
Depois de uma semana politicamen-
te fervente em Brasília, em que o pre-
sidente da República Jair Bol-
sonaro chegou a ameaçar 
golpe e colocou em dúvida 
as eleições de 2022 ,caso 
não seja aprovado o voto 
impresso, já na segunda, 
12, Jair Bolsonaro nem 
parecia o mesmo.
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Pai Nosso e o voto 
impresso 

Datinha, Gerlan e Bobô foram 
convocados para a Seleção Brasileira 
para um período de treinos visando 

a disputa das Eliminatórias Sul-
Americanas para a Copa do Mundo

PÁGINA 8

Três maranhenses 
na Seleção Brasileira 

de Beach Soccer

Homenagem para o Mestre João Câncio

PÁGINA 3

Ministro participou de ato para 
marcar ações do Governo Federal 
em benefício da população qui-
lombola, de comunidades extra-
tivistas e da rede de assistência 

social. O evento aconteceu na qua-
dra do Parque do Bom Menino, e 

contou com a presença do prefeito 
Eduardo Braide (Podemos)

Mural da Memória no Bairro de Fátima será produzido pelo graffiteiro Gil Leros em 
homenagem ao mestre João Câncio, do Boi de Pindaré de sotaque da Baixada. 

PÁGINA 9

Ataques a casas de culto afro 
são investigados na Grande Ilha

PÁGINA 6

A  intolerância
 atinge a fé

Em apenas 2 meses a Secretaria de Estado Extraordinária da Igualdade Racial (Seir) recebeu 4 denúncias de ataques a casas de culto 
afro e pessoas ligadas a religiões de matriz africana na Região Metropolitana de São Luís. Representantes de instituições que combatem a 

intolerância religiosa e defendem  os direitos humanos se reúnem hoje para traçar uma rede de apoio ao enfrentamento

Governo Federal destina 
6,7 milhões para 

fortalecer aquisição de 
alimentos no Maranhão
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Os dois municípios irão receber mais de R$ 1 milhão por conta dos 450 imigrantes que
foram acolhidos nas cidades da Grande Ilha durante a pandemia

In ves ti men to em São Luís Pro gra ma de Aqui si ção de Ali men tos

O que ex pli ca os pro tes tos?

Qual o pa pel do mai or aces so à in ter -
net nes se pro ces so?

Co mo o sr. vê a po lí ti ca do pre si den te
Bi den pa ra Cu ba?

MINISTÉRIO DA CIDADANIA

Grande Ilha recebe
verba por imigrantes

O
Mi nis té rio da Ci da da nia
des ti nou R$ 6,5 mi lhões pa- 
ra mu ni cí pi os que re ce be- 
rão imi gran tes e re fu gi a dos

ve ne zu e la nos. O re pas se emer gen ci al
dos re cur sos fe de rais pa ra ações so ci- 
o as sis ten ci ais acon te ce rá em par ce la
úni ca, re fe ren te a seis me ses de aten- 
di men to. A Por ta ria nº 641/2021 foi
pu bli ca da nes ta se gun da-fei ra, 12, no
Diá rio Ofi ci al da União.

Os dois mu ni cí pi os do Ma ra nhão
que se rão con tem pla dos com a ver ba
são São Luís e São Jo sé de Ri ba mar.
En quan to a ca pi tal irá re ce ber R$ 720
mil, a ci da de bal neá ria ve rá em seus
co fres cer ca de R$ 360 mil. Se gun do o
do cu men to, Ri ba mar tem 150 pes so as
nes ta si tu a ções en quan to São Luís
aco lhe 300 imi gran tes.

De acor do com o tex to, a si tu a ção
de vul ne ra bi li da de dos imi gran tes e
re fu gi a dos oriun dos de flu xo mi gra tó- 
rio pro vo ca do pe la cri se hu ma ni tá ria
no país vi zi nho foi agra va da pe la pan- 
de mia de co vid-19, por is so a ne ces si- 
da de de as se gu rar me di das de as sis- 
tên cia emer gen ci al.

Es tra té gia de in te ri o ri za ção
Por meio da Ope ra ção Aco lhi da, o

go ver no fe de ral aten de os ve ne zu e la- 
nos que che gam ao país pe las fron tei- 
ras de Ro rai ma e Ama zo nas. Par te da
ope ra ção, a es tra té gia de in te ri o ri za- 
ção le va vo lun ta ri a men te re fu gi a dos e
imi gran tes dos es ta dos do Nor te pa ra
ou tras ci da des no país, co mo for ma
de re du zir a pres são so bre co mu ni da- 
des lo cais que aco lhem es sas pes so as
e pro por ci o nar no vas opor tu ni da des
aos ci da dãos.

Os mu ni cí pi os be ne fi ci a dos pe la

por ta ria des ta se gun da-fei ra do Mi- 
nis té rio da Ci da da nia re ce be rão 2.730
pes so as. São eles: Ve nân cio Ai res e
No no ai (RS); Cha pe có e Xa xim (SC);
Ma rin gá (PR); Mon tes Cla ros e Be lo
Ho ri zon te (MG); Te re si na (PI); Pal mas
(TO); Ita bu na (BA); Ga ra nhuns (PE);
São Jo sé do Ri ba mar e São Luís (MA);
Itai tu ba e San ta rém (PA); e San ta na
(AP).

O Mi nis té rio da Ci da da nia, por in- 
ter mé dio da Se cre ta ria Na ci o nal de
As sis tên cia So ci al, da rá as ses so ra- 
men to téc ni co aos es ta dos e mu ni cí- 
pi os nas ati vi da des de pla ne ja men to e
im ple men ta ção das ações.

O pre fei to de São Luís, Edu ar do
Brai de e o mi nis tro da Ci da da nia, João
Ro ma Ne to, anun ci a ram in ves ti men- 
tos de R$ 6,7 mi lhões pa ra am pli a ção
do Pro gra ma de Aqui si ção de Ali men- 
tos (PAA), be ne fi ci an do pe que nos
agri cul to res e fa mí li as de bai xa ren da
de São Luís, du ran te so le ni da de no
Par que do Bom Me ni no na úl ti ma se- 
gun da-fei ra (12).

A ação faz par te do even to “Is so é
Ci da da nia”, do Go ver no Fe de ral, por
meio do qual o Mi nis té rio da Ci da da- 
nia fez, tam bém, a en tre ga de 10 mil
ces tas de ali men tos pa ra São Luís,
além de veí cu los, equi pa men tos agrí- 
co las, en tre ou tros in ves ti men tos pa ra
di ver sos mu ni cí pi os ma ra nhen ses.

O mi nis tro João Ro ma Ne to res sal- 
tou que os in ves ti men tos nos pro gra- 
mas so ci ais são uma das su as pri o ri- 
da des à fren te da pas ta.

“Es ta mos se guin do com en tre gas
em di ver sos es ta dos no nos so país.

Aqui es ta mos en tre gan do ces tas de
ali men tos, tra zen do re cur sos pa ra o
Pro gra ma de Aqui si ção de Ali men tos,
fa zen do a en tre ga de equi pa men tos
pa ra for ta le cer a agri cul tu ra fa mi li ar,
veí cu los pa ra a as sis tên cia so ci al, en-
tre ou tros in ves ti men tos que vão be- 
ne fi ci ar as fa mí li as mais ne ces si ta das
nes te mo men to de di fi cul da des. O
Go ver no Fe de ral tem tra ba lha do pa ra
re for mu lar os pro gra mas so ci ais, tor-
nan do-os mais ro bus tos e de sen vol- 
ven do ações que ga ran tam au to no- 
mia e eman ci pa ção pa ra as fa mí li as.
Is so é ga ran tir ci da da nia”, afir mou o
mi nis tro.

Com os R$6,7 mi lhões que o Mi nis- 
té rio da Ci da de es tá des ti nan do pa ra
São Luís, a Pre fei tu ra am pli a rá de 93
pa ra 1.043 o to tal de agri cul to res ap-
tos e le ga li za dos com a De cla ra ção de
Ap ti dão do Pro naf (Pro gra ma Na ci o- 
nal de For ta le ci men to da Agri cul tu ra
Fa mi li ar). O Pro gra ma de Aqui si ção
de Ali men tos (PAA) tem co mo fi na li- 
da des bá si cas a pro mo ção do aces so à
ali men ta ção e in cen ti vo à agri cul tu ra
fa mi li ar. Pa ra is to, o pro gra ma com pra
ali men tos pro du zi dos pe la agri cul tu- 
ra fa mi li ar, com dis pen sa de li ci ta ção,
e os des ti na às pes so as em si tu a ção de
in se gu ran ça ali men tar e nu tri ci o nal e
àque las aten di das pe la re de so ci o as-
sis ten ci al, pe los equi pa men tos pú bli-
cos de se gu ran ça ali men tar e nu tri ci- 
o nal e pe la re de pú bli ca e fi lan tró pi ca
de en si no. Des ta for ma, os agri cul to- 
res fa mi li a res têm sua ren da as se gu ra- 
da e as fa mí li as em si tu a ção de vul ne- 
ra bi li da de têm ali men to ga ran ti do.

ESPECIALISTA

“Biden não deve mudar política sobre Cuba”

ATÉ AGORA, O GOVERNO DE JOE BIDEN NÃO FEZ ABSOLUTAMENTE NADA. ELES DEIXARAM TODAS AS SANÇÕES DE TRUMP EM VIGOR

Em qua se seis me ses co mo pre si- 
den te, o ame ri ca no Joe Bi den não al- 
te rou subs tan ci al men te a po lí ti ca dos
EUA pa ra Cu ba, nem de ve fa zer mu- 
dan ças tão ce do. A ava li a ção é do es- 
pe ci a lis ta e pro fes sor da Ame ri can
University Wil li am Le o Gran de, um
dos co au to res do li vro Back Chan nel
to Cu ba: The Hid den History of Ne go- 
ti a ti ons betwe en Washing ton and Ha- 
va na. Ao Es ta dão, Le o Gran de diz que
com mai or aces so à in ter net, as re des
so ci ais se tor na ram um ins tru men to
de mo bi li za ção no mun do re al.

A prin ci pal ra zão é o de ses pe ro
econô mi co. Há ca rên cia de ali men- 
tos, me di ca men tos, ele tri ci da de e
com bus tí vel. O go ver no cu ba no es tá
ba si ca men te que bra do, não tem mais
fon tes de mo e da es tran gei ra. A pan- 
de mia aca bou com a in dús tria do tu- 
ris mo, o go ver no Trump cor tou as re- 
mes sas dos cu ba no-ame ri ca nos, os
em bar ques de pe tró leo ve ne zu e la no
caí ram 50%, por cau sa dos pro ble mas
na Ve ne zu e la. To das as prin ci pais fon- 

tes de mo e da es tran gei ra de Cu ba es- 
tão blo que a das ago ra. E, as sim, o go- 
ver no não con se gue im por tar ali men- 
tos, re mé di os e com bus tí vel. Acres- 
cen te a is so, é cla ro, a pró pria pan de- 
mia. Cu ba ti nha fei to um bom tra ba- 
lho na con ten ção do ví rus. Fe cha ram
a ilha com ple ta men te no ano pas sa- 
do, ti nham me di das de qua ren te na
obri ga tó ri as mui to res tri tas pa ra pes- 
so as com tes te po si ti vo. E co mo eles
têm um sis te ma de saú de pre ven ti va,
pu de ram fa zer o ras tre a men to de
con ta tos. As coi sas es ta vam re la ti va- 
men te bem, sob con tro le, e co me ça- 
ram a se abrir no va men te. Ago ra, a va- 
ri an te Del ta foi de tec ta da e há pro pa- 
ga ção co mu ni tá ria, sem que o sis te ma
de saú de te nha re cur sos pa ra li dar
com is so.

Por mui to tem po, os cu ba nos ti ve- 
ram pou co aces so à in ter net, por ra- 
zões econô mi cas e po lí ti cas. Mas, nos
úl ti mos anos, a dis po ni bi li da de se ex- 

pan diu mui to ra pi da men te. Em Cu ba,
on de as as so ci a ções vo lun tá ri as in de-
pen den tes não são le gais, as re des so- 
ci ais to ma ram es se lu gar e se tor na-
ram um ins tru men to de mo bi li za ção
pa ra a ação no mun do re al.

Até ago ra, o go ver no de Joe Bi den
não fez ab so lu ta men te na da. Eles dei-
xa ram to das as san ções de Trump em
vi gor. O De par ta men to de Es ta do dis- 
se que aplau de os cu ba nos por ten ta- 
rem aju dar uns aos ou tros. Ain da as-
sim, os Es ta dos Uni dos man têm de pé
a proi bi ção de re mes sas que im pe de
os cu ba nos-ame ri ca nos de aju da rem
su as fa mí li as na ilha. Sim ples men te
não faz sen ti do. So bre as ma ni fes ta- 
ções, o go ver no Bi den dis se o que já se
es pe ra va: que apoia o po vo cu ba no e
pe de que o go ver no não use for ça
con tra ma ni fes tan tes pa cí fi cos. É per-
fei ta men te com pre en sí vel, mas não
há re co nhe ci men to por par te do go- 
ver no de que su as po lí ti cas con tri buí- 
ram pa ra a cri se que es tá ocor ren do.

Co va xin

CPI DA CO VID

PF in ves ti ga se Bol so na ro
co me teu pre va ri ca ção

A Po lí cia Fe de ral abriu on tem inqué ri to pa ra in ves ti- 
gar se o pre si den te Jair Bol so na ro pre va ri cou por não ter
co mu ni ca do aos ór gãos de in ves ti ga ção in dí ci os de cor- 
rup ção nas ne go ci a ções pa ra com pra da va ci na in di a na
Co va xin pe lo Mi nis té rio da Saú de. Ho ras após a in for- 
ma ção ser di vul ga da, o pre si den te ne gou ter co me ti do o
cri me ao afir mar que re pas sou a de nún cia pa ra seu en- 
tão mi nis tro da Saú de, o ge ne ral Edu ar do Pa zu el lo, to- 
mar as pro vi dên ci as.

“Eu en ten do que a pre va ri ca ção se apli ca a ser vi dor
pú bli co. Não se apli ca ria a mim. Mas qual quer de nún cia
de cor rup ção, eu to mo pro vi dên cia. Até a do Luís Li ma
(Luis Mi ran da), mes mo co nhe cen do to da a vi da pre- 
gres sa de le, a vi da atu al de le, eu con ver sei com o Pa zu el- 
lo”, afir mou tro can do o no me do de pu ta do fe de ral que
dis se ter le va do a Bol so na ro as sus pei tas em tor no da
Co va xin.

Bol so na ro nar rou o even tu al diá lo go com seu su bor- 
di na do. “Pa zu el lo, es tá aqui uma de nún cia do de pu ta do
Luís Li ma (Mi ran da), que es ta ria al go er ra do acon te cen- 
do. Dá uma olha da? Ele viu e dis se não ter na da de er ra- 
do”, afir mou. Se gun do o pre si den te, Pa zu el lo, que é ge- 
ne ral da ati va, apon tou ape nas er ros que te ri am si do
cor ri gi dos no pro ces so.

A in ves ti ga ção so bre a con du ta de Bol so na ro foi au to- 
ri za da pe la mi nis tra Ro sa We ber, do Su pre mo Tri bu nal
Fe de ral. O pe di do par tiu da Pro cu ra do ria-Ge ral da Re- 
pú bli ca a par tir de uma no tí cia-cri me ofe re ci da pe los
se na do res Ran dol fe Ro dri gues (Re de-AP), Fa bi a no Con- 
ta ra to (Re de-ES) e Jor ge Ka ju ru (Po de mos-GO).

Ape sar do en ten di men to do pre si den te, em seu ar ti go
327, o Có di go Pe nal diz que, pa ra os efei tos da lei, são
con si de ra dos fun ci o ná ri os pú bli cos “quem, em bo ra
tran si to ri a men te ou sem re mu ne ra ção, exer ça car go,
em pre go ou fun ção pú bli ca”. Des sa for ma, por tan to, ele
po de res pon der por pre va ri ca ção.

O inqué ri to se rá to ca do por dois ór gãos que têm as
cú pu las ali nha das ao go ver no. A Pro cu ra do ria-Ge ral da
Re pú bli ca, que ten tou sem su ces so adi ar a in ves ti ga ção,
e a PF. Bol so na ro não dei xou de pon tu ar on tem que o ca- 
so es tá com o “nos so” mi nis tro da Jus ti ça, An der son Tor- 
res, e o “nos so” di re tor-ge ral da PF, Pau lo Maiu ri no, que
es ca lou o de le ga do Wil li am Ti to Schu man Ma ri nho.

“Pa ra co me çar o pro ces so de mo ra. Mas, po de ter cer- 
te za, es tá aber to aqui o An der son, o nos so mi nis tro da
Jus ti ça, o nos so Maiu ri no (di re tor-ge ral da PF). Se bem
que eu não man do na Po lí cia Fe de ral, pes so al. E não tem
co mo bo tar ca bres to na PF”, dis se. O ex-mi nis tro da Jus- 
ti ça Sér gio Mo ro dei xou o go ver no em 2020 acu san do
Bol so na ro de ten tar in ter fe rir na PF pa ra li vrar seus fi- 
lhos e fa mi li a res de in ves ti ga ções. No ca so mais re cen te,
o de le ga do que in ves ti gou seu en tão mi nis tro Ri car do
Sal les per deu o car go.

O pe di do de in ves ti ga ção foi le va do ao STF de pois
que o de pu ta do Luis Mi ran da (DEM-DF) e o ir mão do
par la men tar, Luís Ri car do Fer nan des Mi ran da, que é
che fe de im por ta ção do De par ta men to de Lo gís ti ca do
Mi nis té rio da Saú de, afir ma ram à CPI da Co vid do Se na- 
do que o pre si den te ig no rou aler tas a res pei to de sus pei- 
tas de cor rup ção no pro ces so de aqui si ção do imu ni- 
zan te fa bri ca do pe la Bha rat Bi o te ch.

O go ver no com prou a Co va xin por um pre ço 1.000%
mai or do que, seis me ses an tes, era anun ci a do pe la pró- 
pria fa bri can te. Foi a va ci na mais ca ra com pra da pe lo
go ver no e a úni ca a ter um in ter me diá rio nas ne go ci a- 
ções.

No dia 24 de ju nho, qua se três me ses de pois de ter si- 
do in for ma do pe lo de pu ta do Luis Mi ran da so bre as pos- 
sí veis ir re gu la ri da des no pro ces so de aqui si ção da va ci- 
na, o pre si den te ain da não ha via aci o na do a PF pa ra in- 
ves ti gar o ca so. O inqué ri to pa ra apu rar as de nún ci as
apre sen ta das por Luis Mi ran da a Bol so na ro só foi ins- 
tau ra do no dia 30 de ju nho a man do do Mi nis té rio da
Jus ti ça.

Bol so na ro co men tou on tem so bre a pos si bi li da de de
a con ver sa com o de pu ta do Mi ran da ter si do gra va da.
“Se hou ve gra va ção, is so é cri me. Pe lo amor de Deus. É a
mes ma coi sa: Pe ga cin co co le gas, va mos ba ter um pa po,
a gen te co me ça a fa lar um mon tão de abo bri nhas. Fa la
da vi da do ou tro, co le ga is so, co le ga aqui lo. É jus to al- 
guém gra var e le var is so pa ra fren te? Ago ra, na da, pe lo
que eu me lem bre, foi tra ta do com ele com a ên fa se co- 
mo ele vem di zen do.”

O de pu ta do já in si nu ou que se for des men ti do pe lo
pre si den te vai apre sen tar as pro vas de que a con ver sa
ocor reu. Na oca sião, Bol so na ro te ria apon ta do seu lí der
do go ver no, de pu ta do Ri car do Bar ros (PP-PR), co mo
res pon sá vel pe los “ro los” en vol ven do a com pra de va ci- 
nas no Mi nis té rio da Saú de. Bar ros foi mi nis tro no go- 
ver no Te mer e man te ve in fluên cia na pas ta no atu al go- 
ver no. O Es ta dão apu rou que Bol so na ro te ria fei to crí ti- 
cas nes sa con ver sa tam bém ao pre si den te da Câ ma ra,
Arthur Li ra (PP-AL), e ao se na dor Ci ro No guei ra (PP-PI),
am bos seus ali a dos.

