sá ba do é um ho rá rio co nhe ci do do
pú bli co bra si lei ro, pois ne le há ro da- 
das da Sé rie A.

O jo go, no en tan to, co me ça rá no
iní cio da ma dru ga da em Lon dres —
pa ra ci tar uma ca pi tal eu ro peia re le-
van te. Ou se ja, se rá di fí cil ter au di ên- 
cia do Ve lho Con ti nen te ao vi vo. Mas
pe lo me nos se rá pos sí vel en cai xar a
Co pa Amé ri ca no ho rá rio no bre de Es- 
ta dos Uni dos e Mé xi co. Olhan do pa ra
a Ásia, a fi nal da Co pa Amé ri ca en tra rá
na pro gra ma ção do iní cio da ma nhã
de do min go — 9h em Tó quio e 8h em
Pe quim.

OLIMPÍADAS

Tóquio não terá público
em seus estádios

TÓQUIO VAI ENTRAR EM PERÍODO DE RESTRIÇÕES NA SEGUNDA

Os Jo gos Olím pi cos de Tó quio se rão re a li za dos sem a
pre sen ça de pú bli co nas are nas da ca pi tal. On tem, o Go- 
ver no de Tó quio anun ci ou que a re gião da ca pi tal ja po- 
ne sa en tra rá em no vo es ta do de emer gên cia a par tir da
pró xi ma se gun da-fei ra. O pe río do de res tri ções vai até o
dia 22 de agos to. Tamayo Ma ru kawa, Mi nis tra da Olim- 
pía da, con fir mou a de ci são.

Tho mas Ba ch, pre si den te do Co mi tê Olím pi co In ter- 
na ci o nal, che gou a Tó quio on tem. Após a de ci são so bre
o es ta do de emer gên cia, ele es tá reu ni do pa ra de fi nir as
me di das que se rão to ma das pa ra o even to. Ha ve rá uma
co le ti va de im pren sa ain da na noi te des ta quin ta (ho rá- 
rio do Ja pão) pa ra di vul gar a de ci são. Ain da há a pos si bi- 
li da de de que are nas fo ra da ca pi tal, em lo cais sem es ta- 
do de emer gên cia, pos sam re ce ber um pe que no per- 
cen tu al de pú bli co.

An tes dis so, o Co mi tê Or ga ni za dor das Olim pía das já
ha via res trin gi do o pú bli co a 50% da ca pa ci da de dos es- 
tá di os, com o li mi te de 10 mil tor ce do res re si den tes no
Ja pão. Es tran gei ros fo ram bar ra dos des de mar ço por
cau sa da pan de mia do co ro na ví rus.

An tes do en con tro vir tu al, o pre si den te do COI, Tho- 
mas Ba ch, par ti ci pou de en tre vis ta co le ti va, on de ad mi- 
tiu a pos si bi li da de de os Jo gos Olím pi cos se rem re a li za- 
dos sem pú bli co. A con fe rên cia con tou com a pre sen ça
do pre si den te do Co mi tê Pa ra lím pi co In ter na ci o nal
(IPC), An drew Par sons, que tem a mes ma po si ção do
COI.

WIMBLEDON

Djokovic pode igualar
Federer e Nadal

DJOKOVIC ENFRENTA SHAPOVALOV NA SEMIFINAL HOJE

O te nis ta sér vio No vak Djo ko vic se clas si fi cou nes ta
quar ta-fei ra pa ra as se mi fi nais de Wim ble don ao der ro- 
tar Mar ton Fuc so vics por 6-3, 6-4 e 6-4 em sua 50ª par ti- 
da de quar tas de fi nal em tor neio do Grand Slam, en- 
quan to Ro ger Fe de rer foi eli mi na do de pois de per der
em sets cor ri dos.

Djo ko vic, te nis ta nú me ro 1 do mun do, tam bém so- 
mou sua vi tó ria de nú me ro 100 na gra ma no cir cui to da
ATP.

