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A intolerância
atinge a fé

Ataques a casas de culto afro
são investigados na Grande Ilha
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
PÁGINA 6

Governo Federal destina
6,7 milhões para
fortalecer aquisição de
alimentos no Maranhão

Três maranhenses
na Seleção Brasileira
de Beach Soccer
Datinha, Gerlan e Bobô foram
convocados para a Seleção Brasileira
para um período de treinos visando
a disputa das Eliminatórias SulAmericanas para a Copa do Mundo
PÁGINA 8

BASTIDORES
Pai Nosso e o voto
impresso
Ministro participou de ato para
marcar ações do Governo Federal
em benefício da população quilombola, de comunidades extrativistas e da rede de assistência
social. O evento aconteceu na quadra do Parque do Bom Menino, e
contou com a presença do prefeito
Eduardo Braide (Podemos)

PÁGINA 3

Homenagem para o Mestre João Câncio
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

Depois de uma semana politicamente fervente em Brasília, em que o presidente da República Jair Bolsonaro 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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CPI DA COVID

MINISTÉRIO DA CIDADANIA

Grande Ilha recebe
verba por imigrantes
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

O

Ministério da Cidadania
destinou R$ 6,5 milhões para municípios que receberão imigrantes e refugiados
venezuelanos. O repasse emergencial
dos recursos federais para ações socioassistenciais acontecerá em parcela
única, referente a seis meses de atendimento. A Portaria nº 641/2021 foi
publicada nesta segunda-feira, 12, no
Diário Oﬁcial da União.
Os dois municípios do Maranhão
que serão contemplados com a verba
são São Luís e São José de Ribamar.
Enquanto a capital irá receber R$ 720
mil, a cidade balneária verá em seus
cofres cerca de R$ 360 mil. Segundo o
documento, Ribamar tem 150 pessoas
nesta situações enquanto São Luís
acolhe 300 imigrantes.
De acordo com o texto, a situação
de vulnerabilidade dos imigrantes e
refugiados oriundos de ﬂuxo migratório provocado pela crise humanitária
no país vizinho foi agravada pela pandemia de covid-19, por isso a necessidade de assegurar medidas de assistência emergencial.
Estratégia de interiorização
Por meio da Operação Acolhida, o
governo federal atende os venezuelanos que chegam ao país pelas fronteiras de Roraima e Amazonas. Parte da
operação, a estratégia de interiorização leva voluntariamente refugiados e
imigrantes dos estados do Norte para
outras cidades no país, como forma
de reduzir a pressão sobre comunidades locais que acolhem essas pessoas
e proporcionar novas oportunidades
aos cidadãos.
Os municípios beneﬁciados pela

portaria desta segunda-feira do Ministério da Cidadania receberão 2.730
pessoas. São eles: Venâncio Aires e
Nonoai (RS); Chapecó e Xaxim (SC);
Maringá (PR); Montes Claros e Belo
Horizonte (MG); Teresina (PI); Palmas
(TO); Itabuna (BA); Garanhuns (PE);
São José do Ribamar e São Luís (MA);
Itaituba e Santarém (PA); e Santana
(AP).
O Ministério da Cidadania, por intermédio da Secretaria Nacional de
Assistência Social, dará assessoramento técnico aos estados e municípios nas atividades de planejamento e
implementação das ações.

Aqui estamos entregando cestas de
alimentos, trazendo recursos para o
Programa de Aquisição de Alimentos,
fazendo a entrega de equipamentos
para fortalecer a agricultura familiar,
veículos para a assistência social, entre outros investimentos que vão beneﬁciar as famílias mais necessitadas
neste momento de diﬁculdades. O
Governo Federal tem trabalhado para
reformular os programas sociais, tornando-os mais robustos e desenvolvendo ações que garantam autonomia e emancipação para as famílias.
Isso é garantir cidadania”, aﬁrmou o
ministro.