Mi ran da tam bém se rá al vo da PF, que de ve apu rar se
co me teu cri me de de nun ci a ção ca lu ni o sa.

O cri me de pre va ri ca ção es tá pre vis to no ar ti go 319
do Có di go Pe nal, com pe na de até um ano de de ten ção.
Es pe ci a lis tas ou vi dos pe lo Es ta dão in di cam que o pre si- 
den te po de não só ter co me ti do cri me de pre va ri ca ção,
mas tam bém de con des cen dên cia com o cri me e, até
mes mo, de res pon sa bi li da de, es te úl ti mo po den do le var
à aber tu ra de im pe a ch ment.

Ju ris tas ve em mar gem pa ra que Bol so na ro se ja en- 
qua dra do nos in ci sos V e VII da lei do im pe a ch ment, que
fa lam, res pec ti va men te, da pro bi da de ad mi nis tra ti va e
do le gal em pre go dos re cur sos pú bli cos.

São Luís, quarta-feira, 14 de julho de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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Ministro participou de ato para marcar ações do Governo Federal em benefício da
população quilombola, de comunidades extrativistas e da rede de assistência social

Lis tas

Prê mio
Bol sa Au xí lio Edu ca ci o nal

CIDADANIA

6,7 mi para fortalecer
aquisição de alimentos
SAMARTONY MARTINS

U
m con vê nio de R$ 6,7 mi- 
lhões pa ra for ta le cer o Pro- 
gra ma Fe de ral de Aqui si ção 
de Ali men tos – PAA no Ma- 

ra nhão foi as si na do pe lo mi nis tro da 
Ci da da nia, João Ro ma, na úl ti ma se- 
gun da-fei ra (12), em sua pas sa gem 
pe la ca pi tal ma ra nhen se du ran te as 
ações do ‘Is so é Ci da da nia’, que tam- 
bém des ti nou 39.866 mil ces tas bá si- 
cas e veí cu los pa ra mu ni cí pi os do es- 
ta do. “Já co me ço mui to bem a se ma- 
na, por es tar aqui em São Luís fa zen do 
en tre gas tão im por tan tes à po pu la- 
ção”, de cla rou o mi nis tro João Ro ma.

O even to acon te ceu na qua dra do 
Par que do Bom Me ni no e con tou com 
a pre sen ça do pre fei to Edu ar do Brai- 
de (Po de mos), do vi ce-pre si den te da 
Câ ma ra Mu ni ci pal de São Luís, ve re a- 
dor Dr. Gu tem berg (PSC), do de pu ta- 
do fe de ral Aluí sio Men des (PSC), do 
se cre tá rio es pe ci al do De sen vol vi- 
men to So ci al do Mi nis té rio da Ci da- 
da nia, Ale xan dre Reis, do se cre tá rio 
na ci o nal de In clu são So ci al e Pro du ti- 
va do Mi nis té rio da Ci da da nia, Mar- 
cel lo Li nha res, do pre si den te da Fe de- 
ra ção das In dús tri as do Ma ra nhão 
(Fei ma), Edil son Bal dez, en tre ou tras 
au to ri da des.

Com in ves ti men to de qua se R$ 2 
mi lhões, os 16 veí cu los do Pro gra ma 
de Aqui si ção de Ali men tos (PAA) be- 
ne fi ci a rão os mu ni cí pi os de Cen tro 
No vo do Ma ra nhão, Gra ça Ara nha, 
Cân di do Men des, Ara me, Pre si den te 
Sarney, Du que Ba ce lar, Luís Do min- 
gues, Ba cu ri, San ta Fi lo me na do Ma-

 AÇÃO ‘ISSO É CIDADANIA’ VAI CONTEMPLAR 19 MUNICÍPIOS NO ESTADO DO MARANHÃO

FOTOS: JÚLIO DUTRA/ MIN. CIDADANIA

ra nhão, Ser ra no do Ma ra nhão, San to 
Antô nio dos Lo pes, San to Ama ro do 
Ma ra nhão, Go do fre do Vi a na, Lo re to, 
Ca ja ri e Iga ra pé do Meio. Se gun do Ro- 
ma, os veí cu los do PAA “fa vo re cem 
des de a agri cul tu ra fa mi li ar até o ci da- 
dão que es tá na pon ta, pre ci san do da 
se gu ran ça ali men tar”.

Dois veí cu los Mob SU AS tam bém 
fo ram en tre gues com a fi na li da de de 
apri mo rar o aten di men to à po pu la- 
ção em si tu a ção de vul ne ra bi li da de e 
ris co so ci al. Os mi cro-ôni bus se rão 
des ti na dos aos mu ni cí pi os de Ca xi as 
e Zé Do ca. “Es ta mos fir mes na mis são 
de an dar pe los qua tro can tos do país 
pa ra am pa rar fa mí li as que es tão so- 
fren do com im pac tos da pan de mia. 
Es se é o com pro mis so que o pre si den- 
te Jair Bol so na ro tem as su mi do com o 
Bra sil que, com o avan ço da va ci na- 
ção, lo go irá re cu pe rar a for ça, a gar ra 
e o bri lhan tis mo que sem pre fo ram 
dig nos da nos sa gen te”, des ta cou o 
mi nis tro.

A ar re ca da ção é re sul ta do de par ce- 

ria do Mi nis té rio da Ci da da nia com 
ICM Bio, Fe de ra ção das In dús tri as do 
Es ta do do Ma ra nhão (FI E MA), Ser vi- 
ço So ci al da In dús tria (SE SI), Con fe-
de ra ção da Agri cul tu ra e Pe cuá ria do 
Bra sil (CNA), Ser vi ço Na ci o nal de 
Apren di za gem Ru ral (SE NAR) e Or ga-
ni za ção das Co o pe ra ti vas Bra si lei ras. 
So ma das, as ces tas to ta li zam qua se 
600 to ne la das de ali men tos e têm co- 
mo des ti na ção co mu ni da des qui lom- 
bo las, or ga ni za ções ex tra ti vis tas e 
pes so as em si tu a ção de vul ne ra bi li da- 
de.

Re pre sen tan te de en ti da de qui- 
lom bo la, Au ri neia Di niz Sil va, re ce- 
beu a en tre ga sim bó li ca da ces ta das 
mãos do mi nis tro João Ro ma. “Es tou 
mui to fe liz de po der le var os ali men-
tos pa ra mi nha co mu ni da de, que é 
hu mil de e pas sa ne ces si da de. É um 
dia im por tan te”, afir mou, sor ri den te. 
Au ri neia é vi ce-pre si den te do Con se- 
lho Co mu ni tá rio Pac to pe la Paz da Li- 
ber da de, que agre ga co mu ni da des 
qui lom bo las.
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A As sem bleia Le gis la ti va do Ma ra- 
nhão apro vou, nes ta ter ça-fei ra (13), o
Pro je to de Lei 619/2019, de au to ria do
de pu ta do Wel ling ton do Cur so
(PSDB), que dis põe so bre a di vul ga- 
ção de lis ta com os no mes dos pa ci en- 
tes que aguar dam por con sul tas, exa- 
mes e in ter ven ções ci rúr gi cas e ou tros
pro ce di men tos nos es ta be le ci men tos
da re de pú bli ca de saú de e de ins ti tui- 
ções con ve ni a das pres ta do ras de ser- 
vi ço ao Sis te ma Úni co de Saú de
(SUS).

A ma té ria, en ca mi nha da à san ção
do go ver na dor Flá vio Di no (PSB) pe lo
pre si den te da As sem bleia, de pu ta do
Othe li no Ne to (PC doB), es ta be le ce
que a re de pú bli ca de saú de do Ma ra- 
nhão e as ins ti tui ções con ve ni a das ao
SUS dis po ni bi li za rão à Se cre ta ria de
Es ta do da Saú de (SES) a lis ta gem atu- 
a li za da de pa ci en tes em fi la de es pe- 
ra por con sul tas (dis cri mi na das por
es pe ci a li da des), exa mes e pro ce di- 
men tos di ver sos, in ter ven ções ci rúr- 
gi cas e quais quer ou tros pro ce di men- 
tos na sua área de ges tão.

Con for me a pro po si ção, as lis ta- 
gens dis po ni bi li za das de vem ser es- 
pe cí fi cas pa ra ca da mo da li da de (dis- 
cri mi na da por es pe ci a li da de), exa me,
in ter ven ção ci rúr gi ca ou pro ce di- 
men to e abran ger to dos os pa ci en tes
ins cri tos em quais quer uni da des do

SUS, in cluin do ou tros pres ta do res
que re ce bam re cur sos pú bli cos.

De acor do com o PL, a di vul ga ção
das in for ma ções de ve ob ser var o di- 
rei to à pri va ci da de do pa ci en te, que
po de rá ser iden ti fi ca do pe lo nú me ro
do Car tão Na ci o nal de Saú de
(CNS), ini ci ais do no me com ple to
e da ta de nas ci men to. O PL es ta be le ce
que as lis tas de es pe ra po de rão ser pu- 
bli ca das na pá gi na ofi ci al da Se cre ta- 
ria de Es ta do da Saú de e nos es pa ços
vir tu ais das re gi o nais de saú de, de- 
ven do con ter, den tre ou tras in for ma- 
ções, a da ta de so li ci ta ção da con sul ta
(dis cri mi na da por es pe ci a li da de), do
exa me, das in ter ven ções ci rúr gi cas ou
de ou tros pro ce di men tos.

 Na ses são ple ná ria par la men ta res
tam bém apro va ram por una ni mi da- 
de, o Pro je to de Lei nº 319/2021, do
Po der Exe cu ti vo, que ins ti tui o ‘Prê- 
mio Es co la Dig na’ e o Bol sa Au xí lio
Edu ca ci o nal (BAE). A ma té ria foi en- 
ca mi nha da à san ção do go ver na dor
Flá vio Di no (PSB).

O prê mio, cri a do no âm bi to da Po- 
lí ti ca Edu ca ci o nal Es co la Dig na, tem
co mo ob je ti vo es ti mu lar o de sen vol- 
vi men to da ex ce lên cia, da equi da de e
da qua li da de so ci al dos sis te mas pú- 
bli cos de en si no do Es ta do e va lo ri zar
a ges tão edu ca ci o nal com fo co na me- 
lho ria da apren di za gem dos es tu dan- 

tes.
A pro po si ção es ta be le ce que o ‘Prê-

mio Es co la Dig na’ vi sa con de co rar as
es co las pú bli cas que te nham ob ti do,
no ano an te ri or ao de sua con ces são,
os me lho res re sul ta dos de apren di za- 
gem. Se rá con ce di do anu al men te,
sen do a pri mei ra edi ção pre vis ta pa ra
2022.

O PLO dis põe ain da que os re sul ta- 
dos de apren di za gem se rão cal cu la- 
dos por meio do Sis te ma de Ava li a ção
da Apren di za gem do Es ta do do Ma ra- 
nhão (SE A MA), com ba se no Ín di ce de
De sem pe nho Es co lar de Al fa be ti za- 
ção (IDE-Al fa), no ín di ce de De sem- 
pe nho Es co lar – 5º ano (IDE-5ºano) e
no Ín di ce de De sem pe nho Es co lar –
9º ano (IDE- 9º ano).

Com re la ção à Bol sa Au xí lio Edu ca- 
ci o nal (BAE), a pro po si ção es ta be le ce
que con sis te em au xí lio men sal de vi- 
do ao pro fis si o nal da edu ca ção, ser vi-
dor pú bli co ou não, que, em ra zão do
de sen vol vi men to de ati vi da de for ma-
ti va ou da re a li za ção de pes qui sa no
en si no bá si co, par ti ci pe, em ca rá ter
even tu al, de pro ces so de for ma ção,
ava li a ção edu ca ci o nal, acom pa nha-
men to téc ni co pe da gó gi co ou ges tão
de pro gra mas, bem co mo de ações
des ti na das à me lho ria dos in di ca do- 
res edu ca ci o nais de sen vol vi dos pe la
Se cre ta ria de Es ta do de Edu ca ção.
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Fa la sé rio!

Ló gi ca in ver ti da

Li mi te do si lên cio

“Bol so na ro pe diu per dão”

Mar can do go la ço

Vo to ele trô ni co

Pai Nos so e o vo to
im pres so

De pois de uma se ma na po li ti ca men te fer ven te em Bra sí lia, em
que o pre si den te da Re pú bli ca Jair Bol so na ro che gou a ame a çar
gol pe e co lo cou em dú vi da as elei ções de 2022 ,ca so não se ja apro- 
va do o vo to im pres so, já na se gun da, 12, Jair Bol so na ro nem pa re- 
cia o mes mo. De pois de en con tro re ser va do com o pre si den te do
STF, Luiz Fux, o che fe do Exe cu ti vo con ce deu en tre vis ta à im pren- 
sa, pe diu des cul pas pe los rom pan tes des tram be lha dos, não man- 
dou jor na lis ta ca lar a bo ca e res pon deu per gun tas so bre as de- 
nún ci as apon ta das na CPI da Co vid, sem xin gar os se na do res de
“ban di dos”.

Nes ta ter ça-fei ra, o vi ce-pre si den te, ge ne ral Ha mil ton Mou rão,
en trou no de ba te do vo to im pres so. Ne gou que Bol so na ro pla ne ja
um gol pe e que a de ci são do vo to au di tá vel, pro pos to pe lo ti tu lar
do Pla nal to, pre ci sa ser ava li a da pe lo Con gres so. “Se não for apro- 
va do, va mos com as re gras que es tão va len do”. E acres cen tou que
o má xi mo que po de ocor rer de pois da elei ção “é cho ro de per de- 
dor”. É per cep tí vel que a mu dan ça de pos tu ra de Bol so na ro tem
tu do a ver com sua en tra da na mi ra da CPI da Co vid e a que da da
po pu la ri da de nas in ten ções de vo to, apon ta das nas pes qui sas
mais re cen tes.

So bre seu com por ta men to ex plo si vo, o pre si den te re co nhe ceu
que er rou. “Um dia eu alo prei com uma pes soa. Man da tua mãe
com prar. Alo prei sim. Me des cul pa”. Ele ne gou até que exis tam
atri tos de le com as ins ti tui ções. Nem com o Su pre mo Tri bu nal, ex- 
ce to o pre si den te do TSE, Luiz Ro ber to Bar ro so, por ser con tra o
vo to im pres so. Pa ra o mi nis tro do STF, Gil mar Men des a ame a ça
de não ha ver elei ção sem vo to im pres so tem no me. “É um ti po de
len da ur ba na que ‘gal va ni za’ a ba se elei to ral mais du ra do che fe
do Pla nal to. Is so é tão con sis ten te quan to à men sa gem que diz
que o ho mem não foi à lua”, iro ni zou Gil mar.

Se ja co mo for, o Bra sil tem re ser va do pon tos na his tó ria, não
co mo con tri bui ção à gran de za do sa ber uni ver sal, mas co mo um
pés si mo ator em pa pel co ad ju van te. As su me pa péis er ran tes des- 
de a con tro vér sia do des co bri men to, da mu dan ça da cor te por tu- 
gue sa pa ra o Rio de Ja nei ro fu gin do de Na po leão Bo na par te, pas- 
san do pe la In de pen dên cia à bei ra de um ri a cho des po vo a do (Ipi- 
ran ga), até à pro cla ma ção da Re pú bli ca, da for ma mais inu si ta da
do mun do mo der no. Ca da even to, com seus per so na gens ofus ca- 
dos pe la fal ta de bri lho. No epi só dio da en tre vis ta do pre si den te
Bol so na ro em tom ame no, ele a en cer rou re zan do, com os jor na- 
lis tas, um “Pai Nos so”, pa ra não pa re cer “gros so”. Se ria um vo to de
con fi an ça pa ra des con tar pe ca dos? Foi uma bu ri la da to li ce pa ra
co me çar a se ma na.

Pa ra o vi ce-pre si den te da CPI da Co vid, se na dor Ran dol fe Ro- 
dri gues, a Co mis são re ve lou al go im por tan te: “Al guns que ou tro ra
pro pu nham ate ar fo go no Su pre mo Tri bu nal re sol ve ram re cor rer
à mes ma cor te pa ra fi ca rem ca la do no de poi men to”.

O de sa ba fo de Ran dol fe ocor reu du ran te de poi men to da di re- 
to ra téc ni ca da Pre ci sa Me di ca men tos, Ema nu e la Me dra des. Ela
con se guiu li mi nar pa ra fi car em si lên cio so bre fa tos que a in cri mi- 
nem, pe ran te os se na do res da CPI. E emu de ceu em tu do.

A se na do ra Eli zi a ne Ga ma (Ci da da nia) acom pa nhou os co le- 
gas da CPI da Co vid ao STF en tre gar os em bar gos so bre os li mi tes
do si lên cio da di re to ra da em pre sa Pre ci sa que, com uma li mi nar
de Luiz Fux, se re cu sou a res pon der a qual quer per gun ta.

 

Do pre si den te do STF, Luiz Fux fa lan do do en con tro que te ve
an te on tem com o pre si den te Jair Bol so na ro, no qual expôs-lhe os
li mi tes dos Po de res e as re gras de res pei to às ins ti tui ções.

 
Em dis cur so no Se na do, o pe de tis ta ma ra nhen se We ver- 

ton Ro cha dis se que as me lho ri as na eco no mia, tão fes- 
te ja da pe lo go ver no Bol so na ro, não che gou à po pu la- 

ção. Os ali men tos, com bus tí veis e gás de co zi nha es tão
com pre ços ab sur dos.

 
Ao co men tar a cha ma da de Jair Bol so na ro ao Su pre mo

Tri bu nal Fe de ral pa ra uma con ver sa fran ca com o pre- 
si den te Luiz Fux, o go ver na dor Flá vio Di no dis se não

se lem brar de al go pa re ci do en tre dois che fes de Po de- 
res no Bra sil.

 
“O pre si den te da Re pú bli ca foi con vo ca do a com pa re- 

cer ao STF pa ra ju rar – no va men te – obe de cer à Cons- 
ti tui ção”, tui tou Di no, em tom de iro nia, pa ra com ple- 

tar: “Ca da dia uma no vi da de no Di rei to Cons ti tu ci o nal
pá trio”.

O pre fei to de São Luís, Edu ar do Brai de (Po de mos) vol tou on- 
tem ao no ti ciá rio na ci o nal por ter ini ci a do a va ci na ção dos ado- 
les cen tes, a par tir de 17 anos. É a úni ca ca pi tal bra si lei ra a avan çar
tan to no pro ces so imu ni zan te.

Ao de fen der a ur na ele trô ni ca co mo se gu ra, o mi nis tro do STF
Gil mar Men des per gun tou: “Já ti nham ou vi do fa lar de Hé lio Ne- 
gão? E de Bia Ki cis? – Ne nhum de nós tí nha mos ou vi do fa lar de les.
Vi e ram nes se ar ras tão de Bol so na ro em 2018. Uma pro va que a ur- 
na é fi el aos vo tos que lá fo ram de po si ta dos”, dis pa rou.

São Luís, quarta-feira, 14 de julho de 2021

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

Explosão de fome na pandemia
São es tar re ce do ras as con sequên ci as da

pan de mia do no vo co ro na ví rus no mun do,
com qua se 190 mi lhões de ca sos con fir ma- 
dos e mais de 4 mi lhões de mor tes. No seu
mais re cen te re la tó rio, O Es ta do da Se gu ran- 
ça Ali men tar e Nu tri ci o nal no Mun do, a Or- 
ga ni za ção das Na ções Uni das pa ra Ali men- 
ta ção e Agri cul tu ra (FAO) mos tra que a co- 
vid-19 de ses tru tu rou fa mí li as, afe tou dras ti- 
ca men te a eco no mia, exa cer bou de si gual- 
da des e po de atra sar em 15 anos o com ba te à
fo me no pla ne ta. Tra ta-se do pri mei ro le van- 
ta men to do gê ne ro em meio a uma pan de- 
mia.