Em bo ra es ses nú me ros se jam im pres si o nan tes, pa ra
Djo ko vic a úni ca es ta tís ti ca que im por ta é seu so nho de
jun tar-se a Ro ger Fe de rer e Ra fa el Na dal no re cor de de
20 tí tu los de Grand Slam e a pos si bi li da de de se tor nar o
pri mei ro ho mem des de Rod La ver, em 1969, a ven cer os
qua tro gran des tor nei os na mes ma tem po ra da.

“Es tou ci en te de cer tas es ta tís ti cas, amo es te es por te
com to do meu co ra ção, cor po e al ma, te nho me de di ca- 
do a ele des de os 4 anos”, dis se o nú me ro um do mun do,
que bus ca ga nhar o ter cei ro tí tu lo con se cu ti vo em Wim- 
ble don e o sex to em sua car rei ra.

“Às ve zes as coi sas me pa re cem sur re ais, mas ten to vi- 
ver o mo men to e apro vei tar ca da opor tu ni da de que te- 
nho na qua dra. Pas sar pa ra his tó ria é uma gran de ins pi- 
ra ção pa ra mim.”

Na se mi fi nal, Djo ko vic en fren ta rá o ca na den se De nis
Sha po va lov, dé ci mo ca be ça de cha ve, que em ou tra par- 
ti da do dia der ro tou Ka ren Kha cha nov por 6-4, 3-6, 5-7,
6-1 e 6-4.

Mais tar de, o so nho de Fe de rer de ga nhar um no no tí- 
tu lo re cor de em Wim ble don ter mi nou com uma du ra
der ro ta por 6-3, 7-6 (7-4) e 6-0 pa ra o po lo nês Hu bert
Hur kacz.

São Luís, sexta-feira, 9 de julho de 2021
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1 — Druk: Mais Uma Ro da da, Tho mas Vin -
ter berg

2 — Meu Pai, Flo ri an Zel ler

3 — Ju das e o Mes si as Ne gro, Sha ka King

4 — Quo Va dis, Ai da?, Jas mi la Zba nic

5 — Be la Vin gan ça, Eme rald Fen nell

6 — Mi na ri: Em Bus ca da Fe li ci da de, Lee
Isa ac Chung

7 — No ma dland, Ch loé Zhao

8 — O Mau ri ta no, Ke vin Mac do nald

9 — A Es ca va ção, Si mon Sto ne

10 — O Ti gre Bran co, de Ra min Bah ra ni

Primeiro semestre

Melhores filmes 
de 2021… até aqui

Nós se le ci o na mos os me lho res tí tu los lan ça dos até o
mo men to no ano de 2021. Em bo ra al gu mas pro du ções
se jam de 2020, ape nas no úl ti mo se mes tre o pú bli co
bra si lei ro te ve aces so às obras. Nes te apa nha do, fo ram
es co lhi dos ape nas os mais acla ma dos e bem ava li a dos
pe la crí ti ca. Na lis ta, in clui “A Es ca va ção”, so bre uma
em prei ta da ama do ra pa ra des co brir fós seis em uma
pro pri e da de na In gla ter ra nos anos 1930; “Ju das e o
Mes si as Ne gro”, que nar ra os úl ti mos di as de vi da do lí- 
der dos Pan te ras Ne gras, Fred Hamp ton; e “O Mau ri ta- 
no”, que con ta o dra ma vi vi do por um ho mem ino cen te
que fi cou pre so por 14 anos, acu sa do de ter par ti ci pa ção
no fa tí di co 11 de se tem bro. Os fil mes es tão lis ta dos em
or dem clas si fi ca tó ria, le van do em con si de ra ção as no- 
tas atri buí das no IMDb e no Rot ten To ma to es.