Em 2020, des ta ca a ins ti tui ção no do cu- 
men to, en tre 720 mi lhões e 811 mi lhões de
pes so as no mun do pas sa ram fo me. E, pe la
pri mei ra vez na vi da, ao me nos 118 mi lhões
de ha bi tan tes en fren ta ram es se dra ma. No
le van ta men to, a FAO re la ta que mais da me- 
ta de de to das as pes so as sub nu tri das no
mun do vi vem na Ásia (418 mi lhões), mais de

um ter ço (282 mi lhões) na Áfri ca e cer ca de
60 mi lhões na Amé ri ca La ti na e no Ca ri be.
Mas é no con ti nen te afri ca no, on de atin ge
21% da po pu la ção, que o fla ge lo da fo me re- 
gis trou o au men to mais acen tu a do em 2020.
“É mais que o do bro de qual quer ou tra re- 
gião”, res sal ta o do cu men to. Na Amé ri ca La- 
ti na, a sub nu tri ção al can ça 9,1% dos ha bi- 
tan tes.

Com re la ção à fo me no Bra sil, on de cer ca
de 19 mi lhões de pes so as fo ram in fec ta das e
mais de 530 mil já per de ram a vi da na pan- 
de mia, o es tu do da FAO as si na la que o país
tem in di ca do res me lho res que a mé dia la ti- 
no-ame ri ca na. No país, a pre va lên cia da
sub nu tri ção en tre 2018 e 2020 fi cou abai xo
de 2,5%. Mes mo as sim, o re la tó rio mos tra
que cer ca de 12 mi lhões de ha bi tan tes co- 
me ça ram a so frer com a fal ta de co mi da de
for ma mo de ra da ou se ve ra nos úl ti mos qua- 
tro anos, si tu a ção que se agra vou de pois do
iní cio da pan de mia no ano pas sa do. Es se

con tin gen te equi va le ao da ci da de de São
Pau lo, mu ni cí pio mais po pu lo so do país.

Di an te da atu al si tu a ção, o mun do não
de ve atin gir a me ta de ze rar a fo me até 2030,
um dos ob je ti vos do de sen vol vi men to sus- 
ten tá vel pro pos tos pe la Or ga ni za ção das
Na ções Uni das (ONU). “A co vid-19 é só a
pon ta do ice berg”, re la ta o do cu men to da
FAO. Em re la tó rio re cen te, a Or ga ni za ção pa-
ra Co o pe ra ção e De sen vol vi men to Econô- 
mi co (OC DE) ob ser vou que na mai or par te
dos paí ses de sen vol vi dos ou em de sen vol vi- 
men to as de si gual da des já es ta vam ocor ren- 
do an tes mes mo de o no vo co ro na ví rus de- 
ses tru tu rar o pla ne ta. “Há um ris co re al de
que o fos so da cri se da co vid apro fun da rá a
de si gual da de e a ex clu são, a me nos que os
go ver nos po nham os em pre gos no co ra ção
da re cu pe ra ção”, aler tou a OC DE no es tu do
Pa no ra ma do Em pre go 2021. No mun do in- 
tei ro, a co vid-19 tor nou-se o pi or de to dos os
pe sa de los.

Ba se mo ne tá ria

“Vo cê é uma voz, e mais na da.” Plu tar co,
fi ló so fo e es cri tor gre go, au tor de de ze nas de
bi o gra fi as. A in fla ção es tá de vol ta. Co mo se
não bas tas sem ques tões de na tu re za es tru- 
tu ral ine ren tes à pro du ção na ci o nal, agra va- 
das pe la pan de mia, a pres são so bre o sis te- 
ma de pre ços fez com que o IGP-M acu mu la- 
do em do ze me ses sal tas se pa ra 37,4%, ín di- 
ce que es tá sen do re pas sa do aos con tra tos. 
Va mos re me mo rar um pou co so bre o afrou- 
xa men to mo ne tá rio que ain da es tá ocor ren- 
do no mun do to do, des de 2008/2009, mais
aqui e me nos ali. De pois dos tri lhões de dó- 
la res ini ci ais in je ta dos pe lo Fe de ral Re ser ve
no mer ca do ame ri ca no em so cor ro à Gré cia
e Ir lan da, o Ban co Cen tral Eu ro peu – BCE
vol tou-se pa ra os des do bra men tos da cri se
che gan do a Por tu gal, à Es pa nha e Itá lia, por- 
que es ses paí ses es ta vam en con tran do di fi- 
cul da des na ro la gem de su as dí vi das e com
re fle xos no sis te ma ban cá rio. Es se mo vi- 
men to ex pan si o nis ta ain da não ces sou ape- 
sar das ten ta ti vas pa ra en con trar a ‘por ta-
de-saí da’. Ve ja mos um pe que no exer cí cio so- 
bre eco no mia mo ne tá ria. A pro pó si to, cos- 
tu ma va di zer aos meus alu nos da Uni ver si- 
da de: es ta é uma be la fer ra men ta de tra ba- 
lho e acres cen ta va: os seus fu tu ros em pre ga- 
do res vão fi car sa tis fei tos em sa ber que vo- 
cês são co nhe ce do res das te o ri as econô mi- 
cas, mas o que vai in te res sar mes mo é o que
de fa to sou be rem fa zer. Va mos su por que
uma de ter mi na da eco no mia man te nha 30%
dos seus mei os de pa ga men to sob a for ma
de pa pel-mo e da em po der do pú bli co, e os
ban cos 30% dos seus de pó si tos à vis ta sob a
for ma de re ser vas. Co mo es ta ria es sa eco no- 
mia em ter mos da sua Ba se Mo ne tá ria?Os
mei os de pa ga men to são for ma dos pe la mo- 
e da em po der do pú bli co so ma da aos de pó- 
si tos à vis ta nos ban cos co mer ci ais. Es ta é a
vi são mais tra di ci o nal e con ser va do ra (M1).
Co mo sa bem, há ver sões mais abran gen tes
(M2, M3 e M4) que in clu em a cha ma da ‘qua- 
se-mo e da’, tí tu los em po der do mer ca do (a
fa mo sa Dí vi da Pú bli ca In ter na) emi ti dos pe- 
las au to ri da des mo ne tá ri as e pe las ins ti tui- 
ções fi nan cei ras au to ri za das a fun ci o nar. Es- 
se agre ga do de ve re fle tir a quan ti da de de
mo e da con si de ra da ne ces sá ria ao ple no
fun ci o na men to da eco no mia e guar dar pro- 
por ção com os bens e ser vi ços dis po ní veis.
Se is to não ocor rer, ha ve rá in fla ção ou de fla- 
ção con for me o ex ces so ou es cas sez de mo e- 

da em re la ção ao pro du to. O nor mal é que a
quan ti da de de mo e da em po der do pú bli co
se ja bem in fe ri or àque la em de pó si tos à vis ta
nos ban cos co mer ci ais, por que os de pó si tos
têm al to po der de ex pan são atra vés dos em- 
prés ti mos. Na ver da de, os Ban cos po dem
cri ar mo e da, pois os em prés ti mos aca bam
ge ran do no vos de pó si tos e vi ce-ver sa, até
que o efei to des sa ex pan são mo ne tá ria ini ci- 
al se ja ab sor vi do pe la eco no mia. As au to ri- 
da des mo ne tá ri as atu am so bre es se me ca- 
nis mo em no me da ad mi nis tra ção da mo e- 
da: fi xam a ta xa de re ser vas que o sis te ma
ban cá rio de ve man ter à sua or dem exi gin do
de pó si tos com pul só ri os in dis po ní veis pa ra
em prés ti mos. Des ta for ma, atu an do so bre o
ní vel das re ser vas ban cá ri as es tão, ao mes- 
mo tem po, atu an do so bre o ní vel dos de pó- 
si tos à vis ta e, por de cor rên cia, dos em prés- 
ti mos. A Ba se Mo ne tá ria re pre sen ta o pas si- 
vo das au to ri da des mo ne tá ri as, su as res pon- 
sa bi li da des pe ran te o pú bli co e o sis te ma
ban cá rio. É o agre ga do mo ne tá rio que re la- 
ci o na as re ser vas e os mei os de pa ga men to
re fle tin do-se no va lor do seu mul ti pli ca dor,
que é um múl ti plo da pró pria Ba se, sem pre
po si ti vo e mai or do que a uni da de, sig ni fi- 
can do a re per cus são ex pe ri men ta da pe la ex- 
pan são da mo e da.

Os mei os de pa ga men to são for ma dos
pe la mo e da em po der do pú bli co so ma da
aos de pó si tos à vis ta nos ban cos co mer ci ais.
Es ta é a vi são mais tra di ci o nal e con ser va do- 
ra (M1). Co mo sa bem, há ver sões mais
abran gen tes (M2, M3 e M4) que in clu em a
cha ma da ‘qua se-mo e da’, tí tu los em po der
do mer ca do (a fa mo sa Dí vi da Pú bli ca In ter- 
na) emi ti dos pe las au to ri da des mo ne tá ri as e
pe las ins ti tui ções fi nan cei ras au to ri za das a
fun ci o nar. Es se agre ga do de ve re fle tir a
quan ti da de de mo e da con si de ra da ne ces sá- 
ria ao ple no fun ci o na men to da eco no mia e
guar dar pro por ção com os bens e ser vi ços
dis po ní veis. Se is to não ocor rer, ha ve rá in fla- 
ção ou de fla ção con for me o ex ces so ou es- 
cas sez de mo e da em re la ção ao pro du to. O
nor mal é que a quan ti da de de mo e da em po- 
der do pú bli co se ja bem in fe ri or àque la em
de pó si tos à vis ta nos ban cos co mer ci ais,
por que os de pó si tos têm al to po der de ex- 
pan são atra vés dos em prés ti mos. Na ver da- 
de, os Ban cos po dem cri ar mo e da, pois os
em prés ti mos aca bam ge ran do no vos de pó- 
si tos e vi ce-ver sa, até que o efei to des sa ex- 
pan são mo ne tá ria ini ci al se ja ab sor vi do pe la
eco no mia. As au to ri da des mo ne tá ri as atu- 
am so bre es se me ca nis mo em no me da ad- 
mi nis tra ção da mo e da: fi xam a ta xa de re ser- 

vas que o sis te ma ban cá rio de ve man ter à
sua or dem exi gin do de pó si tos com pul só ri os
in dis po ní veis pa ra em prés ti mos. Des ta for-
ma, atu an do so bre o ní vel das re ser vas ban- 
cá ri as es tão, ao mes mo tem po, atu an do so- 
bre o ní vel dos de pó si tos à vis ta e, por de cor-
rên cia, dos em prés ti mos. A Ba se Mo ne tá ria
re pre sen ta o pas si vo das au to ri da des mo ne-
tá ri as, su as res pon sa bi li da des pe ran te o pú-
bli co e o sis te ma ban cá rio. É o agre ga do mo- 
ne tá rio que re la ci o na as re ser vas e os mei os
de pa ga men to re fle tin do-se no va lor do seu
mul ti pli ca dor, que é um múl ti plo da pró pria
Ba se, sem pre po si ti vo e mai or do que a uni- 
da de, sig ni fi can do a re per cus são ex pe ri-
men ta da pe la ex pan são da mo e da.

Na ques tão pro pos ta, o va lor do mul ti pli- 
ca dor é apro xi ma da men te igual a 1.96, re- 
sul tan te do efei to da in je ção de uma uni da- 
de mo ne tá ria na eco no mia, qua se o do bro. A
coi sa se com por ta as sim: se au men tar o ní- 
vel dos de pó si tos à vis ta e di mi nuir o ní vel
das re ser vas ban cá ri as, o mul ti pli ca dor vai
au men tar, e vi ce-ver sa. Um mul ti pli ca dor
igual a 1.96 de ve ria ser con si de ra do ele va do
se, an te ri or men te, hou ves se uma ten dên cia
de al ta, de 1.75  pa ra 1.78, por exem plo, de- 
pois pa ra 1.96. Con clu são: a Ba se Mo ne tá ria
es ta ria em ex pan são e a cau sa po de ria es tar
na emis são de pa pel-mo e da, que é o iní cio e
o prin ci pal ins tru men to de pres são em to do
pro ces so in fla ci o ná rio. Tu do is to vem a pro- 
pó si to da atu al cri se que as so la a eco no mia
mun di al. “Quan to di nhei ro se rá su fi ci en te
pa ra sal var os go ver nos eu ro peus ain da en- 
di vi da dos e si ti a dos por in ves ti do res in tran- 
qui los?”. O mer ca do es tá exi gin do, ca da vez
mais, al ta na ren ta bi li da de dos tí tu los da dí- 
vi da so be ra na dos paí ses mais atin gi dos,
“tor nan do in sus ten tá vel o fi nan ci a men to de
dé fi cits e, por con sequên cia […], en ca re cen- 
do o cré di to”. As car tei ras dos ban cos cen-
trais con ti nu am en con tran do di fi cul da des
no res ga te des ses tí tu los e a saí da é fa zê-los
gi rar. E ain da há os que de fen dem es sa con- 
jun tu ra, eco no mis tas he te ro do xos que pre- 
gam a sua “no va ma cro e co no mia”, a “te o ria
mo ne tá ria mo der na” e a su pe ra ção dos con- 
cei tos aci ma men ci o na dos. E mais: di zem
que o Ban co Cen tral não con tro la a Ba se Mo- 
ne tá ria, não con se gue, por is so res trin ge-se
na ta xa de ju ros re fe ren ci al. Foi por is so que
ten tei jun to ao De par ta men to de Eco no mia
da Uf ma , em co la bo ra ção com o Con se lho
Re gi o nal de Eco no mia, a re a li za ção de uma
pes qui sa aca dê mi ca que pu des se ar bi trar
es sas mu dan ças apre go a das na Te o ria
Econô mi ca, mas tu do de bal de.

BRU NO LA CER DA
Jor na lis ta, Mes tran do em Co mu ni ca ção

Edu ar do e Fá ti ma

Crin ge ou não, ra ro quem não te nha ou vi do os ver sos de Edu- 
ar do e Mô ni ca, da Le gião Ur ba na. Um su ces so lan ça do em 1986,
ain da pre sen te nos ka ra o kês, nos en con tros de jo vens mil le ni als,
ou nas playlists de quem apre cia o rock na ci o nal. Di fí cil não ler
can ta ro lan do: quem um dia irá di zer que não exis te ra zão nas coi- 
sas fei tas pe lo co ra ção? E quem me irá di zer que não exis te ra zão?

Tal qual aque le ca sal, o Edu ar do e a Fá ti ma des te ar ti go são
per so na gens uni dos pe lo im pro vá vel: a di ver si da de. Aqui, tra ta da
sob ou tra óp ti ca. Ela, Fá ti ma Be zer ra, do Par ti do dos Tra ba lha do- 
res (PT). Pe da go ga, 66 anos, Go ver na do ra do Rio Gran de do Nor te
(úni ca mu lher de sem pe nhan do a fun ção no país, atu al men te).
Ele, Edu ar do Lei te, do Par ti do da So ci al De mo cra cia Bra si lei ra
(PSDB). Ba cha rel em Di rei to, 36 anos, Go ver na dor do Rio Gran de
do Sul. São, res pec ti va men te, uma mu lher lés bi ca e um ho mem
gay. Fá ti ma, pa rai ba na de No va Pal mei ra, mu dou-se pa ra o es ta do
po ti guar ain da ado les cen te. Em Na tal, es tu dou, for mou-se pe da- 
go ga, tor nou-se pro fes so ra. No PT des de 1981, mi li tou nas as so ci- 
a ções de clas se da edu ca ção em seu es ta do, exer cen do o pri mei ro
man da to elei to ral em 1994, co mo De pu ta da Es ta du al (pa ra o qual
foi re e lei ta). Des de en tão, foi tam bém De pu ta da Fe de ral (três
man da tos), Se na do ra e, ago ra, é Go ver na do ra. Edu ar do, gaú cho
de Pe lo tas, ini ci ou sua tra je tó ria no mo vi men to es tu dan til no En- 
si no Mé dio. Em 2001, fi li ou-se ao PSDB. Ba cha re lou-se em Di rei to
6 anos de pois, sen do elei to ve re a dor em 2008. Ao fi nal do pri mei ro
man da to na ve re an ça, tor nou-se Pre fei to pa ra o pe río do 2013-
2017. Can di da tou-se ao Go ver no do Es ta do em 2018, e foi elei to
em se gun do tur no pe los gaú chos. Re cen te men te, em en tre vis ta
ao pro gra ma “Con ver sa com Bi al”, na Re de Glo bo, as su miu ser
gay. “O que tem a ver a se xu a li da de de Go ver na do res com o car go
que ocu pam?”, per gun ta rão os pu ris tas. No mun do ide al, ab so lu- 
ta men te na da. No Bra sil de ho je, mui to – de sim bó li co e de con- 
cre to. So mos o país que mais ma ta LGBTs no mun do. So mos a
mai or de mo cra cia go ver na da pe la ex tre ma-di rei ta, que se per- 
meia de um dis cur so fa ju to “da mo ral e dos cos tu mes” e con de na
to da exis tên cia que não se en qua dre no pa drão da ques ti o ná vel
“fa mí lia tra di ci o nal bra si lei ra”. So mos o país do “eu res pei to, mas
não gos ta ria que fos se”. Con cre ta men te, nes te país, não há van ta- 
gem de qual quer es pé cie em de cla rar-se pu bli ca men te LGBT. Em
mui tos ca sos, aliás, es ta in for ma ção é uma ame a ça às car rei ras de
quem se ex põe. Tra tar a pau ta em pú bli co é, por tan to, uma de ci- 
são po lí ti ca, ato de co ra gem.

Mui to se dis cu tiu, nas úl ti mas se ma nas, so bre as di fe ren tes
abor da gens da das a Fá ti ma e Edu ar do quan to à “re ve la ção” so bre
su as ori en ta ções se xu ais. Ine gá vel, é ver da de, que a mu lher ne gra
e nor des ti na, mi li tan te his tó ri ca da es quer da, te ve me nos aten ção
que o jo vem bran co, ga lã da di rei ta cen tro-su lis ta, cu ja aten ção se
deu em ho rá rio no bre, na emis so ra de te le vi são de mai or au di ên- 
cia do país, e am pla men te re per cu tiu.  

Ele, ho je pré-can di da to à Pre si dên cia da Re pú bli ca pe lo PSDB,
“prín ci pe da ter cei ra via”, e neo-opo si tor de Bra sí lia, de cla rou
apoio a Jair Bol so na ro no se gun do tur no das pre si den ci ais de 2018
– um ho mem cla ra men te ho mo fó bi co, ma chis ta e mi só gi no, pa ra
di zer o mí ni mo. Er rou feio, foi con tro ver so, jo gou con tra os seus.
Mas des le gi ti mar a sua de cla ra ção re cen te nos co lo ca ria em igual
con di ção de equí vo co. Afi nal, num Bra sil per me a do da pau ta dos
cos tu mes, quão pro vá vel se ria um can di da to gay ter chan ces ser
elei to Go ver na dor de um es ta do con ser va dor?

Im por tan te fri sar: Fá ti ma e Edu ar do cer ta men te não fo ram os
pri mei ros LGBTs nos co man dos de Go ver nos Es ta du ais, mas
abor da ram o as sun to pu bli ca men te. E di an te do po der sim bó li co
que ocu pam, de mar cam um avan ço em nos sa his tó ria po lí ti ca
con tem po râ nea. Quan tas não são, afi nal, as iden ti da des e di ver si- 
da des ocul tas que cir cun dam o po der? Al gu mas, por re ceio do
pre con cei to, fi ca rão ocul tas nos bas ti do res dos Pa lá ci os. As pou- 
cas que se tor nam pú bli cas re pre sen tam uma con quis ta de es pa- 
ço, o di rei to de que ca da um e ca da uma pos sa ser quem é, e al me- 
jar o es pa ço pú bli co que de se jar. Ain da que pri vi le gi a dos, Edu ar- 
do e Fá ti ma rom pem os pa ra dig mas de “quem po de ocu par os es- 
pa ços de po der e de ci são”. E pas sam a ser re fe rên ci as pa ra mi lha- 
res de jo vens bra si lei ros – da es quer da à di rei ta, que, ao vê-los
ocu pan do es tes car gos, com pre en dem que “se eles pu de ram, ou- 
tros de nós tam bém po de rão”. Po lí ti ca é (ou de ve ria ser) re fle xo da
so ci e da de, dos seus an sei os, das su as cau sas, pau tas e de man das.
Di ver si da de é (ou de ve ria ser) uma dis cus são am pla, não re le ga da
àque les/as que com põem as mi no ri as re pre sen ta ti vas. De uma
vez por to das, de ve mos en ten der: não ha ve rá jus ti ça so ci al se não
hou ver di ver si da de em to das as ins tân ci as de po der. Não por prê- 
mio à di fe ren ça, mas por re co nhe ci men to à igual da de.

Por is so, a lu ta de ho je é pa ra que, um dia, a se xu a li da de de
qual quer pes soa não se ja con di ci o nan te das su as pos si bi li da des
ou bar rei ra. E en quan to es te de se jo for uto pia, to do pas so de ve ser
co me mo ra do, to do ar má rio aber to de ve ser res pei ta do, e to do in- 
di ví duo de ve ser aco lhi do. Vi va a di ver si da de, de Nor te a Sul!

São Luís, quarta-feira, 14 de julho de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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A SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO - SETUR, através da Presidente da Comissão Setorial de 

Licitação, instituída pela Portaria n° 029/2021 – GAB/SETUR, de 17 de fevereiro de 2021, publicada no 

Diário Oficial do Estado n° 35, de 19 de fevereiro de 2021, leva ao conhecimento dos interessados que a 

TOMADA DE PREÇOS do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, sob o regime de execução EMPREITADA 

POR PREÇO GLOBAL, anteriormente agendada para às 14h, do dia 19 de julho de 2021, fica 

REMARCADA para o dia 29 de JULHO DE 2021, em virtude da publicação da Errata nº 001. A sessão 

será realizada na Sala de reuniões da Comissão Setorial de Licitação – CSL/SETUR, situada na Praça 

Dom Pedro II, n° 32, Centro, São Luís – MA. O objeto da licitação consiste na contratação de empresa 

especializada em serviços de engenharia para execução da obra de construção do Portal de 

Entrada do Município de Barreirinhas - MA, com fornecimento de materiais e mão de obra, visando 

atender as demandas da Secretaria de Estado de Turismo do Maranhão, na forma da Lei Federal nº 8.666 

de 21 de junho de 1993, da Lei Complementar n° 123 de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei 

Complementar n° 147, de 07 de agosto de 2014, da Lei Estadual nº 10.403/2015 e das condições 

estabelecidas no Edital e seus anexos. O Edital referente a presente licitação e seus anexos estão à 

disposição dos interessados na Comissão Setorial de Licitação da SETUR, gratuitamente, em dias úteis, 

das 14h às 18h, devendo o licitante levar CD-ROM ou Pen drive, onde serão gravados o Edital e seus 

anexos, que também poderão ser consultados por intermédio do site da Secretaria de Estado de Turismo 

– SETUR, http://www.turismo.ma.gov.br. Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do 

e-mail cslseturma@gmail.com.

São Luís - MA, 12 de julho de 2021

Jéssica Thereza Marques Ribeiro Araújo

Presidente da Comissão Setorial de Licitação - SETUR/MA

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2021
PROCESSO Nº 111403/2021 – CSL/SETUR

AVISO DE ADIAMENTO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 001.2021. A Prefeitura Municipal de Icatu/MA, 
através da Comissão Permanente de Licitação torna público para conhecimento dos interessados, o ADIA-
MENTO DA CHAMADA PÚBLICA 001.2021, do tipo Menor Preço por Item, sob o Regime de Forneci-
mento, em virtude da necessidade pela Secretaria Municipal de Educação da reanálise do edital e seus anexos, 
conforme Lei N. º 11.947/2009 e Resolução FNDE N º 06/2020 e suas alterações posteriores, objetivando a 
aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e empreendedor familiar rural destinados a alimen-
tação escolar para a rede municipal de ensino de Icatu - MA, durante o ano de 2021. ABERTURA será: 22 de 
julho de 2021, às 08h00min, Sala de sessões da Comissão de Licitações, sendo presidida pelo Presidente da 
Comissão Permanente de Licitação desta Prefeitura Municipal. O edital e seus anexos podem ser consultados 
gratuitamente no prédio da Prefeitura onde funciona a Comissão Permanente de Licitação ou pelo site www.
icatu.ma.gov.br e ser adquiridos mediante o recolhimento da importância de R$ 50,00 (cinquenta reais) fei-
to exclusivamente através de documento de Arrecadação Municipal (DAM). Demais informações no e-mail 
cplicatulicitacao@gmail.com. Icatu/MA, 12 de julho de 2021. Denilson Odilon Fonsêca Presidente da CPL.

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 018/2021 – CCL/PMB

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 798/2021

OBJETO: Contratação de Empresa especializada em prestação de serviços de transporte para pacientes em Tratamento Fora do 
Domicilio (TFD). 

DATA DA ABERTURA: 27/07/2021 às 09h00min. (horário local). 

Local de Realização: Auditório da Secretaria de Municipal de Turismo, na Av. Rodoviária, s/n, Bairro Boa Fé - Barreirinhas/MA.

Demais informações disponíveis em www.barreirinhas.ma.gov.br. 

Informações adicionais serão prestadas na CCL localizada, na Avenida Joaquim Soeiro de Carvalho, S/N, bairro Centro, Barreiri-
nhas, Cep. n° 65.590-000 no horário de 08h00min às 12h00min de segunda a sexta-feira em dias uteis. 

Barreirinhas (MA), 12 de julho de 2021.

Áquilas Conceição Martins
Pregoeira

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS

CNPJ: 06.217.954/0001-37
COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO - CCL

                        DEFENSORIA PÚBLICA 
 DO ESTADO DO MARANHÃO

RETIFICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO

A Defensoria Pública do Estado do Maranhão-DPE, (UASG 453747) por meio de sua Comissão 
Permanente de Licitação - CPL RETIFICA O AVISO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2021-DPE/
MA. Licitação exclusiva para Micro e Pequenas Empresas na forma da Lei Complementar 
Federal 123/2006. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 
manutenção no Sistema de Comunicação e Cabeamento Estruturado na SEDE/DPE e de seus 
núcleos localizados na capital e em todo Estado do Maranhão e instalação de centrais telefônicas, 
redes…, anteriormente publicado no Jornal O Imparcial edição do dia 02-06-2021, pag 5, Onde se 
lê: Data/Hora Abertura do Certame: dia 19/07/2021 às 09:00 horas. Leia-se: Data/Hora Abertura do 
Certame: dia 27/07/2021 às 09:00 horas. 

São Luís, 12/julho/2021. Comissão Permanente de Licitação DPE.

AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA-MA TORNA PÚBLICO QUE ESTÁ 
CANCELADO A TOMADA DE PREÇO Nº  005/2021. OBJETO: Contratação de empresa 
especializada na Prestação de serviços de execução de revestimento primário, envaletamento e 
laminagem das vias urbanas nas ruas Vieira Neto, Planalto, Marta Moraes, Jaguar, Cajueiro e 
Serra Dourada do município de Lago da Pedra - MA. ABERTURA: 27 de julho de 2021, às 09h 
(nove horas). ENDEREÇO: Rua Mendes Fonseca, 222 – Centro – Lago da Pedra/MA, no Setor 
de Licitação da Prefeitura Municipal de Lago da Pedra - MA. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor 
Preço Global. ESCLARECIMENTOS: Realizado cancelamento por falha no Projeto Básico, 
mais esclarecimentos   poderão ser realizados através do e-mail cpllagodapedra@gmail.com. 
Lago da Pedra-MA, 12 de julho de 2021. Sabrina Santos de Araújo - Presidente da CPL.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO  Nº. 001/2021

A Prefeitura Municipal de Mirador - MA, localizada na Rua Jornalista Mauritonio Meire, 22 – Centro, comu-
nica aos interessados que em 28/07/2021, 09:00hrs, horário local, objetivando o registro de preços para futura 
e eventual aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar para o Município de Mirador/MA por meio 
do sistema https://www.comprasmirador.com.br/. O presente Edital estará à disposição dos interessados na 
Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Mirador podendo ainda ser adquirido GRA-
TUITAMENTE por meio do portal  https://www.comprasmira dor.com.br/ ou durante os dias úteis, das 08:00 
às 12:00 horas mediante pedido ao e-mail cplmirador2021@gmail.com.

MIRADOR (MA), 08/07/2021

Deusevan Pereira de Brito
Pregoeiro

INTERESSADO: Município de São Raimundo das Mangabeiras - MA.

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para a execução dos serviços de recuperação e melhoria da Ponte de madeira 
sobre o Rio Periquito, na Localidade Periquito e da Ponte de madeira sobre o Riacho Riachão, na Localidade Laranjeiras no 
Município de São Raimundo das Mangabeiras/MA, conforme projeto básico.

DATA DA SESSÃO: 30/07/2021. 
HORÁRIO: 09h:00min (nove horas).
FONTE DE RECURSOS:  RECURSOS ORDINÁRIOS
VALOR ESTIMADO: R$ 47.308,85 (quarenta e sete mil, trezentos e oito reais e oitenta e cinco centavos).

OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital poderá ser obtido ou consultado na Comissão Permanente de Licitação, em dias úteis, de 
segunda a sexta, das 08h00min às 12h00min, também podendo ser obtido gratuitamente por meio digital nesta COMISSÃO, bem 
como no site da Prefeitura Municipal de São Raimundo das Mangabeiras/MA: https://saoraimundodasmangabeiras.ma.gov.br ou 
no site do Tribunal de Contas do Estado: tce.ma.gov.br, onde poderão ser consultados gratuitamente. Mais Informações poderão 
ser consultadas e obtidas através do e-mail: cpl@saoraimundodasmangabeiras.ma.gov.br ou pelo telefone: (99) 98503-2444.

Gloria Maria Aguiar Costa
 Presidente CPL

TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2021 – CPL
Processo Administrativo Nº 030/2021

REFERÊNCIA: Processo Administrativo Nº 0062182/2021-SEDES. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
004/2021 – CSL/SEDES, Pelo presente Termo, após constatada a regularidade dos atos procedimentais

a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social-SEDES, através do Secretário Adjunto de 

Administração e Finanças - SAAF - SEDES, no uso de suas atribuições, conferidas pela Portaria nº 

081-A-GAB-SEDES, de 30 de julho de 2019, com base no art. 4º, XXII, da Lei 10.520/2001 e art. 43, VI, 

da Lei 8.666/93 e, conforme consta no processo em epígrafe a manifestação do Pregoeiro da 

CSL/SEDES, Resolve: 1. ADJUDICAR o objeto do certame à empresa VM. MANUTENÇÃO 
INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA - CNPJ nº 02.226.149/0001-19 pelo valor de R$ 44.314.195,25 
(quarenta e quatro milhões, trezentos e quatorze mil, cento e noventa e cinco reais e vinte e cinco 
centavos), referente aos Lotes: I, II, III e V; 2) HOMOLOGAR o processo licitatório na Modalidade Pregão 

Eletrônico nº 001/2020-SEDES, do tipo Menor Preço por Lote, cujo objeto é a contratação de empresa 

especializada na prestação de serviços gráficos, conforme Projeto Técnico FORTALESAN para 

consolidação do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – SISAN, Convênio Federal com 

Ministério da cidadania Plataforma mais Brasil nº 889175/2019, bem como condições, quantidades e 

exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

AMPARO LEGAL: Lei nº 10.520/2002, Lei nº 8.666/1993, Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro

de 2019, Lei Complementar nº 123/2006 e alterações posteriores, Lei Estadual nº 10.403/15 e demais 

normas que regulamentam a espécie.

VALOR HOMOLOGADO LOTES: I, II, III e V: R$ 44.314.195,25 (quarenta e quatro milhões, trezentos e 

quatorze mil, cento e noventa e cinco reais e vinte e cinco centavos), assim especificados:

LOTE I: EQUIPAMENTOS DE BELEZA – R$ 32.416.559,95 (trinta e dois milhões, quatrocentos e 

dezesseis mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e noventa e cinco centavos);

LOTE II: EQUIPAMENTOS DE BELEZA (CABELEIREIRO FIXO E MANICURE/PEDICURE) - R$ 

5.604.994,40 (cinco milhões, seiscentos e quatro mil, novecentos e noventa e quatro reais e quarenta 

centavos);

LOTE III: JOGOS DE MESA COM 04 (QUATRO) CADEIRAS - R$ 4.120.470,90 (quatro milhões, cento e

vinte mil, quatrocentos e setenta reais e noventa centavos);

LOTE V: EQUIPAMENTO DE KIT DE CONFEITEIRO - R$ 2.172.170,00 (dois milhões, cento e setenta e 

dois mil, cento e setenta reais). Publique-se, para ciência dos interessados, observadas as normas legais.

São Luís/MA, 08 de julho de 2021

JOSÉ EDJAHILSON BEZERRA DE SOUZA
Secretário Adjunto de Administração e Finanças - SAAF/SEDES

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SEDES

EXTRATO DE TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES através da sua Comissão de Credenciamento convoca 

as empresas interessadas em participar do Credenciamento nº 001/2021/CSL/SES, que tem por objeto 

o credenciamento de pessoa jurídica para contratação de estabelecimento de saúde especializado 

na prestação de serviços de internação e assistência ambulatorial de média complexidade, na 

regional de Pedreiras/MA, conforme especificações do Termo de Referência e Documento 

Descritivo – Anexo I do Edital, para conhecer e retirar o Edital gratuitamente na CSL/SES, situada na Av. 

Professor Carlos Cunha, s/n, bairro Jaracaty, mediante a entrega de um pen drive, de segunda-feira a 

sexta-feira, no horário das 08h às 12h de 14h às 18h (horário Local), ou poderá ser consultado no site: 

www.saude.ma.gov.br/licitacoes-editais-e-avisos/, onde os envelopes de documentos de 

credenciamento serão recebidos no período de 14 de julho de 2021 até o dia 04 de agosto de 2021. 

Maiores informações através do e-mail: csl@saude.ma.gov.br. Telefone: (98) 3198-5558 / 3198-5559 / 

3198-5560 e 3198-5561.

São Luís, 09 de julho de 2021

Ana Nísia Véras Cutrim Ferreira Lima

Presidente da Comissão de Credenciamento/SES

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE CREDENCIAMENTO

CREDENCIAMENTO Nº 001/2021/CSL/SES
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 109112/2020/SES

A Presidente da Comissão designada no Processo Administrativo Disciplinar nº 174674/2019, designada 
por meio da Presidente e vogais da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, designada pela 
Portaria nº 230 de 03 de maio de 2021, do Chefe da Assessoria Jurídica/SEDUC, publicada no Diário 
Oficial nº 083, de 04 de maio de 2021 que estão correndo em seus termos legais, os autos do Processo 
Administrativo em que a servidora, MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA, PROFESSORA, MATRÍCULA 
Nº 720953 (ID Nº 269860-0), figura como acusada, incursa no art. 228, inciso II, da Lei nº 6107/94, 
configurando assim indícios da infração administrativa de ABANDONO DE CARGO. E, constando dos 
autos que a servidora se encontra em lugar incerto e não sabido, fica, pelo presente edital, citada a 
comparecer, sob pena de revelia, perante esta Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, sediada
na sala da CPAD/SEDUC, sediada na Rua das Figueiras, s/n, Jardim São Francisco – Bairro São 
Francisco, nesta Capital, a fim de apresentar em banca suas testemunhas e, posteriormente, ser 
interrogada sobre o fato que lhe é imputado no prazo de 15 (quinze) dias a contar da última publicação 
deste. Para ciência da servidora arguida, conforme manda o artigo 256, inciso II, § 3º do Código de 
Processo Civil, é expedido o presente Edital, a ser publicado em jornais de grande circulação do Estado 
do Maranhão

São Luís, 24 de junho de 2021
Clécia de Jesus Oliveira Batista

Presidente

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
PROCESSO PAD Nº 174674/2019

CITAÇÃO DE ACUSADO POR EDITAL
COM PRAZO DE 15 DIAS

A Comissão Setorial de Licitação – CSL da Secretaria de Estado de Infraestrutura - SINFRA 

realizará às 14h, do dia 16 de agosto de 2021, no seu auditório, no Centro Administrativo do Estado do 

Maranhão, no Edifício Clodomir Millet - 1º andar, na Avenida Jerônimo de Albuquerque, s/n, Calhau, nesta 

Capital, licitação na modalidade CONCORRÊNCIA, do tipo MENOR PREÇO, objetivando 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE 
CONCLUSÃO DO INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA – IEMA NO 
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, NO ESTADO DO MARANHÃO, na forma da Lei nº 8.666/1993. Este 

Edital está à disposição dos interessados no site http://www.sinfra.ma.gov.br/pregoes-online/ e seus 

anexos na Comissão Setorial de Licitação – CSL/SINFRA, em sua sede localizada no Centro 

Administrativo do Estado do Maranhão, no Edifício Clodomir Millet - 1º andar, na Avenida Jerônimo de 

Albuquerque, s/n, Calhau, São Luís-Maranhão, de segunda a sexta-feira, no horário das 14h às 18h, onde 

poderão ser consultados e obtidos gratuitamente mediante a apresentação de mídia eletrônica (pen drive, 

CD, DVD ou outro). As empresas que adquirirem o Edital mediante “download” na página da SINFRA e 

tiverem interesse em participar desta licitação, deverão, obrigatoriamente, retirar os anexos do Edital no 

endereço e nas condições supracitadas, em virtude da existência de limite de carregamento de arquivos 

(UPLOAD). Esclarecimentos adicionais pelo telefone (98) 3218-8023 ou pelo e-mail 

licitacao.sinfra@gmail.com.

São Luís (MA), 09 de julho de 2021

Athos de Carvalho de Melo e Alvim
Presidente da CSL/SINFRA, em exercício

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO – CSL/SINFRA
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 005/2021 - CSL/SINFRA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21201/2021– SINFRA

A Comissão Setorial de Licitação – CSL da Secretaria de Estado de Infraestrutura - SINFRA 

realizará às 16h30, do dia 16 de agosto de 2021, no seu Auditório, no Centro Administrativo do Estado 

do Maranhão, no Edifício Clodomir Millet - 1º andar, na Avenida Jerônimo de Albuquerque, s/n, Calhau, 

nesta Capital, licitação na modalidade CONCORRÊNCIA, do tipo MENOR PREÇO, objetivando 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE 
CONCLUSÃO DO INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA – IEMA NO 
MUNICÍPIO DE COELHO NETO, NO ESTADO DO MARANHÃO, na forma da Lei nº 8.666/1993. Este 

Edital está à disposição dos interessados no site http://www.sinfra.ma.gov.br/pregoes-online/ e seus 

anexos na Comissão Setorial de Licitação – CSL/SINFRA, em sua sede localizada no Centro 

Administrativo do Estado do Maranhão, no Edifício Clodomir Millet - 1º andar, na Avenida Jerônimo de 

Albuquerque, s/n, Calhau, São Luís-Maranhão, de segunda a sexta-feira, no horário das 14h às 18h, onde 

poderão ser consultados e obtidos gratuitamente mediante a apresentação de mídia eletrônica (pen drive, 

CD, DVD ou outro). As empresas que adquirirem o Edital mediante “download” na página da SINFRA e 

tiverem interesse em participar desta licitação, deverão, obrigatoriamente, retirar os anexos do Edital no 

endereço e nas condições supracitadas, em virtude da existência de limite de carregamento de arquivos 

(UPLOAD). Esclarecimentos adicionais pelo telefone (98) 3218-8023 ou pelo e-mail 

licitacao.sinfra@gmail.com.