Mar tin era uma pes soa di ver ti da e que apro vei ta va
ca da mi nu to da sua vi da an tes de se tor nar um pai de fa- 
mí lia apá ti co e pro fes sor en te di a do. Uma noi te, ele se
reú ne com seus ami gos Pe ter, Tommy e Ni ko laj. Após se
em be be da rem, os qua tro de ci dem co lo car em prá ti ca
uma te o ria que diz que os cor pos hu ma nos são pro je ta- 
dos pa ra fun ci o nar me lhor com 0,05% de ál co ol na cor- 
ren te san guí nea. Acre di tan do que a be bi da os tor na rão
pes so as mais fe li zes e bem-su ce di das, os ami gos com bi- 
nam de in ge rir be bi das al coó li cas to dos os di as de su as
vi das.

Antony é um ido so de 81 anos que mo ra em um lu xu- 
o so apar ta men to em Lon dres e so fre de de mên cia. Sob
os cui da dos da fi lha, An ne, ele se sen te cons tan te men te
per di do. Em seu cé re bro, sua his tó ria não se en cai xa
mais cro no lo gi ca men te. Ele já não re co nhe ce os ros tos
das pes so as com quem con vi ve e não se lem bra on de
guar dou seu re ló gio, o que o dei xa pa ra noi co e ir ri ta do.
En quan to ten ta en cai xar as pe ças do que bra-ca be ça de
sua vi da, Antony se per de no la bi rin to que se tor na seu
pró prio apar ta men to, em cons tan te trans for ma ção da
mo bí lia e cor das pa re des.

O’Ne al é um la drão de car ros que ao ser pe go pe lo
agen te do FBI, Roy Mit chell, tem a opor tu ni da de de atu- 

ar co mo um in fil tra do em tro ca de sua li ber da de. En tão,
O’Ne al se tor na in for man te den tro dos Pan te ras Ne gras,
no qual um de seus lí de res, Fred Hamp ton, de 21 anos,
cons trói pon tes com gru pos ri vais e ins pi ra jo vens ne- 
gros com seus glo ri o sos dis cur sos e pro gra mas co mu ni- 
tá ri os. Ed gar J. Ho o ver, di re tor do FBI, iden ti fi ca Hamp- 
ton co mo uma ame a ça ao go ver no ame ri ca no e co lo ca
O’Ne al pa ra acom pa nhar ca da um de seus pas sos.

Ai da é uma pro fes so ra de Sre bre ni ca que pas sa a tra- 
ba lhar co mo tra du to ra pa ra as tro pas de paz da Ho lan- 
da, de sig na das pe las Na ções Uni das, em 1995. O tra ba- 
lho de Ai da ga ran te a ela o li vre aces so pe lo com ple xo e
às in for ma ções im por tan tes. Os sol da dos da ONU es tão
em des van ta gem nu mé ri ca na “área de se gu ran ça” e,
por is so, não se rão ca pa zes de im pe dir os avan ços das
tro pas sér vi as, que que rem to mar Sre bre ni ca. Con for me
os ci vis fo gem da ci da de pa ra a ba se da ONU, al guns
con se guem se re fu gi ar, en quan to ou tros são for ça dos a
es pe rar do la do de fo ra.

Cas sie era uma jo vem pro mis so ra que aban do nou a
fa cul da de de me di ci na após so frer um trau ma. À prin cí- 
pio, se sa be ape nas que o ocor ri do en vol ve sua me lhor
ami ga, Ni na. Cas sie ago ra tra ba lha em uma ca fe te ria du- 
ran te o dia e sai pa ra ba la das à noi te, on de fin ge es tar bê- 
ba da pa ra atrair e se vin gar de des co nhe ci dos que se re- 
ve lam as se di a do res e abu si vos. Ao re en con trar al guém
da fa cul da de que tem pro vas do que hou ve com Ni na,
Cas sie de ci de se vin gar di re ta men te dos en vol vi dos que
fi ze ram mal pa ra a ami ga.