São Luís (MA), 09 de julho de 2021

Athos de Carvalho de Melo e Alvim
Presidente da CSL/SINFRA, em exercício

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO – CSL/SINFRA
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 006/2021 - CSL/SINFRA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20166/2021– SINFRA

PREFEITURA DE ARARI-MA

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2021 REGISTRO DE PREÇO 017/2021. A Pregoeira da 
Prefeitura Municipal de Arari/MA, com autorização do ordenador de despesa, avisa aos interessados que fará realizar Li-
citação 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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
DE ARARI - MA. Data e horário do início da disputa: 09:30 horas do dia 28/07/2021. Site para realização do Pregão: 
www.licitanet.com.br. Poderão participar da Licitação todas as empresas especializadas no ramo, que comprovem pos-
suir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital, para a execução de seus objetivos. Maiores informações 
poderão ser obtidas no site da Prefeitura (https://arari.ma.go.br) e também nos dias de expediente das 08:00 às 13:00 
horas, no Setor de Licitação do Município de ARARI-MA, onde poderão ser consultados gratuitamente, desde que em 
mídia. ARARI-MA, 09 de julho de 2021. MARCELO SOUSA SANTANA - Secretário Municipal de Educação.

MUNICÍPIO DE ARARI-ESTADO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO - CNPJ nº 06.242.846/0001-14

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

PREFEITURA DE ARARI-MA

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2021 REGISTRO DE PREÇO 014/2021. A Pregoeira da 
Prefeitura Municipal de Arari/MA, com autorização do ordenador de despesa, avisa aos interessados que fará realizar 
Licitação na seguinte modalidade e condições. Modalidade: Pregão Eletrônico. Modo de disputa: Aberto. Tipo de licita-
ção: Menor preço Global, que será regida pela Lei nº 10.520/2002 e Lei 10.024/2019, subsidiariamente as disposições da 
Lei nº 8.666/93, suas alterações. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE ARARI - MA. Data e horário do início da disputa: 09:30 horas do 
dia 29/07/2021. Site para realização do Pregão: www.licitanet.com.br. Poderão participar da Licitação todas as empresas 
especializadas no ramo, que comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital, para a execu-
ção de seus objetivos. Maiores informações poderão ser obtidas no site da Prefeitura (https://arari.ma.go.br) e também 
nos dias de expediente das 08:00 às 13:00 horas, no Setor de Licitação do Município de ARARI-MA, onde poderão ser 
consultados gratuitamente, desde que em mídia. ARARI-MA, 12 de julho de 2021. Raimundo Fernandes Prazeres Filho 
- Secretário Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Transporte.

MUNICÍPIO DE ARARI-ESTADO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO - CNPJ nº 06.242.846/0001-14

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

Aviso de licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2021-SRP. A Prefeitura Municipal de Cachoeira Gran-
de/ MA, através da Secretário Municipal de Administração torna público para conhecimento dos interessados, 
que fará realizar, sob a égide da Lei nº 10.520/02, aplicando-se subsidiariamente a Lei nº 8.666/93, com altera-
ções posteriores e da Lei Complementar nº 123/2006 e Lei Complementar 147/2014, Licitação na modalidade 
Pregão na sua forma Presencial, do tipo menor preço por ITEM. Objeto: Contratação de serviços técnicos de 
publicidade e especializados na produção audiovisual de mídia externa (divulgação e propaganda de eventos) 
do município do Município de Cachoeira Grande/MA. Data da Abertura: dia 27 de Abril de 2021, às 08:00 
hs, na Sala de reunião da Comissão Permanete de Licitação, situada na Rua do Comercio, nº 3, no Centro de 
Cachoeira Grande/MA, sendo presidida pela Pregoeira desta Prefeitura Municipal. O edital e seus anexos 
encontram-se disponíveis no prédio onde funciona a Comissão Permanente de Licitação, no horário de 08:00 
às 12:00, onde poderão ser consultados gratuitamente ou adquiridos mediante o recolhimento da importância 
de R$ 50,00 (cinquenta reais) feito, exclusivamente, através de documento de arrecadação municipal (DAM) 
ou gratuitamente através de download no seguinte site: www.cachoeiragrande.ma.gov.br, 14 de Julho de 2021. 
Acácio Abreu Pinho Filho, Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA GRANDE
RUA DO COMERCIO, 3- CENTRO- CACHOEIRA GRANDE

CNPJ: 01.612.624/0001-22

Aviso de licitação PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021-SRP. A Prefeitura Municipal de Cachoeira Gran-
de/ MA, através da Secretária Municipal de Administração por força do Decreto 005/2021, torna público 
para conhecimento dos interessados, que fará realizar, sob a égide da lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 
do decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do decreto 
n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
decreto municipal 009/2021, Licitação na modalidade Pregão na sua forma Eletrônica, do tipo menor preço 
por item. Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação 
de serviços de formação continuada mediante a realização de treinamentos e capacitações para as Secretarias 
Municipais de Educação, Saúde e Assistência Social da Prefeitura de Cachoeira Grande - MA. A realização da 
sessão será no dia 27 de julho de 2021 - às 15h00 no endereço eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.
br. O Edital completo está disponível para consulta e retirada nos endereços eletrônicos: www.portaldecom-
praspublicas.com.br e www.cachoeiragrande.ma.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas pelo e-mail 
cplcgma@hotmail.com, 14 de julho de 2021. Hugo Bispo de Jesus Neto, Secretaria Municipal de Educação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA GRANDE
RUA DO COMERCIO, 3- CENTRO- CACHOEIRA GRANDE

CNPJ: 01.612.624/0001-22

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA

AVISO DE PRORROGAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO. A Prefeitura Municipal de Carolina, me-
diante seu Pregoeiro, designado pela Portaria nº 012, de 01 de janeiro de 2021, torna público que o Pregão 
Presencial nº 019/2021-CPL/PMC, do tipo Menor Preço, para Registro de Preços de Material Gráfico, con-
forme Anexo I do Edital, realizar-se-á em 12.07.2021, às 08h30min, foi prorrogado o prazo de abertura para o 
dia 02.08.2021 as 08h30min, na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL, desta Prefeitura, localizada 
na Praça Alípio Carvalho, nº 50, Centro. CEP 65.980-000 - Carolina/MA. O Edital foi redigido na forma da 
Lei Federal nº 10.520/2002, do Decreto Federal nº 3.555/2000, da Lei Complementar nº 123/2006, alterada 
pela Lei Complementar n° 147/2014 e pela Lei Complementar nº 155/2016, aplicando subsidiariamente, no 
que couber, a Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas regulamentares pertinentes à espécie; e seus anexos 
estão à disposição dos interessados, de 2º a 6º feira, no horário das 08h às 12h, na Comissão Permanente de 
Licitação-CPL desta Prefeitura. Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço. Carolina/MA, 12 de julho de 
2021. AMILTON FERREIRA GUIMARÃES-Pregoeiro

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL

AVISO DE REMARCAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 035/2021 através de SIS-
TEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. A Prefeitura Municipal de Itaipava do Grajaú – MA, através de seu 
Pregoeiro(a) e Equipe de Apoio, torna público para conhecimento de todos que estará realizando Licitação 
na MODALIDADE: Pregão Presencial. TIPO: Menor Preço Global. OBJETO: Contratação de empresa para 
prestação de instalação, manutenção preventiva com reposição de peças de aparelho de ar condicionado, con-
forme Termo de Referência, em atendimento as necessidades do município de Itaipava do Grajaú/MA. BASE 
LEGAL: Lei Federal nº. 10.520/02, subsidiariamente pela Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores e as 
condições do Edital. Recebimento e abertura dos envelopes Proposta e Habilitação: às 08h do dia 16 de julho 
de 2021. O Edital estará à disposição para consulta gratuita no setor de licitação, das 08h às 12h, e no site do 
Município. Os interessados na aquisição dos mesmos deverão recolher o valor de R$ 20,00 (vinte reais) me-
diante a retirada do DAM, na sala da CPL, na Sede da Secretaria Municipal de Educação de Itaipava do Grajaú, 
localizada na Av. Dep. Mercial Lima de Arruda, s/n, Centro, Itaipava do Grajaú – MA, CEP: 65948-000, onde 
está funcionando provisoriamente a Prefeitura. Para maiores esclarecimentos, entrar em contato por meio do 
seguinte endereço eletrônico: cplitaipava@gmail.com e/ou tel.: (99) 98515-1121. Itaipava do Grajaú - MA, 13 
de julho de 2021. Auricélia de Sousa da Silva-Pregoeira. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA – MA

ERRATA: AVISO DE LICITAÇÃO, que tem por Objeto Registro de Preços para Eventual Contrata-
ção de Empresa para Prestação de Serviços de Locação de Locação de Aparelho de Raio -X para Aten-
der a Necessidade da Secretaria Municipal de Saúde de São João Batista - MA, publicada no dia 12 
de julho de 2021 no Diário Oficial do Estado – DOE e no dia 13 de julho de 2021 no Diário Oficial do 
Município – DOM e no Jornal O Imparcial. ONDE LÊ-SE: “PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021, 
REGISTRO DE PREÇO Nº 024/2021”. LEIA-SE: “PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021, REGIS-
TRO DE PREÇO Nº 023/2021”. SÃO JOÃO BATISTA – MA, 13 de julho de 2021. Erica de Jesus 
Siqueira - Pregoeira.

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de São João Batista

CNPJ: 35.101.369/0001-75

AVISO DE REMARCAÇÃO LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2021. A Pre-
feitura Municipal de Tuntum/MA, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, torna 
público para conhecimento de todos que realizará licitação na modalidade: Tomada de Preços. 
TIPO: Menor Preço Global. OBJETO: Contratação de empresa especializada em obras e serviços 
de engenharia para reforma e ampliação da quadra de areia no município de Tuntum/MA. BASE 
LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores. Recebimento e abertura dos envelopes 
de Habilitação e Proposta de Preços: às 09h00min do dia 02 de agosto de 2021. O Edital estará 
à disposição para consulta gratuita no setor de licitação, das 08h às 12h e no site do Município 
http://portal.tuntum.ma.gov.br. Os interessados na aquisição dos mesmos deverão recolher o valor 
de R$ 20,00 (vinte reais) mediante a retirada do DAM, na sala da CPL, na Sede da Prefeitu-
ra Municipal de Tuntum, localizada na Rua Frederico Coelho, nº 411 – Centro – Tuntum/MA, 
CEP: 65763-000. Para mais esclarecimentos, entrar em contato por meio do seguinte endereço 
eletrônico: cpltuntum@gmail.com. Tuntum, 12 de junho de 2021. Sara Ferreira Costa Fleury – 
Presidente da CPL.

Aviso de Leilão

A Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas/Senad, com apoio da Estrutura Organizacional do 
Estado Secretaria de Estado da Segurança Pública, torna público que no dia 30 de JULHO de 2021, 
às 11h00, local av. Eng. Emiliano macieira n 5 br 135 km 7 bairro maracanã, são luis ma cep 
65095-602, será realizada licitação, na modalidade LEILÃO, do tipo maior lance, modalidade 
eletrônico, para venda de bens indicados no edital sob o nº 133/2021, de propriedade do Funad, 
conforme o teor dos autos do Processo 08129.008773/2020-51, a ser conduzido pelo Leiloeiro 
Público Oficial VICENTE DE PAULO ALBUQUERQUE COSTA FILHO, inscrito na Junta Comercial 
do Estado do Maranhão sob a matrícula nº 12/96, por força do contrato nº 112/2020/MA, em 
conformidade com a Lei nº 7.560, de 19 de dezembro de 1986, alterada pelas Leis n° 8.764, de 20 
de dezembro de 1993 e nº 9.804, de 30 de junho de 1999; Medida Provisória nº 2.216-37, de 31 de 
agosto de 2003, Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006; Decreto nº 9.662, de 1º de janeiro de 2019 
e, com base no art. 6º do Decreto nº 95.650, de 19 de janeiro de 1988 e Lei nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993 e suas alterações, Decreto 21.981, de 19 de outubro de 1932, alterado pelo Decreto 22.427, 
de 01 de fevereiro de 1933, e Lei nº 13.886, de 17 de outubro de 2019.

SÃO LUIS/MA, 14 de JULHO de 2021
Leiloeiro: VICENTE DE PAULO ALBUQUERQUE



São Luís, quarta-feira, 14 de julho de 2021

Responsável: Celio Sergio
E-mail: celiosergio@hotmail.com 6 VIDA

A intolerância
 que abala a fé

PATRICIA CUNHA

Em apenas 2 meses a Secretaria de 

Estado Extraordinária da Igual-

dade Racial (Seir) recebeu 4 de-

núncias de ataques a casas de 

culto afro e pessoas ligadas a religiões de 

matriz africana na Região Metropolitana de 

São Luís. O mais recente ataque, e que está 

sendo investigado pela Delegacia de Crimes 

Raciais, Delitos de Intolerância e Conflitos 

Agrários, aconteceu na quinta-feira passa-

da, no Anjo da Guarda e quase terminou em 

tragédia. Vândalos invadiram o Terreiro de 

Mina Dom Miguel e atearam fogo no espa-

ço. Duas pessoas estavam na casa e, feliz-

mente, nada aconteceu com elas, mas os 

danos psicológicos, esses não se apagam. 

De acordo com o dono do terreiro, Pai 

Lindomar, desde o dia 13 de maio a casa 

começou a ser apedrejada todas as noites 

a partir das 20h, sequencialmente em ho-

rários diferentes. Mas o ocorrido na quinta-

feira foi mais grave. 

 “Na quinta-feira passada atearam fogo 

dentro do meu espaço religioso e nós não 

sabemos quem foi. Fizemos a denúncia, 

o delegado mandou a perícia, e estamos 

aguardando o resultado dessa investigação. 

Duas pessoas estavam na parte de cima, 

quando viram o fogo... se eles estivessem 

dormindo eles tinham morrido. Graças a 

Orixá nada aconteceu com eles. Mas tive-

mos prejuízo material, psicológico e reli-

gioso. Estes últimos são impagáveis. Tudo 

foi queimado, quebrado. Uma situação tris-

te”, disse o religioso. Pai Lindomar possui o 

terreiro há 28 anos e está instalado no Anjo 

da Guarda há 22. Há 7 anos a filha dele, que 

tinha 5 anos, sofreu ataques de pessoas de 

outra religião, inclusive com agressão. Há 2 

anos e meio houve outro ataque, inclusive 

com incêndio novamente, e a casa da mãe 

de Pai Lindomar também foi apedrejada. Os 

apedrejamentos não param, mesmo com o 

incêndio ocorrido na última quinta-feira. 

Segundo Pai Lindomar, todos os ataques fo-

ram denunciados à polícia. 

“A polícia esteve ontem aqui e teve ape-

drejamento de novo no barracão, a polícia 

viu, mas nada foi feito, pois segundo eles, 

não havia mandato de busca e apreensão. A 

nossa indignação é que para nós, religiosos 

de matriz africana, não há um reconheci-

mento, nem a prestação de serviços e so-

lidariedade das autoridades em relação a 

nós. Não houve nada, e nós continuamos 

sendo atacados. Como é que vamos manter 

nosso pessoal, que são 42 pessoas, como é 

que vamos nos proteger, como vamos poder 

exercer a nossa religiosidade”?, pergunta. 

Também o terreiro do Pai João, na Vila 

Nova, Papai Oxalá e Mamãe Oxum, foi des-

respeitado na sua religiosidade. Grupos 

de outra religião confrontaram o pai de 

santo na frente de seu terreiro, e ele foi 

impedido de realizar seu culto. Segundo a 

Comissão da Liberdade Religiosa da OAB-

MA, que também está acompanhando o 

caso, foi solicitado que se fizesse boletim 

de ocorrência e registros em fotos e vídeos. 

“Nós recebemos essa denúncia 

no mês passado e estamos acom-

panhando o inquérito que foi di-

recionado para a delegacia espe-

cializada. A priori, nesse caso, não 

houve depredação, mas sim a rea-

lização de um culto evangélico ao 

lado que estava incomodando a re-

alização dos cultos no terreiro. Em 

ambos os casos estamos dando as-

sistência, orientando juridicamen-

te e intervindo junto às autoridades 

de segurança para que eles possam 

disponibilizar a segurança dessas 

pessoas no exercício da sua liber-

dade religiosa”, comentou a presi-

dente da Comissão, Alda Fernanda  

Sodre Bayma Silva. 

Ataques a casas de culto afro são 
investigados na Grande Ilha

Representantes de instituições que combatem a intolerância religiosa e defendem 
os direitos humanos se reúnem hoje para traçar uma rede de apoio ao enfrentamento

4 denúncias 
em 2 meses

Intolerância religiosa diz respeito a todo 
material escrito, imagens ou qualquer outro 
tipo de representação de ideias ou teorias 
que promovam e/ou incitem o ódio, a dis-
criminação ou violência contra qualquer 
indivíduo ou grupo de indivíduos, ba-
seado na raça, cor, religião, descen-
dência ou origem étnica ou nacional.

De acordo com o Gestor de 
Comunidades Tradicionais de 
Matriz Africana da SEIR, Sebas-
tião Cardoso, o número de de-
núncias recebidas nos últimos 
meses preocupa, pois em média 
são registradas 5 denúncias por 
ano, e de maio para cá, já são 4. 

Autoridades acompanham o caso

Essas denúncias são de conhecimentos das autoridades do estado. Tanto 

secretarias estaduais, quanto Defensoria, Ministério Público e OAB estão fa-

zendo o acompanhamento e direcionando suas estratégias para resolver a si-

tuação, e para que a atuação seja não só de forma preventiva, mas educativa 

e preventiva. “Tanto no caso do Pai João, quanto do Pai Lindomar, a Comissão 

da OAB solicitou que a Secretaria de Segurança dê apoio a esses locais de cul-

to, e para que possamos acompanhar de forma pontual a tramitação de todo 

o inquérito policial que vai constatar a existência ou não do crime de racismo. 

Porque a questão da intolerância religiosa, a tipificação penal dela é no âmbi-

to do racismo”, disse Alda Fernanda Sodre Bayma Silva, da Comissão da OAB. 

O promotor de justiça e diretor da Secretaria para Assuntos Institucionais, José 

Márcio Maia Alves, do Ministério Público, informou que a instituição trabalha 

em um plano de ação para combater a intolerância religiosa, por meio do Pro-

grama de Atuação em Defesa de Direitos Humanos (Padhum). Nesse contexto, 

o  Núcleo de Promoção da Diversidade (Nudiv), instalado em 2020, tem entre 

as atribuições objetivos estratégicos, ações, metas e indicadores de melhoria e 

igualdade, voltados tanto para o público interno, quanto externo, além de co-

laborar com organizações da sociedade civil e órgãos estatais com 

objetivos semelhantes.

“Esse Núcleo é responsável por catalisar 

essas demandas que tenham a ver com di-

versidade de todas as formas. Essa de-

manda chega muito deficitária, então 

a gente faz um refinamento delas com 

o interessado, de preferência com a 

entidade da sociedade civil organi-

zada e grupos de interesse, encami-

nhamos para o promotor de justiça 

e fazemos o acompanhamento, que 

no caso específico dessa denúncia da 

Vila Nova, deve ficar a cargo da Pro-

motoria de Direitos Fundamentais da 

Capital”, explicou José Márcio. A denún-

cia do Pai João foi a única que chegou ao 

Ministério Público, direcionada ao NUDIV.

 “Assim nós vamos democratizar esse atendimento. Exis-

tem alguns interesses que são problemáticos, são questões preocu-

pantes e que ofendem no seu âmago a dignidade das pessoas que precisam 

entrar na ordem do dia do promotor de justiça. Fizemos um estudo e identifica-

mos vários, mas seis deles precisam para ontem de uma intervenção mais orga-

nizacional do MP. Então criamos planos de ação (Padhum) focados em seis des-

ses direitos: vítimas de violência psicológica e das consequências do feminicídio; 

pessoas em situação de rua, insegurança alimentar, portadores de HIV/AIDS, co-

munidades quilombolas, racismo, LGBTfobia, misoginia, intolerância religiosa  e 

outras formas de discriminação, monitorando e acompanhando essas situações. 

Estamos na segunda fase de elaboração desse Padhum Racismo, que envolve a 

intolerância religiosa, e  vamos lançar o GT (Grupo de Trabalho) em duas sema-

nas. Tudo deve ser concluído até o final do ano”, disse o promotor José Márcio.   

Por sua vez, a Defensoria Pública explica que a porta de entrada para o recebi-

mento das denúncias é a Delegacia especializada, e que no órgão não são recebi-

das tantas denúncias, mas ressalta o crescimento desses ataques nos últimos me-

ses e a disponibilidade para atuar nos casos em que for solicitada. 

Crime

No Brasil, o direito à liberdade de religião ou 

crença está previsto no artigo 5º, VI, da Cons-

tituição Federal, que determina que “é invio-

lável a liberdade de consciência e de crença, 

sendo assegurado o livre exercício dos cultos 

religiosos e garantida, na forma da lei, a pro-

teção aos locais de culto e suas liturgias”. Além 

disso, constitui crime a prática de discrimina-

ção ou preconceito contra religiões prevendo 

pena de reclusão de 1 a 3 anos, além de multa 

(Lei nº 7.716/1989). Frequentemente persegui-

dos, os praticantes de religiões de matriz afri-

cana precisam pedir por respeito. “A liberdade 

religiosa, como o nome já diz, é de termos a 

nossa liberdade para tocar nossos atabaques, 

cantar em praça pública sem sermos impor-

tunados por outras religiões. Nós respeitamos 

outras religiões e gostaríamos que respeitassem 

a nossa”, pediu o Babalorixá Fernando Solon.

As vítimas de violações de direitos, que inclui 

a intolerância religiosa, podem denunciar pelo  

Disque 100, e ainda buscar a  Ouvidoria de Di-

reitos Humanos, Juventude e Igualdade Racial, 

a Delegacia de Racismo e Crimes de Intolerân-

cia, a Defensoria Pública, o Ministério Público, 

e a Comissão da Liberdade Religiosa da OAB.

“Nós, da Secretaria de Igualdade, 
acompanhamos as políticas que pro-
tegem os terreiros. Primeiro foi a Mãe 
Paula, de um terreiro de Ribamar que 
está sofrendo assédio, até sexual, pelo 
telefone. Depois veio o pai Joãozinho, 

da Vila Nova, que 
teve um gru-

po de evan-
gélico que 

foi para 
a por-
ta dele 
i m p e -
dir que 
ele fi-

z e s s e 
seu ritual. 

Outro caso 
foi no Apeadou-
ro, onde os vizinhos 
disseram que se o Pai 
Cliger fizesse a festa ele 
ia ser preso. Por isso, pedimos 
uma reunião com esses órgãos de de-
fesa para debatermos sobre a resolu-
ção para esses casos”, disse Sebastião.

A reunião, em formato virtual, será 
nesta quarta-feira, às 14h, e terá repre-
sentantes da Defensoria Pública do Es-
tado do Maranhão, Ministério Público, 
Secretaria de Direitos Humanos e Par-
ticipação Popular, Secretaria de Esta-
do Extraordinária da Igualdade Racial 
(Seir), Comissão da OAB, Federação de 
Umbanda, além de lideranças religiosas 

de matriz africana.  

Telhado de templos afros 
quebrados após apedejamento
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A vacinação ocorre nos 9 pontos espalhados na cidade, das 8h às 18h. Sendo necessário
a presença do responsável, comprovante de residência e carteira de identificação

COVID -19 EM SÃO LUÍS 

Jovens de 16 anos se
vacinam hoje 

Lo cais de Va ci na ção

Ca das tro

N
es ta ter ça-fei ra (13), foi 
anun ci a do pe lo pre fei to 
Edu ar do Brai de, a va ci na- 
ção con tra co vid-19, pa ra 

jo vens com 16 anos que ocor re rá na 
quar ta-fei ra (14).

Va ci na ção pa ra o gru po de pes so as 
de 12 a 17 anos acon te ce nes ta se ma- 
na em São Luís.

A va ci na ção ocor re nos 9 pon tos es- 
pa lha dos na ci da de, das 8h às 18h. 
Sen do ne ces sá rio a pre sen ça do res- 
pon sá vel, com pro van te de re si dên cia 
e car tei ra de iden ti fi ca ção.

Cen tro Mu ni ci pal de Va ci na ção, no 
Mul ti cen ter Se brae;
Dri ve-th ru do Shop ping da Ilha
Dri ve-th ru da UE MA
Cen tro de Va ci na ção da UE MA
Cen tro de Va ci na ção da UNDB
Dri ve-th ru do Ceu ma, no Re nas cen ça
Cen tro de Con ven ções da UF MA
Dri ve-th ru da UF MA
Cen tro de Va ci na ção do SE NAI, na BR-
135
IF MA Ma ra ca nã, Zo na Ru ral
Ho rá rio: das 08h às 18h
Do cu men tos Ne ces sá ri os
Do cu men to ofi ci al com fo to, com pro- 
van te de re si dên cia.

O ca das tro na Pla ta for ma Va ci na 
São Luís é ne ces sá rio pa ra ga ran tir a 
quan ti da des de do ses ne ces sá ri as pa- 
ra os gru pos con vo ca dos aos lo cais de

Mais de mil pes so as já re ce be ram 
se gun da do se no dri ve-th ru do São 
Luís Shop ping

VACINAÇÃO PARA O GRUPO DE PESSOAS DE 12 A 17 ANOS ACONTECE NESTA SEMANA

va ci na ção. Além do ca das tro, que de- 
ve ser fei to no si te www.sa o- 
luis.ma.gov.br/va ci na sa o luis, no ato 
da va ci na ção é ne ces sá rio apre sen tar 
do cu men to ofi ci al com fo to, com pro- 
van te de re si dên cia e car tão de va ci- 
na ção.

Mais de mil pes so as já re ce be ram a 
se gun da do se da va ci na con tra a Co- 
vid-19 no dri ve-th ru do São Luís 
Shop ping. O es pa ço foi re a ber to pe lo 
Go ver no do Es ta do pa ra que pro fis si- 
o nais da edu ca ção das re des es ta du al 

e fe de ral e tra ba lha do res da se gu ran- 
ça, sal va men to e for ças ar ma das pos- 
sam com ple tar o ci clo de imu ni za ção 
con tra a do en ça. O ser vi ço fun ci o na rá 
até o fim de ju lho e aguar da 7.325 pes- 
so as pa ra a apli ca ção da se gun da do- 
se.

A Se cre ta ria de Es ta do da Saú de 
(SES) re to mou as ati vi da des no dri ve 
do São Luís Shop ping no dia 5 de ju- 
lho. O ser vi ço fun ci o na de se gun da a 
sex ta-fei ra, das 8h às 16h, e aos sá ba-
dos, das 8h às 12h. Pa ra re ce ber a se- 
gun da do se, de vem ser apre sen ta dos 
o car tão do SUS, com pro van te de va- 
ci na ção da pri mei ra do se e do cu men- 
to com fo to.

COMBATE À COVID-19

Pfizer solicita  indicação para crianças na bula

A Agên cia Na ci o nal de Vi gi lân cia
Na ci o nal (An vi sa) di vul gou no ta, on- 
tem (12), in for man do que, até o mo- 
men to, so men te a Pfi zer so li ci tou a in- 
clu são em bu la da in di ca ção da va ci na
con tra a co vid-19 pa ra cri an ças com

12 anos ou mais. De acor do com a
agên cia, o pe di do já foi au to ri za do e a
in di ca ção pa ra es ta fai xa etá ria in cluí- 
da na bu la da va ci na Comirnaty.

A de ci são so bre o

re gis tro e al te ra ções no

pós-re gis tro de uma

va ci na ou me di ca men to

é da área téc ni ca.

A An vi sa in for mou, ain da, que “não
há so li ci ta ção do Ins ti tu to Bu tan tan
pa ra al te ra ção de bu la da Co ro na Vac e
in clu são de cri an ças e ado les cen tes.
Por tan to, não há pe di do de pen den do

de aná li se da An vi sa”.
“A com pe tên cia pa ra so li ci tar a in- 

clu são de no vas in di ca ções na bu la é
do la bo ra tó rio, e de ve ser fun da men-
ta da em es tu dos que sus ten tem a in- 
di ca ção pre ten di da tan to em re la ção
aos as pec tos de se gu ran ça co mo de
efi cá cia”, in for mou a An vi sa.

Acres cen tou que, des de o iní cio do
ano pas sa do, a An vi sa tem re a li za do
um tro ca de in for ma ções fre quen tes
com os la bo ra tó ri os en vol vi dos no de- 
sen vol vi men to de va ci nas con tra a co-
vid-19, as sim co mo tem acom pa nha-
do to das as pu bli ca ções ci en tí fi cas so-
bre o te ma. Po rém, não há pe di do de
apro va ção da Co ro na Vac pa ra es ta
fai xa etá ria. “A de ci são so bre o re gis tro
e al te ra ções no pós-re gis tro de uma
va ci na ou me di ca men to é da área téc- 
ni ca. Pa ra as va ci nas em uso emer gen-
ci al es ta de ci são é da di re to ria co le gi a-
da”, ex pli cou a An vi sa.

JANSSEN E ASTRAZENECA

Anvisa pede alteração na bula de vacinas
A Agên cia Na ci o nal de Vi gi lân cia

Na ci o nal (An vi sa) so li ci tou aos fa bri- 
can tes das va ci nas Jans sen/John son &
John son e As tra Ze ne ca/Fi o cruz que
in clu am na bu la dos imu ni zan tes
con tra a co vid-19 a con train di ca ção
de uso pa ra pes so as com his tó ri co de
sín dro me de ex tra va sa men to ca pi lar.

Em no ta, a An vi sa ex pli cou que a
sín dro me de ex tra va sa men to ca pi lar é
uma “con di ção mui to ra ra e gra ve”
que cau sa va za men to de flui do de pe- 
que nos va sos san guí ne os (ca pi la res),
re sul tan do em in cha ço prin ci pal- 
men te nos bra ços e per nas, bai xa
pres são ar te ri al, es pes sa men to do
san gue e bai xos ní veis de al bu mi na,
uma im por tan te pro teí na do san gue.

A An vi sa já re ce beu re la to de sus- 
pei ta da sín dro me após a va ci na ção e
es tá ava li an do o ca so. “Os pro fis si o- 
nais de saú de de vem es tar aten tos aos
si nais e sin to mas da sín dro me de ex- 
tra va sa men to ca pi lar e do ris co de re- 
cor rên cia em pes so as que já fo ram di- 
ag nos ti ca das com a do en ça.”

De acor do com a An vi sa, as pes so as
que re ce be ram es sa va ci na de vem
pro cu rar as sis tên cia mé di ca ime di a ta
ca so sin tam in cha ço nos bra ços e per- 
nas ou au men to re pen ti no de pe so

nos di as se guin tes à va ci na ção. “Es tes
sin to mas es tão fre quen te men te as so- 
ci a dos à sen sa ção de des maio (de vi do
à pres são ar te ri al bai xa)”, acres cen- 
tou.

Os pro fis si o nais de

saú de de vem es tar

aten tos aos si nais e

sin to mas da sín dro me

Ain da se gun do a agên cia, há ca sos
ava li a dos pe la Agên cia Eu ro peia de
Me di ca men tos (EMA, em in glês) tam- 
bém apre sen ta vam his tó ri co fa mi li ar
de sín dro me de ex tra va sa men to ca pi-
lar.

CENTRO HISTÓRICO

Abertas inscrições para
programa habitacional

ESTA EDIÇÃO É DESTINADA À POPULAÇÃO DO CENTRO

A Pre fei tu ra de São Luís, por meio da Se cre ta ria Mu ni- 
ci pal de Ur ba nis mo e Ha bi ta ção (Se murh) e da Fun da- 
ção Mu ni ci pal de Pa trimô nio His tó ri co (FUMPH), lan- 
çou o no vo Ca das tro Ha bi ta ci o nal de In te res se So ci al,
des ta vez vin cu la do ao Pro gra ma de Re vi ta li za ção do
Cen tro His tó ri co, com o apoio da Se cre ta ria Mu ni ci pal
de Ino va ção, Sus ten ta bi li da de e Pro je tos Es pe ci ais (Se- 
mis pe). 

 Nes ta edi ção, o pro gra ma é des ti na do, ex clu si va men- 
te, à po pu la ção do Cen tro, pri o ri zan do ido sos e pes so as
em si tu a ção de vul ne ra bi li da de so ci o e conô mi ca que,
atu al men te, re si dam em ocu pa ções ir re gu la res cons- 
truí das em es pa ços pú bli cos e pri va dos, den tre ou tros
cri té ri os que po dem ser con sul ta dos no Edi tal nº
001/2021, pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al do Mu ni cí pio e
dis po ní vel no por tal da Se murh na aba ‘Edi tais’. 

Pa ra con cor rer às mo ra di as, os in te res sa dos de vem se
di ri gir até a Cen tral de Aten di men to da Ha bi ta ção da Se- 
murh, lo ca li za da na Ave ni da Ma re chal Cas te lo Bran co,
nº 559 – São Fran cis co, no ho rá rio das 8h às 17h, en tre os
di as 12 e 16 des te mês.

BREJO

Presos quatro suspeitos
de praticarem “arrastões”

 
Uma ope ra ção con jun ta en tre a Po lí cia Ci vil e Po lí cia

Mi li tar do Ma ra nhão, pren deu no sá ba do (10), qua tro
pes so as sus pei tas de te rem pra ti ca do “ar ras tões” em es- 
ta be le ci men tos co mer ci ais na ci da de de Bre jo.

Se gun do in for ma ções da Po lí cia Ci vil, os qua tro sus- 
pei tos são na tu rais de São Luís e es ta vam na ci da de de
Bre jo, na re si dên cia de uma mu lher que é in ves ti ga da
pe lo cri me de trá fi co de dro gas. Uma se gun da mu lher
foi pre sa por re cep ta ção.

Ain da se gun do a po lí cia, foi pos sí vel re cu pe rar du- 
ran te a ope ra ção, uma par te dos ma te ri ais rou ba dos nos
úl ti mos as sal tos do gru po. 

To dos fo ram en ca mi nha dos pa ra Cha pa di nha, on de
per ma ne ce rão à dis po si ção da Jus ti ça.

MATÕES DO NORTE

Suspeito de assediar
criança de 11 anos é preso

A DENÚNCIA FOI FEITA PELA MÃE DA CRIANÇA DE 9 ANOS

Um ho mem foi pre so em fla gran te, nes ta se ma na,
sus pei to de as se di ar uma cri an ça de 11 anos no mu ni cí- 
pio de Ma tões do Nor te, lo ca li za do no in te ri or do Ma ra- 
nhão. 

De acor do com o de le ga do ti tu lar da 2ª De le ga cia Re- 
gi o nal de Ita pe cu ru-Mi rim, Sa mu el Mo ri ta, o avô da cri- 
an ça re gis trou o bo le tim de ocor rên cia in for man do que
o sus pei to en vi ou fo tos e con ver sas com con teú do por- 
no grá fi co pa ra a ví ti ma com o in tui to de se re la ci o nar
com ela.

O ho mem foi pre so e au tu a do den tro do art. 241-D,
pa rág.uni co, do Es ta tu to da Cri an ça e do Ado les cen te
(ECA), que des ta ca que é cri me ali ci ar, as se di ar, ins ti gar
ou cons tran ger, por qual quer meio de co mu ni ca ção,
cri an ça, com o fim de com ela pra ti car ato li bi di no so.

São Luís, quarta-feira, 14 de julho de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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Datinha, Gerlan e Bobô foram convocados para a Seleção Brasileira para um período de
treinos visando a disputa das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo

BEACH SOCCER

Três maranhenses
na Seleção Brasileira

N
os úl ti mos anos, o Ma ra- 
nhão tor nou-se um ce lei ro 
de ta len tos no be a ch soc cer. 
O tra ba lho de sen vol vi do 

pe la Fe de ra ção Ma ra nhen se de Be a ch 
Soc cer (FMBS) pa ra for ta le cer a mo- 
da li da de no Es ta do tem ren di do mui- 
tos fru tos nas arei as. Pro va dis so é que 
os atle tas ma ra nhen ses têm con se- 
gui do ca da vez mais es pa ço no ce ná- 
rio na ci o nal e mun di al do es por te. 
Nes ta se ma na, Da ti nha, Ger lan e 
Bobô – três ta len to sos e pro mis so res 
jo ga do res ma ra nhen ses – fo ram con- 
vo ca dos pa ra a Se le ção Bra si lei ra pa ra 
um pe río do de trei nos vi san do a dis- 
pu ta das Eli mi na tó ri as Sul-Ame ri ca- 
nas pa ra a Co pa do Mun do da Rús sia.

O trio foi des ta que na úl ti ma edi ção 
do Cam pe o na to Bra si lei ro de Be a ch 
Soc cer, re a li za do no fim de 2020, na 
are na mon ta da no Par que Olím pi co 
da Bar ra, no Rio de Ja nei ro. Co man da- 
do por gran des atu a ções de Da ti nha, 
Ger lan e Bobô, o Sam paio Cor rêa ter- 
mi nou o tor neio na ci o nal com o vi ce-
cam pe o na to.

“Es ta mos fe li zes com mais es ta 
con vo ca ção dos nos sos atle tas. O Da- 
ti nha já tem uma his tó ria vi to ri o sa na 
Se le ção Bra si lei ra, en quan to o Ger lan 
e o Bobô es tão co me çan do a con quis- 
tar es pa ço. Po de pa re cer que são con- 
quis tas in di vi du ais, mas, na ver da de, 
são con quis tas do be a ch soc cer do 
Ma ra nhão. A Fe de ra ção tem se de di- 
ca do a re a li zar di ver sos cam pe o na tos, 
mi ni cur sos, clí ni cas pa ra cri an ças pa- 
ra des co brir ca da vez mais ta len tos. É 
uma sa tis fa ção mui to gran de ver nos- 
sos atle tas ga nhan do des ta que na ci o- 
nal e mun di al após se rem re ve la dos

DATINHA É NOME CERTO NAS CONVOCAÇÕES DO BRASIL HÁ ALGUNS ANOS

nos tor nei os lo cais”, afir mou Eu ri co 
Pa cí fi co, pre si den te da FMBS.

Elei to o cra que do Bra si lei ro 2020, 
Da ti nha é ho je re fe rên cia na Se le ção 
Bra si lei ra e fi gu ra cons tan te nas con- 
vo ca ções do téc ni co Gil ber to Cos ta. Já 
Ger lan e Bobô co me çam a ga nhar es- 
pa ço na lis ta e têm bo as chan ces de 
de fen der o Bra sil nas Eli mi na tó ri as 
Sul-Ame ri ca nas e na Co pa do Mun do, 
ca so a Se le ção Bra si lei ra con fir me sua 
va ga pa ra a Rús sia.

“Es ta mos vi ven do um mo men to 
com ple ta men te di fe ren te, com uma 
gra ve pan de mia e, em ra zão dis so, ti- 
ve mos pou cos trei nos e jo gos. O pri- 
mei ro ob je ti vo é a clas si fi ca ção, em 
nos sas eli mi na tó ri as, pa ra a Co pa do 
Mun do. Que pos sa mos ter uma se ma- 

na de mui ta en tre ga nos trei na men- 
tos, com to das as de vi das pre cau ções 
de se gu ran ça”, dis se Gil ber to Cos ta.

Os 18 atle tas (3 go lei ros e 15 jo ga- 
do res de li nha) con vo ca dos pa ra a Se- 
le ção Bra si lei ra se apre sen tam na se- 
ma na que vem no Rio de Ja nei ro. Os 
trei nos ocor re rão a par tir do dia 3 de 
maio e pros se guem até o dia 9. Se rá a 
pri mei ra vez que a se le ção con se gui rá 
trei nar no ano de 2021. A úl ti ma con- 
vo ca ção acon te ceu no fim de no vem- 
bro do ano pas sa do, lo go após a re a li- 
za ção da Eta pa Fi nal do Cam pe o na to 
Bra si lei ro de Be a ch Soc cer.

A Co pa do Mun do FI FA – Rús sia 
2021 se rá re a li za da em Mos cou, de 19 
a 29 de agos to.