A fa mí lia Yi se mu da da Co reia pa ra uma fa zen da no
Ar kan sas, Es ta dos Uni dos, pa ra tra ba lhar com cul ti vo de
ve ge tais co re a nos que se rão ven di dos em uma fei ra es- 
pe ci al. A es po sa, Mo ni ca, não acre di ta que o ne gó cio se- 
rá bem-su ce di do, o que co lo ca pres são so bre o ca sa- 
men to com Ja cob. O fi lho, Da vid, de 7 anos, so fre de pro- 
ble mas car día cos, en tão a mãe de Mo ni ca, So on-ja, che- 
ga da Co reia pa ra aju dar. Em bo ra re lu tan tes, Da vid e So- 
on-ja cons tro em uma re la ção de ami za de tem pe ra da
com hu mor, do çu ra e dra ma.

Fern é uma viú va e ex-pro fes so ra subs ti tu ta em Em pi- 
re, Ne va da. Após per der o em pre go, ela se mu da pa ra um
trai ler, que cha ma de Van guard, e se jun ta a um gru po de
nô ma des. Vá ri as pes so as em seus trai lers se di ri gem a
um even to em Quartz si te, Ari zo na, on de ocor re um fes- 
ti val anu al que dá ori en ta ções es sen ci ais so bre a vi da na
es tra da. O fil me acom pa nha a ro ti na de Fern, seus en- 
con tros com os com pa nhei ros nô ma des, e su as his tó ri- 
as, e as jor na das de uma ci da de à ou tra em bus ca de tra- 
ba lhos tem po rá ri os.

Pre so após o 11 de se tem bro, Moha me dou Oluld Sa- 
lahi pas sou 14 anos pre so na Baía de Guan tá na mo sem
ter si do acu sa do de ne nhum cri me. Pa ra seus al go zes,
ele ha via si do um dos prin ci pais re cru ta do res pa ra os
ata ques ter ro ris tas, ape sar de não ha ver evi dên ci as con- 
tun den tes de sua re la ção di re ta com o acon te ci men to.
Um dos ter ro ris tas ha via pas sa do uma noi te no so fá de
Sa lahi. O fa to foi su fi ci en te pa ra que ele se tor nas se um
pro cu ra do in ter na ci o nal e ví ti ma de pri são e tor tu ra du- 
ran te mais de uma dé ca da.

Em 1939, Edith Pretty, uma pro pri e tá ria de ter ras em
Suf folk, na In gla ter ra, con tra ta o ar queó lo go au to di da ta
Ba sil Brown pa ra es ca var sua pro pri e da de. Quan do um
na vio com re bi tes de fer ro é des co ber to por Brown no
ter re no, in di can do que uma pes soa im por tan te, pro va- 
vel men te um rei, es ta va en ter ra do ne le, o Mu seu Bri tâ- 
ni co as su me a es ca va ção. Há pres sa no ar pa ra fi na li zar
o ser vi ço en quan to o rá dio dá no tí ci as con ci sas so bre a
che ga da da guer ra.

Bal ram é um jo vem am bi ci o so, que te ve a má sor te de
nas cer em uma cas ta su bal ter na em Lax man garh, na Ín- 
dia. Pa ra es ca par da mi sé ria, ele se mu da pa ra No va Dé- 
lhi e se can di da ta à va ga de mo to ris ta na man são do ma- 
fi o so Ce go nha. No car go, ele bus ca ga nhar a con fi an ça
do che fe por meio de seu fi lho, Ashok, pa ra as cen der so- 
ci al men te. No en tan to, após um aci den te com ví ti ma fa- 
tal, Bal ram é pres si o na do pa ra as su mir a cul pa no lu gar
da noi va de Ashok, Pinky, o que o lem bra qual sua re al
po si ção na so ci e da de.