Co ri ti ba

SÉRIE B

Sampaio acerta
retorno de Nadson

MEIA NADSON FOI O GRANDE DESTAQUE DO SAMPAIO EM 2015

Após in ten sas bus cas por um meia ar ma dor, o Sam- 
paio Cor rêa en con trou o no me que es pe ra ser a so lu ção
pa ra o bai xo ren di men to da equi pe na cri a ção de jo ga- 
das pa ra o ata que. Tra ta-se de Nád son, que já es te ve no
clu be e foi um dos des ta ques em 2015. Na que la oca sião,
os bo li vi a nos fi ca ram na oi ta va co lo ca ção da Sé rie B do
Cam pe o na to  Bra si lei ro e o jo ga dor che gou a ser ido la- 
tra do pe la tor ci da.  Fez 10 gols em 31 jo gos dis pu ta dos
na que la tem po ra da.

Ho je, Nád son tem 31 anos e es ta va jo gan do no CSA-
AL, equi pe on de atu a va des de o ano pas sa do e nes ta  Se- 
gun do na 2021 já ha via dis pu ta do cin co par ti das, sen do
re cen te men te dis pen sa do. A apre sen ta ção do atle ta es- 
ta va pre vis ta pa ra a tar de de on tem no CT Jo sé Car los
Ma ci ei ra pa ra re a li za ção de exa mes mé di cos. Se es ti ver
em bo as con di ções fí si cas po de rá até fa zer sua es treia na
pró xi ma par ti da.

De pois de en fren tar o Vi tó ria-BA, na noi te de on tem,
em Sal va dor-BA, o Sam paio Cor rêa re tor na a São Luís e
já se pre pa ra pa ra mais um de sa fio na Sé rie B do Cam pe- 
o na to Bra si lei ro. Des ta vez, o Tri co lor jo ga rá em ca sa,
con tra o Co ri ti ba, no Cas te lão, na sex ta-fei ra, às 21h30.
No mes mo dia, o Gua ra ni-SP, um dos con cor ren tes ao
G4, vai a Ara ca ju en fren tar o Con fi an ça.

Na par ti da mar ca da pa ra a ca pi tal ma ra nhen se, a
equi pe co man da da por Fe li pe Su ri an po de rá ter de vol ta
o za guei ro Joé cio, que se ma chu cou no jo go di an te do
Vas co, em São Ja nuá rio, na se ma na pas sa da. O atle ta es- 
tá em fran ca re cu pe ra ção e nas pró xi mas ho ras se rá li- 
be ra do pa ra re tor nar aos trei na men tos. (NP)

NE RES PIN TO

SÉRIE D

Moto acerta com volante Lucas Hulk

LUCAS HULK PASSOU PELO MOTO CLUB NA  TEMPORADA DE 2019 COM BOAS ATUAÇÕES

Re co nhe cen do que o ti me ne ces si ta de
re for ços pa ra ten tar ul tra pas sar eta pas na
Sé rie D do Cam pe o na to Bra si lei ro, o Mo to
con cluiu on tem as ne go ci a ções com o vo- 
lan te Lu cas Hulk, jo ga dor bas tan te co nhe- 
ci do da tor ci da pe las bo as atu a ções quan- 
do aqui es te ve na tem po ra da 2019.

A che ga da de Hulk de ve ocor rer du ran te
to da es ta se ma na e, por is so, sua es treia só
vai acon te cer na se gun da fa se da com pe ti- 
ção. As con ver sas es ta vam sen do man ti das
des de a se ma na pas sa da, mas es bar ra vam
sem pre no acer to sa la ri al. Ho je, o Ru bro-
Ne gro não dis põe de re cei ta ca paz de ani- 
mar os di ri gen tes pa ra in ves ti men tos mais
au da ci o sos.

O Mo to de ve rá fa zer ain da ou tras con- 
tra ta ções por to da es ta se ma na. O clu be
pro cu ra um za guei ro, um meia ar ma dor e
um ata can te que atue nos la dos  do cam po.
Pa ra a de fe sa, de pois de per der a chan ce de
con tra tar o ma ra nhen se Mi mi ca, que foi
pa ra o Al tos-PI,  o Ru bro-Ne gro  es ta ria ne- 
go ci an do com An dré Pe nal va.

Ou tro jo ga dor que po de rá re tor nar ao
Pa pão é  João Pau lo. Con si de ra do co mo
me lhor go lei ro de 2020, ele es te ve no Ju- 
ven tu de Sa mas, on de dis pu tou al gu mas
par ti das do Es ta du al 2021, mas so freu uma
le são e mais tar de te ve pro ble mas de or- 

dem fa mi li ar. Aca bou se au sen tan do por
mui to tem po e foi li be ra do. Che gou a ser
co gi ta do pe lo Sam paio Cor rêa, mas as ne- 
go ci a ções não evo luí ram de pois que o Tri- 
co lor op tou pe la vin da de ou tro pro fis si o- 
nal do in te ri or pau lis ta.

Até sex ta-fei ra, a pro gra ma ção  de trei- 
na men tos do Pa pão se rá bas tan te in ten sa,
re ve zan do ati vi da des no CT Pe rei ra dos
San tos e no Nho zi nho San tos, lo cal da pró- 
xi ma par ti da, sá ba do di an te do Pal mas-
TO.  O téc ni co Car los Fer ro es pe ra con tar
com a  vol ta de dois  ti tu la res: Co dó (vo lan- 
te) e Ted Lo ve (ata can te) que não atu a ram
con tra o 4 de Ju lho.

A equi pe vai bus car sua pri mei ra vi tó ria
em ca sa, re sul ta do que se rá mui to im por- 
tan te pa ra con ti nu ar o so nho da clas si fi ca- 
ção nes ta pri mei ra fa se. Nos dois úl ti mos
di as, hou ve uma sé rie de crí ti cas ao tra ba- 
lho da co mis são téc ni ca por par te de tor ce- 
do res nas re des so ci ais e nos pro gra mas es-
por ti vos das emis so ras de rá dio, mas os di- 
ri gen tes per ma ne ce ram em si lên cio. Fer ro
es tá pres ti gi a do, mas pre ci sa mu dar a es- 
cri ta pa ra não fi car mais des gas ta do.

As mai o res crí ti cas  fei tas pe los tor ce do- 
res são so bre a fal ta de en tro sa men to ge ral,
as fa lhas do se tor cen tral da za ga, no ta da- 
men te nas bo las al tas, e a que da de ren di- 
men to fí si co no se gun do tem po nas úl ti- 
mas par ti das.

LBF

Sampaio encara Santo André nos playoffs

SAMPAIO BASQUETE TERMINOU EM TERCEIRO LUGAR NA FASE DE CLASSIFICAÇÃO

Vêm aí os playoffs da LBF 2021! O de- 
par ta men to téc ni co da li ga di vul gou o ca- 
len dá rio dos 12 jo gos pre vis tos das quar- 
tas de fi nal, cu jo cha ve a men to foi de ci di- 
do nes te do min go, com o fim da pri mei ra
fa se. As quar tas de fi nal co me çam na sex- 
ta-fei ra (16) e se rão de ci di das em sé ri es
me lho res de três par ti das, com trans mis- 
são de to dos os jo gos pe la LBF LI VE na TV
NS ports e aos do min gos na TV Cul tu ra.

O AEC/Ti e tê Agroin dus tri al/BAX Ca- 
tan du va, oi ta vo lu gar na clas si fi ca ção, re- 
ce be em Ca tan du va (SP) o cam peão da fa- 
se re gu lar, Itu a no Bas que te pa ra o pri mei- 
ro jo go da fa se, às 19h (ho rá rio de Bra sí lia,
LBF LI VE). A sé rie vai pa ra Itu (SP) em 22
de ju lho, pa ra o jo go 2 (19h30, LBF LI VE) e,
se ne ces sá rio, faz o jo go 3 no dia se guin te
(23/7, 18h, LBF LI VE).

So diê Do ces/Mes qui ta/LSB (5º lu gar) e
Ve ra Cruz Cam pi nas (4º lu gar) se en fren- 
tam no sá ba do, 17, às 17h30, em Mes qui ta
(RJ). O jo go 2 es tá mar ca do pa ra do min go,

25/7, às 14h, em Cam pi nas (SP), com
trans mis são ao vi vo da TV Cul tu ra. Se ne- 
ces sá rio, jo gam o ter cei ro du e lo tam bém
no in te ri or pau lis ta, no dia 27 (19h, LBF
LI VE). 

No do min go, 18 (14h), San to An- 
dré/Apa ba (6º) e Sam paio Bas que te (3º)
du e lam no ABC pau lis ta com trans mis são
ao vi vo pe la TV Cul tu ra. A sé rie se mu da
pa ra São Luís (MA), on de vol tam a se en- 
fren tar no dia 23 (19h30, LBF LI VE), pa ra o
jo go 2. Ca so a sé rie si ga em pa ta da, o ter- 
cei ro e de ci si vo jo go es tá mar ca do pa ra o
dia se guin te (24, 17h, LBF LI VE), tam bém
no Cos ta Ro dri gues.

Por úl ti mo, KTO/Blu me nau e SE SI Ara- 
ra qua ra ini ci am sua sé rie na se gun da, 19,
às 19h30, no gi ná sio Ga le gão, em Blu me- 
nau SC), com trans mis são ao vi vo e on li ne
pe la LBF LI VE. Jo go 2 acon te ce em 24 de
ju lho (17h, LBF LI VE), no in te ri or pau lis ta,
e o pos sí vel jo go 3 na se gun da, 26 (19h,
LBF LI VE), tam bém em Ara ra qua ra.

São Luís, quarta-feira, 14 de julho de 2021

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


oimparcial.com.br IMPAR 9

Mural da Memória no Bairro de Fátima será produzido pelo graffiteiro Gil Leros em
homenagem ao mestre João Câncio, do Boi de Pindaré de sotaque da Baixada

RECONHECIMENTO

Homenagem para o
Mestre João Câncio

N
as ci do na Vi la Pas sos, re gião 
cen tral de São Luís, e com 
lon ga per ma nên cia tam- 
bém no bair ro do Mon te 

Cas te lo, o tra di ci o nal Boi de Pin da ré, 
de so ta que da Bai xa da, com se de per- 
ma nen te ho je no Bair ro de Fá ti ma, é o 
pró xi mo ho me na ge a do pe lo Pro je to 
“Amo, Po e ta e Can ta dor: Mu rais da 
Me mó ria pe lo Ma ra nhão”.

O amo, can ta dor e com po si tor João 
Cân cio dos San tos, que fun dou a brin- 
ca dei ra em 15 de maio de 1960, é a fi- 
gu ra de des ta que des se mais no vo e 
gran de mu ral, que se rá con fec ci o na- 
do pe lo ar tis ta plás ti co e gra fit tei ro Gil 
Le ros, en tre os di as 12 e 15 de ju lho.

A ima gem do mes tre João Cân cio 
se rá gra fit ta da no mu ro da se de do 
Boi, no Bair ro de Fá ti ma, às mar gens 
da Ave ni da dos Afri ca nos, que li ga a 
Ave ni da dos Fran ce ses à Ave ni da Se- 
na dor Vi to ri no Frei re, no bair ro da 
Arei nha.

Ber ço de ou tros tan tos mes tres do 
Bum ba meu Boi do Ma ra nhão, co mo 
‘Co xi nho’ e ‘Zé Olhi nho’, o Boi de Pin- 
da ré con ta atu al men te com 85 brin- 
can tes, com des ta que es pe ci al pa ra as 
de ze nas de cri an ças que abri lhan tam 
as apre sen ta ções anu ais da brin ca dei- 
ra – des cen den tes, fi lhos, ne tos e bis- 
ne tos, dos fun da do res e brin can tes 
mais an ti gos.

Se gun do a atu al pre si den te do Boi 
de Pin da ré, Be ne di ta Arou che, mais 
co nhe ci da co mo ‘Do na Bi ta’ no meio 
cul tu ral de São Luís, há brin can tes, in- 
clu si ve, da cha ma da pri mei ra in fân- 
cia, que vai até os cin co anos. “Pro cu- 
ra mos man ter vi vas as nos sas tra di- 
ções re li gi o sas e cul tu rais, e, nes se 
sen ti do, a fa mí lia to da aca ba se en vol- 
ven do. Te mos cri an ças de até três 
anos dan çan do no Boi”, con ta Do na

MURAL DA MEMÓRIA EM HOMENAGEM A JOÃO CÂNCIO FICARÁ PRONTO  NA QUINTA

Bi ta.
A es co lha do Boi de Pin da ré pa ra 

ser ho me na ge a do pe lo Pro je to “Amo, 
Po e ta e Can ta dor” che gou, se gun do a 
pre si den te da brin ca dei ra, co mo um 
pre sen te pa ra to da a di re to ria e brin- 
can tes: ‘num mo men to tão di fí cil de 
pan de mia e, já por dois anos con se cu- 
ti vos, sem os tra di ci o nais e ofi ci ais 
fes te jos de Bum ba Boi nos me ses de 
ju nho e ju lho’.

Ela afir ma que não tem si do fá cil 
man ter a brin ca dei ra, que tam bém 
re a li za vá ri as obras so ci ais, com tão 
pou cos re cur sos e do a ções. “Nes se ce- 
ná rio, fi ca mos mui to fe li zes e hon ra- 

dos com a es co lha do Boi de Pin da ré, 
se le ci o na do en tre tan tos ou tros 
‘Bum ba Bois’ de so ta que da Bai xa da e 
até mes mo dos ou tros so ta ques. O 
meu mui to obri ga da a to dos do pro je- 
to”, dis se Do na Bi ta.

SER VI ÇO
O QUÊ: Mu ral da Me mó ria em ho- 

me na gem a João Cân cio, do Boi de 
Pin da ré

QUAN DO: 12 a 15 de ju lho de 2021.
ON DE: Se de do Boi de Pin da ré, no 

Bair ro de Fá ti ma – Rua 48, S/N, em 
fren te ao Eco pon to da Ave ni da dos 
Afri ca nos.

ARTE DIGITAL

Fashion e beauté: conheça o artista Marcio Alek
É fá cil iden ti fi car a prin ci pal in- 

fluên cia no tra ba lho do ar tis ta Mar cio 
Alek, a mo da. “Mes mo que eu ten te, 
não con si go sair des se uni ver so”, diz 
ele, que é o ar tis ta mais ven di do da 
Mol du ra Mi nu to, re de de emol du ra- 
men to per so na li za do e ga le ria de ar te, 
com 211 pe ças co mer ci a li za das so- 
men te no ano pas sa do. Tam bém pu- 
de ra: Alek é es ti lis ta for ma do pe lo Stu- 
dio Ber çot de Pa ris e já es tu dou His tó- 
ria da Mo da na Fun da ção Car ti er e 
His tó ria de Ar te na Es co la do Lou vre, 
tu do em Pa ris, on de mo rou por oi to 
anos.

Foi no Stu dio Ber çot que seus pro- 
fes so res re co nhe ce ram o ta len to pa ra 
o de se nho. E não era pou co. Ain da es- 
tu dan te, tra ba lhou por du as tem po ra- 
das de mo da na Mai son John Gal li a no, 
on de fa zia os de se nhos téc ni cos e grá- 
fi cos do es ti lis ta. De vol ta ao Bra sil, a 
jor na lis ta de mo da Eri ka Pa lo mi no, 
quem Alek co nhe ceu ain da em Pa ris, 
con vi dou o ar tis ta pa ra ilus trar o ex- 
tin to jor nal da São Pau lo Fashi on We- 
ek. “As sim que fi quei co nhe ci do por 
aqui”, lem bra.

Su as te las, dis po ní veis na Mol du ra 
Mi nu to, que tem um acer vo ex clu si vo 
do ar tis ta, são em bre nha das pe lo uni- 
ver so fashi o nis ta de for ma ção de 
Alek, que tem co mo gran des ins pi ra- 
ções Mark Roth ko, Alex Katz e Gott fri- 
ed Helnwein. Em bo ra no co me ço fi- 
zes se es tu dos pré vi os no com pu ta dor 
pa ra, en tão, trans por os de se nhos pa- 
ra a te la com tin ta acrí li ca, a de man da 
e o su ces so cres ce ram tan to que seu 
tra ba lho di gi tal pas sou a ser co mer ci- 
a li za do e se trans for mou na ar te em si. 
“Além de ter uma for ma ção in crí vel, 
Alek é um ar tis ta mui to ta len to so e de- 
ta lhis ta, su as obras são im pe cá veis e 
de um gos to mui to re fi na do. As ilus- 
tra ções de le re tra tam de for ma sen sí- 
vel e so fis ti ca da a be le za fe mi ni na e

O ESTILISTA E ILUSTRADOR DE MODA ESTÁ NO ACERVO EXCLUSIVO DA MOLDURA MINUTO

to da a plu ra li da de pre sen te ne la. O 
port fó lio vas to e a qua li da de são al- 
guns dos pon tos-cha ve pa ra o su ces so 
de ven das de le”, de cla ra Ca ro li na 
Keyko, re la ções pú bli cas da Mol du ra 
Mi nu to.

Na tu ral de An di rá, mu ni cí pio de 20 
mil ha bi tan tes no Pa ra ná, o ar tis ta 
for ma do pe la es co la pa ri si en se diz 
que “Deus mo ra nos de ta lhes”. Não 
por aca so, su as ima gens são qua se 
sem pre fo ca das em fi gu ras hu ma nas, 
com pro ta go nis mo de mu lhe res, e em 
pla nos fe cha dos. “Gos to de ex pres- 
sões e ges tos”, ex pli ca Alek, que cons- 
trói su as ima gens com a mes ma ar te- 
sa nia das mai sons de al ta-cos tu ra: 
“Crio uma obra co mo o es ti lis ta cria 
uma rou pa. Ana li so cor, te ci do, tex tu- 
ra, se es tou cri an do al go que ali men ta 

o pre sen te, se faz par te do co ti di a no, 
ou se é uma ho me na gem a uma épo-
ca, uma re lei tu ra. Te nho o mes mo ri-
gor ar tís ti co que um es ti lis ta”, ex pli ca.

Dis po ní veis na Mol du ra Mi nu to, as 
pe ças mais ven di das em 2020 fo ram, 
res pec ti va men te, Di gi ta lArt 33 e Et ni- 
as 39, am bas pro ta go ni za das por mu- 
lhe res ne gras es ti li za das e com o ape-
lo fashi o nis ta ca rac te rís ti co do ar tis ta. 
Ou tras sé ri es que se des ta cam no 
port fó lio são Fa ces, que traz clo ses de 
ros tos de mu lhe res, e Deus Mu lher, 
uma ins pi ra ção bar ro ca da ten são en- 
tre o sa gra do e o pro fa no. Es sas e ou- 
tras pe ças de Mar cio Alek es tão dis po- 
ní veis com ex clu si vi da de no e-com- 
mer ce da Mol du ra Mi nu to. www.mol- 
du ra mi nu to.com.br

Tour Da tes:

Ca te go ri as do Prê mio Luiz Cas tro Fa ria

Ser vi ço:

MÚSICA

Pabllo Vittar anuncia
turnê internacional

SHOWS ESTÃO CONFIRMADOS NOS EUA E EUROPA PARA 2022

Em ba la da pe lo lan ça men to de seu quar to ál bum, Ba- 
ti dão Tro pi cal, com iflûen ci as de rit mos do nor te e nor- 
des te, e que es tre ou no #6 do mais to ca do mun di al men- 
te no Spotify e #1 no Bra sil, Pa bl lo Vit tar anun cia o re tor- 
no aos pal cos in ter na ci o nais.

Com a pan de mia, a agen da de shows foi pa ra li sa da
até que um ce ná rio de se gu ran ça fos se es ta be le ci do.
Cons ci en te da im por tân cia da va ci na ção, Pa bl lo sem pre
afir mou que só vol ta ria a se apre sen tar pu bli ca men te
quan do a po pu la ção es ti ves se imu ni za da.

Acom pa nhan do o avan ço do ca len dá rio de va ci na ção
mun di al, a can to ra con firm a tur nê nor te-ame ri ca na e
eu ro peia. Ou tras da tas de vem ser di vul ga das nos pró xi- 
mos me ses, as sim co mo no Bra sil e Amé ri ca La ti na à
oca sião da CO VID-19 es ti ver sob con tro le nes sas lo ca li- 
da des.

14 abril: San Fran cis co, CA at 1015 Fol som
19 abril: Por tland, OR at Re vo lu ti on Hall
20 abril: Se at tle, WA at Nep tu ne The a tre
21 abril: Van cou ver, BC at Ce le bri ti es Night club
25 abril: Chi ca go, IL at The Me tro
26 abril: To ron to, ON at Dan forth Mu sic Hall
28 abril: Bos ton, MA at Pa ra di se Rock Club
30 abril: Washing ton, DC at 9:30 Club
01 maio: New York, NY at Ter mi nal 5
26 maio: Du blin, IR at Na ti o nal Sta dium
31 maio: War saw, PL at Pro gres ja Mu sic Zo ne
02 ju nho: Mi lan, IT at Cir co lo Mag no lia
03 ju nho: Bar ce lo na, SP at Pri ma ve ra Sound
05 ju nho: Lon don, UK at Elec tric Brix ton
07 ju nho: Ams ter dam, NL at Melkweg
08 ju nho: Pa ris, FR at FVT VR
11 ju nho: Por to, LB at NOS Pri ma ve ra Sound

PATRIMÔNIO

Inscrições para  pesquisas
com foco arqueológico

Es tão aber tas as ins cri ções pa ra a 9ª edi ção do Prê mio
Luiz de Cas tro Fa ria, que re co nhe ce a pes qui sa aca dê- 
mi ca cu jo te ma se ja o Pa trimô nio Ar que o ló gi co Bra si lei- 
ro. O con cur so vai pre mi ar pes qui sas que, de vi do a sua
ori gi na li da de, vul to ou ca rá ter exem plar, me re çam re- 
gis tro, di vul ga ção e re co nhe ci men to pú bli co.

Re a li za da des de 2013 pe lo Cen tro Na ci o nal de Ar que- 
o lo gia (CNA) do Ins ti tu to do Pa trimô nio His tó ri co e Ar- 
tís ti co Na ci o nal (Iphan), a ini ci a ti va dis tri bui rá pre mi a- 
ções que vão de R$ 7 mil a R$ 20 mil. As ins cri ções são
gra tui tas e po dem ser re a li za das, em for ma to on li ne, até
27 de agos to de 2021.

De acor do com edi tal pu bli ca do nes ta ter ça-fei ra
(13), pes qui sa do res e es tu dan tes po dem se ins cre ver em
qua tro ca te go ri as: mo no gra fia de gra du a ção, dis ser ta- 
ção de mes tra do, te se de dou to ra do e ar ti go ci en tí fi co.

Ca te go ria I – Mo no gra fia de Gra du a ção: vi sa a apre- 
sen ta ção de mo no gra fia fi nal de sen vol vi da no âm bi to
de cur sos de gra du a ção em Ar que o lo gia (ou com ha bi li- 
ta ção em Ar que o lo gia re co nhe ci do pe lo MEC) e que ver- 
se so bre o pa trimô nio ar que o ló gi co bra si lei ro. Pre mi a- 
ção: R$ 10 mil.

Ca te go ria II – Dis ser ta ção de Mes tra do: vi sa a apre- 
sen ta ção de dis ser ta ção de mes tra do de sen vol vi da no
âm bi to de cur sos de pós-gra du a ção stric to sen su em Ar- 
que o lo gia, ou com área de con cen tra ção em Ar que o lo- 
gia re co nhe ci da pe la Co or de na ção de Pes so al de En si no
Su pe ri or (Ca pes), e que ver se so bre o pa trimô nio ar que- 
o ló gi co bra si lei ro. Pre mi a ção: R$ 15 mil.

Ca te go ria III – Te se de Dou to ra do: vi sa a apre sen ta- 
ção de te se de dou to ra do de sen vol vi da no âm bi to de
cur sos de pós-gra du a ção stric to sen su em Ar que o lo gia,
ou com área de con cen tra ção em Ar que o lo gia re co nhe- 
ci da pe la Co or de na ção de Pes so al de En si no Su pe ri or
(Ca pes), e que ver se so bre o pa trimô nio ar que o ló gi co
bra si lei ro. Pre mi a ção: R$ 20 mil.

Ca te go ria IV – Ar ti go Ci en tí fi co: vi sa a apre sen ta ção
de ar ti go ci en tí fi co iné di to que ver se so bre o pa trimô nio
ar que o ló gi co bra si lei ro. Pre mi a ção: R$ 7 mil.

9ª Edi ção do Prê mio Luiz de Cas tro Fa ria
Ins cri ções: de 13 de ju lho a 27 de agos to de 2021
Aces se: www.iphan.gov.br.

 

São Luís, quarta-feira, 14 de julho de 2021

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


São Luis, quarta-feira, 14 de julho de 2021

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

AVISO DE LICITAÇÃO. REPUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2021- SRP – PROCESSO 
ADMINISTRATIVO 25.15.03/2021 - CPL/PMR. A Prefeitura Municipal de Riachão, estado do Maranhão, 
com sede na Praça Nossa Senhora de Nazaré, n.º 742, Centro, CEP 65.990-000, na forma da Lei Federal nº 
8.666/93, Lei Federal 10.520/02, através da Pregoeira Municipal, torna público, que fará realizar Licitação na 
modalidade PREGÃO, em sua forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, com finalidade 
de REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICI-
PAIS DE RIACHÃO - MA, conforme Edital e Anexos. A sessão será realizada no dia 28 de julho de 2021, às 
08h30min (oito horas e trinta minutos), no sítio Portal de Compras Públicas - www.portaldecompraspublicas.
com.br. Os interessados poderão consultar e obter o Edital e seus Anexos gratuitamente através dos endereços 
eletrônicos Portal de Compras Públicas - www.portaldecompraspublicas.com.br e http://www.riachao.ma.gov.
br. Outras informações pelo e-mail cplriachao.ma@gmail.com ou pelo telefone (99) 3531-0180 das 09:00 
às 12:00 h. Base Legal Lei nº 8.666/93 e seus Articulados. 13 de julho de 2021. Ananda Nunes dos Santos. 
Pregoeira Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO-MA

AVISO DE LICITAÇÃO. REPUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2021/SRP - PROCESSO 
ADMINISTRATIVO 26.15.03/2021 - CPL/PMR. A Prefeitura Municipal de Riachão, estado do Maranhão, 
com sede na Praça Nossa Senhora de Nazaré, n.º 742, Centro, CEP 65.990-000, na forma da Lei Federal nº 
8.666/93, Lei Federal 10.520/02, através da Pregoeira Municipal, torna público, que fará realizar Licitação na 
modalidade PREGÃO, em sua forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, com finalidade 
de REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS 
DE RIACHÃO - MA, conforme Edital e Anexos. A sessão será realizada no dia 29 de julho de 2021, às 
08h30min (oito horas e trinta minutos). no sítio Portal de Compras Públicas - www.portaldecompraspublicas.
com.br. Os interessados poderão consultar e obter o Edital e seus Anexos gratuitamente através dos endereços 
eletrônicos Portal de Compras Públicas - www.portaldecompraspublicas.com.br e http://www.riachao.ma.gov.
br. Outras informações pelo e-mail cplriachao.ma@gmail.com ou pelo telefone (99) 3531-0180 das 09:00 
às 12:00 h. Base Legal Lei nº 8.666/93 e seus Articulados. 13 de julho de 2021. Ananda Nunes dos Santos. 
Pregoeira Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO-MA

AVISO DE LICITAÇÃO. REPUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2021/SRP - PROCESSO 
ADMINISTRATIVO 44.27.04/2021 - CPL/PMR. A Prefeitura Municipal de Riachão, estado do Maranhão, 
com sede na Praça Nossa Senhora de Nazaré, n.º 742, Centro, CEP 65.990-000, na forma da Lei Federal nº 
8.666/93, Lei Federal 10.520/02, através da Pregoeira Municipal, torna público, que fará realizar Licitação na 
modalidade PREGÃO, em sua forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, com finalidade 
de REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AS SECRE-
TARIAS MUNICIPAIS DE RIACHÃO - MA, conforme Edital e Anexos. A sessão será realizada no dia 29 de 
julho de 2021, às 15h30min (quinze horas e trinta minutos), no sítio Portal de Compras Públicas - www.por-
taldecompraspublicas.com.br. Os interessados poderão consultar e obter o Edital e seus Anexos gratuitamente 
através dos endereços eletrônicos Portal de Compras Públicas - www.portaldecompraspublicas.com.br e http://
www.riachao.ma.gov.br. Outras informações pelo e-mail cplriachao.ma@gmail.com ou pelo telefone (099) 
3531-0180 das 09:00 às 12:00 h. Base Legal Lei nº 8.666/93 e seus Articulados. 13 de julho de 2021. Ananda 
Nunes dos Santos. Pregoeira Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO-MA

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 
54.17.05/2021 - CPL/PMR. A Prefeitura Municipal de Riachão, estado do Maranhão, com sede na Praça Nos-
sa Senhora de Nazaré, n.º 742, Centro, CEP 65.990-000, na forma da Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal 
10.520/02, através da Pregoeira Municipal, torna público, que fará realizar Licitação na modalidade PREGÃO, 
em sua forma PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, com a finalidade de CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPLANTAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO 
DE SISTEMA DE SOFTWARES (CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO), DE INTERESSE DA 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, conforme Edital e Anexos. A sessão será realizada no dia 28 de julho 
de 2021, às 16h00min (dezesseis horas). Os interessados poderão consultar e obter o Edital e seus Anexos gra-
tuitamente através do endereço eletrônico Portal da Transparência - http://www.riachao.ma.gov.br. Outras in-
formações pelo e-mail cplriachao.ma@gmail.com ou pelo telefone (99) 3531-0180 das 09:00 às 12:00 h. Base 
Legal Lei nº 8.666/93 e seus Articulados. 13 de julho de 2021. Ananda Nunes dos Santos. Pregoeira Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO-MA

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2021- SRP – PROCESSO ADMINISTRATI-
VO 37.09.04/2021 - CPL/PMR. A Prefeitura Municipal de Riachão, estado do Maranhão, com sede na Praça 
Nossa Senhora de Nazaré, n.º 742, Centro, CEP 65.990-000, na forma da Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal 
10.520/02 e do Decreto nº 10.024/19, através da Pregoeira Municipal, torna público, que fará realizar Licitação 
na modalidade PREGÃO, em sua forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, com finali-
dade de REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PER-
MANENTE, MÓVEIS, EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS, conforme 
Edital e Anexos. A sessão será realizada no dia 30 de julho de 2021, às 08h: 30min (oito horas e trinta minutos), 
no sítio Portal de Compras Públicas - www.portaldecompraspublicas.com.br. Os interessados poderão consul-
tar e obter o Edital e seus Anexos gratuitamente através dos endereços eletrônicos Portal de Compras Públi-
cas - www.portaldecompraspublicas.com.br e http://www.riachao.ma.gov.br. Outras informações pelo e-mail 
cplriachao.ma@gmail.com ou pelo telefone (99) 3531-0180 das 09:00 às 12:00 h. Base Legal Lei nº 8.666/93 
e seus Articulados. 13 de julho de 2021. Ananda Nunes dos Santos. Pregoeira Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO-MA

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2021/SRP - PROCESSO ADMINISTRATIVO 
58.25.05/2021 - CPL/PMR. A Prefeitura Municipal de Riachão, estado do Maranhão, com sede na Praça Nos-
sa Senhora de Nazaré, n.º 742, Centro, CEP 65.990-000, na forma da Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal 
10.520/02, através da Pregoeira Municipal, torna público, que fará realizar Licitação na modalidade PREGÃO, 
em sua forma PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, com a finalidade de REGISTRO DE 
PREÇOS PARA A EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGE-
RAÇÃO DESTINADO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE RIACHÃO - MA, conforme Edital e Anexos. 
A sessão será realizada no dia 30 de julho de 2021, às 14h30min (quatorze horas e trinta minutos). Os interes-
sados poderão consultar e obter o Edital e seus Anexos gratuitamente através do endereço eletrônico Portal da 
Transparência - http://www.riachao.ma.gov.br. Outras informações pelo e-mail cplriachao.ma@gmail.com ou 
pelo telefone (99) 3531-0180 das 09:00 às 12:00 h. Base Legal Lei nº 8.666/93 e seus Articulados. 13 de julho 
de 2021. Ananda Nunes dos Santos. Pregoeira Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO-MA

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

Sobre a reabilitação

Nes ta sex ta-fei ra, 16, e na pró xi ma, 23, o
Con se lho Re gi o nal de Fi si o te ra pia e Te ra pia
Ocu pa ci o nal do Ma ra nhão (CRE FI TO-16)
pro mo ve a I edi ção do We bi nar da Fi si o te ra-
pia na Re a bi li ta ção Pós-CO VID e tam bém o I
We bi nar da Te ra pia Ocu pa ci o nal na Re a bi li- 
ta ção Pós-CO VID, res pec ti va men te. O ob je-
ti vo é pro mo ver dis cus sões ci en tí fi cas e po lí- 
ti cas, so bre o ce ná rio atu al e pers pec ti vas fu- 
tu ras da Re a bi li ta ção Pós-CO VID.

Fórum Jaracaty

No ve atle tas do tê nis de me sa do Fó rum
Jaracaty, pa tro ci na do pe la Equa to ri al Ma ra-
nhão e pe lo go ver no do Es ta do, via Lei de In- 
cen ti vo ao Es por te, dis pu tam a par tir des ta
sex ta-fei ra, 16, até do min go, 18, a eta pa São
Luís do TMB Es ta du al. Es ta se rá a quin ta eta-
pa da com pe ti ção e ocor re rá no CT In de pen-
den te, no Par que Athe nas. Nes ta quin ta eta-
pa, os atle tas têm o de sa fio de re to mar as su- 
as po si ções no ran king do cam pe o na to.

O fo tó gra fo Val dez Ma ra nhão (que
as sim fi cou co nhe ci do em BH, Mi nas
Ge rais, por ter nas ci do em nos so es -
ta do), mais uma vez foi re ce bi do pe lo
ami go em pre sá rio Ro ber to Gon ti jo,
na sua con fra ria “Fo gão a Len da” pa -
ra uma noi ta da de bo as con ver sas e
gas tro no mia. A pro pó si to, des de
quan do che gou por lá en tre os anos
80/90, Val dez en con trou por to se gu -
ro na Con fra ria do Fo gão a Le nha, no
Al to San ta Lú cia, na ca pi tal mi nei ra,
sem pre ca ri nho sa men te re ce bi do por
Gon ti jo. Nes ta oca sião, tam bém fo -
ram fes te ja dos os apre sen ta do res do
Pro gra ma Mun do dos Ne gó ci os, o di -
re tor exe cu ti vo da Band Mi nas, Ber -
nar do Te les, Mar cos Ma ra ca nã e Fa -
bi a no Lo pes Fer rei ra , di re tor da Mul -
ti mar cas Con sór ci os.

Em re cen te en con tro
em Bra sí lia, os con se -
lhei ros fe de rais da Or -
dem dos Ad vo ga dos do
Bra sil, Be to Si mo net ti
(Ama zo nas) e Da ni el
Blu me (Ma ra nhão). A
pro pó si to: Blu me apoia
Si mo net ti pa ra a pre si -
dên cia da OAB Na ci o -
nal. E no Ma ra nhão,
am bos apoi am o ad vo -
ga do Kaio Sa rai va pa ra
su ce der Thi a go Di az na
pre si dên cia da
OAB/MA. As elei ções
ocor rem em no vem bro
pró xi mo.

Em con ti nui da de ao
pro je to de ex pan são
pe las re giões Nor te e
Nor des te, o Gru po Ma -
teus lan çou o Ar maz -
zem, um mo de lo de ne -
gó ci os de lo jas com -
pac tas que po dem ser
ins ta la das em con do -
mí ni os, pos tos de com -
bus tí veis, etc. O pre si -
den te do Gru po Ma -
teus, Il son Ma teus,
res sal tou que o no vo
for ma to de lo ja foi
pos sí vel pois o pro je to
es tá den tro da es tru tu -
ra de lo gís ti ca da em -
pre sa.

MPMA e estagiários

O Mi nis té rio Pú bli co do Ma ra nhão es tá con- 
vo can do até o dia 23 de ju lho, por meio do edi tal
de se gun da cha ma da, can di da tos apro va dos no
pro ces so se le ti vo 35/2020 pa ra es tá gio não obri- 
ga tó rio de pós-gra du a ção em Di rei to, nos po los
São Luís e Im pe ra triz. O edi tal obe de ce a or dem
de clas si fi ca ção e as co tas de ter mi na das, vi san- 
do a ocu par as va gas ain da não pre en chi das, das
200 aber tas no cer ta me. O Pro gra ma de Es tá gio
não obri ga tó rio em pós-gra du a ção do MP MA
opor tu ni za aos es tu dan tes ma ra nhen ses va li o sa
ex pe ri ên cia.

O poder da H1N1

Um es tu do re a li za do por pes qui sa do res da
Uni ver si da de de Mi a mi, nos Es ta dos Uni dos, in- 
di ca que a va ci na da gri pe co mum po de pre ve- 
nir con tra os efei tos gra ves da co vid-19. A des co- 
ber ta foi di vul ga da du ran te o Con gres so Eu ro- 
peu de Mi cro bi o lo gia Clí ni ca e Do en ças In fec ci- 
o sas, que acon te ceu de for ma vir tu al no úl ti mo
fim de se ma na. Uma aná li se de da dos de pa ci- 
en tes de to do o mun do su ge re que a va ci na anu- 
al con tra gri pe re duz o ris co de aci den te vas cu- 
lar ce re bral, trom bo se ve no sa pro fun da e sep se
em pa ci en tes in fec ta dos com o co ro na ví rus.

Clínica Sorrir

Com a pre vi são de inau gu ra ção pa ra es te se- 
mes tre, a Clí ni ca Sor rir, ins ta la da na ave ni da
Fer rei ra Gul lar, no bair ro do São Fran cis co, em
São Luís, se gue com rit mo de obras avan ça do. O
equi pa men to pú bli co é mais uma uni da de de
es pe ci a li da des odon to ló gi cas do Ma ra nhão
que, após ser con cluí da, vai be ne fi ci ar apro xi- 
ma da men te 4 mil pa ci en tes por mês. A obra faz
par te das in ter ven ções do Pro gra ma de Ace le ra- 
ção do Cres ci men to (PAC) e é co or de na da pe la
Se cre ta ria de Es ta do das Ci da des e De sen vol vi- 
men to Ur ba no (Se cid).

Pra curtir

Mar que na sua agen -
da: dia 20 de ju lho,
se rá co me mo ra do o
fa mo so Dia do Ami go,
da ta es pe ci al pa ra
ce le brar a ami za de
que vo cê cons truiu ao
la do da que la pes soa
com quem já com -
par ti lhou tan tos mo -
men tos im por tan tes.

É a opor tu ni da de per -
fei ta pa ra ex pres sar
ca ri nho, gra ti dão e
com pa nhei ris mo, se -
ja com pa la vras ou
tro ca de pre sen tes.

O Te a tro Sesc se pre -
pa ra pa ra re to mar
su as ati vi da des pre -
sen ci ais. 

E o re en con tro já tem
da ta mar ca da: es te
sá ba do, 17 de ju lho.

O es pe tá cu lo que
mar ca es sa re a ber tu -
ra é “Ode ao Ma lan -
dro”, um show cê ni co
iné di to com o re per -
tó rio da obra de te a -
tro mu si cal bra si lei ro
“A Ópe ra do Ma lan -
dro”, de Chi co Bu ar -
que, in ter pre ta do pe -
lo En can to Co le ti vo
Cul tu ral.

A Eli te Fil mes traz, a
par tir de 15 de ju lho,
qua tro no vos fil mes
pa ra as pla ta for mas
di gi tais Lo o ke, NOW,
Vi vo Play, Mi cro soft,
Go o gle Play, YouTube
Fil mes e iTu nes.

En tre as no vi da des
es tão o dra ma “Me do
de Amar”, pro du ção
do Rei no Uni do ga -
nha do ra de vá ri os
prê mi os, e o ter ror
“Uma Ami za de Pe ri -
go sa”, es tre la do pe la
jo vem atriz Sa nae
Lout sis.

São Luís, quarta-feira, 14 de julho de 2021