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

https://banca.oimparcial.com.br/
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Curso de Turismo

Fo ram pror ro ga das pa ra 31 de de zem bro
des te ano as ins cri ções pa ra 11 cur sos gra-
tui tos pro mo vi dos pe lo Mi nis té rio do Tu ris-
mo, em par ce ria com o Ins ti tu to Fe de ral do
Rio Gran de do Sul (IFRS). En tre as qua li fi ca- 
ções es tão Eno tu ris mo e De sen vol vi men to
Re gi o nal e Agên ci as de Vi a gem e Tu ris mo.
Pa ra se ins cre ver, é só aces sar o si te do Mi- 
nis té rio do Tu ris mo: https://www.gov.br/tu-
ris mo.

Ensino a Distância

A Kro ton, ver ti cal B2C de en si no su pe ri or
da Cog na Edu ca ção, lí der no se tor, e a TIM,
lí der na co ber tu ra 4G no País, anun ci am a
cri a ção de uma par ce ria iné di ta que te rá co- 
mo fo co a ofer ta de cur sos 100% di gi tais (En-
si no à Dis tân cia – EaD). O ob je ti vo é am pli ar
o aces so à edu ca ção pa ra to da a po pu la ção
bra si lei ra, in cen ti van do a de mo cra ti za ção
do en si no e apoi an do o país a au men tar sua
ta xa de em pre ga bi li da de.

No re gis tro, a ges to ra dos Ser vi ços
de Saú de da APAE de São Luís, Ema -
nu el le Cos ta; que par ti ci pa da im -
plan ta ção do no vo pos to de tes ta -
gem rá pi da da co vid-19 na se de da
en ti da de. Re sul ta do de uma par ce ria
com a Pre fei tu ra de São Luís, o es pa -
ço se rá o 16º pos to de tes ta gem rá pi -
da pa ra a Co vid-19 na ca pi tal ma ra -
nhen se, com exa me do ti po co le ta de
swab na sal. A tes ta gem é li vre e se rá
aber ta ao pú bli co em ge ral me di an te
en tre ga de se nhas diá ri as, no tur no
da tar de sem pre à par tir das 14h, no
se tor de la bo ra tó rio na se de da APAE
de São Luís no bair ro do Ou tei ro da
Cruz, já a par tir des ta se gun da-fei ra,
12.

O apre sen ta dor Lu ci a -
no Huck, 49, re sol veu
exer ci tar seu la do do -
cu men ta ris ta. Huck
(Glo bo) lan çou nes ta
se gun da-fei ra, 7, o lon -
ga-me tra gem “2021: O
Ano Que Não Co me -
çou”, no qual re fle te
so bre o fu tu ro do Bra -
sil e do mun do. Ao lon -
go da pro du ção, são
abor da dos te mas co mo
de si gual da de, edu ca -
ção, ra cis mo e an tir ra -
cis mo, ca pi ta lis mo,
po lí ti ca, po bre za, tec -
no lo gia e fa mí lia.

O pa ra a tle ta Da vi Her -
mes par ti ci pou do
Cam pe o na to Ma ra -
nhen se de Ca te go ri as
de Na ta ção, re a li za do
pe la Fe de ra ção Ma ra -
nhen se de Des por tos
Aquá ti cos – FM DA. Da -
vi, que é atle ta com
sín dro me de Down, ga -
nhou ou ro nas pro vas
50m bor bo le ta, 100m
Medley e 100m na do li -
vre, é pa tro ci na do pe la
Equa to ri al Ener gia e
Go ver no do Es ta do do
Ma ra nhão, via Lei de
In cen ti vo ao Es por te.

Toada Invocada

Com a par ti ci pa ção de seis gru pos de Bum ba
Meu Boi, a cer ve ja Mag ní fi ca já es tá pre pa ran do
o es pe tá cu lo Re vi ver do Boi pa ra o São João
2022. Por meio de co men tá ri os nas re des so ci ais
usan do a hash tag #To a daIn vo ca da, mais de 11
mil ma ra nhen ses pu de ram par ti ci par da pri- 
mei ra ação do es pe tá cu lo: ins pi rar o Boi Bri lho
da So ci e da de de Cu ru ru pu pa ra a cri a ção da pri- 
mei ra to a da, que se rá apre sen ta da ain da nes te
mês de ju lho! O Re vi ver do Boi vai con tar ain da
com a par ti ci pa ção do Boi da Mai o ba, Boi de
Pin da ré, Boi de Le o nar do,  Axi xá e Boi Bar ri ca.

Nosso Centro

O Cen tro de Cul tu ra Po pu lar Do min gos Vi ei ra
Fi lho es tá de ca ra no va, com as obras de re vi ta li- 
za ção que fo ram exe cu ta das in ter na e ex ter na- 
men te, por meio do Pro gra ma Nos so Cen tro,
cri a do pe lo Go ver no do Ma ra nhão. O equi pa- 
men to cul tu ral, man ti do pe lo Go ver no do Ma ra- 
nhão, por meio da Se cre ta ria de Es ta do da Cul- 
tu ra (Sec ma), es tá se re es tru tu ran do pa ra que
pos sa ser re a ber to ao pú bli co. E quan do is so
ocor rer, os fre quen ta do res irão en con trar um
pré dio no vo com ser vi ços que fo ram re a li za dos,
tan to por den tro quan to por fo ra.

INSS alerta para golpes

O Ins ti tu to Na ci o nal do Se gu ro So ci al (INSS)
di vul gou nes ta quar ta-fei ra uma no ta na qual
aler ta que gol pis tas têm se apro vei tan do das re- 
vi sões em al guns be ne fí ci os pa ra ten tar ob ter
da dos pes so ais dos be ne fi ciá ri os. “As abor da- 
gens po dem ocor rer por car ta, e-mail, te le fo ne- 
ma ou men sa gem de ce lu lar”, aler ta o ins ti tu to.
Ten ta ti vas de gol pe po dem ser de nun ci a das por
meio da ou vi do ria do INSS, no en de re ço da
Con tro la do ria-Ge ral da União (CGU), ou pe lo
te le fo ne 135. Ví ti mas de gol pe de vem re gis trar
um bo le tim de ocor rên cia e co mu ni car o ca so.

Pra curtir

Pa ra a ale gria de es -
cri to res, ar tis tas, po e -
tas e aca dê mi cos de
Vi a na, o Go ver no do
Ma ra nhão inau gu rou
nes ta úl ti ma quin ta-
fei ra, 8, a se de pró pria
da Aca de mia Vi a nen -
se de Le tras (AVL) Pa -
tro na Ani ca Ra mos.

A ci da de de Vi a na,
mu ni cí pio lo ca li za do
na Bai xa da Ma ra -
nhen se, já po de ago ra
con tar com um no vo
es pa ço de di ca do pa ra
a li te ra tu ra e di fu são
ar tís ti ca. Pa ra béns.

A Co mis são de Di rei -
tos Hu ma nos da OAB
Ma ra nhão pro mo ve -
rá nos di as 6 e 7 de
agos to, de for ma on-
li ne, pe la pla ta for ma
Zo om, o Workshop
“Pe ti ci o na men to ao
Sis te ma de Pro te ção
e Pro mo ção de Di rei -
tos Hu ma nos das
Amé ri cas”.

Ao lon go da ca pa ci -
ta ção, os par ti ci pan -
tes po de rão com pre -
en der o fun ci o na -
men to do sis te ma de
pro te ção e pro mo ção
dos di rei tos hu ma nos
das Amé ri cas.

Um ano após ser dis -
pen sa do da Re de
Glo bo, após 38 anos
de ca sa, Mi guel Fa la -
bel la foi con vi da do a
par ti ci par de uma no -
va pro du ção da emis -
so ra.

De acor do com in for -
ma ções da co lu nis ta
Pa trí cia Ko gut, o ator
ne go cia o re tor no
após re ce ber um con -
vi te do di re tor Car los
Araú jo pa ra par ti ci -
par da no ve la “Olho
no Olho”, de João
Ema nu el Car nei ro.

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

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

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)

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

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA-EMAP

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2021-EMAP