Investimento em São Luís

Programa de Aquisição de Alimentos
Com os R$6,7 milhões que o Ministério da Cidade está destinando para
São Luís, a Prefeitura ampliará de 93
para 1.043 o total de agricultores aptos e legalizados com a Declaração de
Aptidão do Pronaf (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura
Familiar). O Programa de Aquisição
de Alimentos (PAA) tem como ﬁnalidades básicas a promoção do acesso à
alimentação e incentivo à agricultura
familiar. Para isto, o programa compra
alimentos produzidos pela agricultura familiar, com dispensa de licitação,
e os destina às pessoas em situação de
insegurança alimentar e nutricional e
àquelas atendidas pela rede socioassistencial, pelos equipamentos públicos de segurança alimentar e nutricional e pela rede pública e ﬁlantrópica
de ensino. Desta forma, os agricultores familiares têm sua renda assegurada e as famílias em situação de vulnerabilidade têm alimento garantido.

O prefeito de São Luís, Eduardo
Braide e o ministro da Cidadania, João
Roma Neto, anunciaram investimentos de R$ 6,7 milhões para ampliação
do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), beneﬁciando pequenos
agricultores e famílias de baixa renda
de São Luís, durante solenidade no
Parque do Bom Menino na última segunda-feira (12).
A ação faz parte do evento “Isso é
Cidadania”, do Governo Federal, por
meio do qual o Ministério da Cidadania fez, também, a entrega de 10 mil
cestas de alimentos para São Luís,
além de veículos, equipamentos agrícolas, entre outros investimentos para
diversos municípios maranhenses.
O ministro João Roma Neto ressaltou que os investimentos nos programas sociais são uma das suas prioridades à frente da pasta.
“Estamos seguindo com entregas
em diversos estados no nosso país.

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 quase seis meses como presidente, o americano Joe Biden não alterou substancialmente a política dos
EUA para Cuba, nem deve fazer mudanças tão cedo. A avaliação é do especialista e professor da American
University William LeoGrande, um
dos coautores do livro Back Channel
to Cuba: The Hidden History of Negotiations between Washington and Havana. Ao Estadão, LeoGrande diz que
com maior acesso à internet, as redes
sociais se tornaram um instrumento
de mobilização no mundo real.
O que explica os protestos?
A principal razão é o desespero
econômico. Há carência de alimentos, medicamentos, eletricidade e
combustível. O governo cubano está
basicamente quebrado, não tem mais
fontes de moeda estrangeira. A pandemia acabou com a indústria do turismo, o governo Trump cortou as remessas dos cubano-americanos, os
embarques de petróleo venezuelano
caíram 50%, por causa dos problemas
na Venezuela. Todas as principais fon-

tes de moeda estrangeira de Cuba estão bloqueadas agora. E, assim, o governo não consegue importar alimentos, remédios e combustível. Acrescente a isso, é claro, a própria pandemia. Cuba tinha feito um bom trabalho na contenção do vírus. Fecharam
a ilha completamente no ano passado, tinham medidas de quarentena
obrigatórias muito restritas para pessoas com teste positivo. E como eles
têm um sistema de saúde preventiva,
puderam fazer o rastreamento de
contatos. As coisas estavam relativamente bem, sob controle, e começaram a se abrir novamente. Agora, a variante Delta foi detectada e há propagação comunitária, sem que o sistema
de saúde tenha recursos para lidar
com isso.
Qual o papel do maior acesso à internet nesse processo?
Por muito tempo, os cubanos tiveram pouco acesso à internet, por razões econômicas e políticas. Mas, nos
últimos anos, a disponibilidade se ex-

pandiu muito rapidamente. Em Cuba,
onde as associações voluntárias independentes não são legais, as redes sociais tomaram esse lugar e se tornaram um instrumento de mobilização
para a ação no mundo real.
Como o sr. vê a política do presidente
Biden para Cuba?
Até agora, o governo de Joe Biden
não fez absolutamente nada. Eles deixaram todas as sanções de Trump em
vigor. O Departamento de Estado disse que aplaude os cubanos por tentarem ajudar uns aos outros. Ainda assim, os Estados Unidos mantêm de pé
a proibição de remessas que impede
os cubanos-americanos de ajudarem
suas famílias na ilha. Simplesmente
não faz sentido. Sobre as manifestações, o governo Biden disse o que já se
esperava: que apoia o povo cubano e
pede que o governo não use força
contra manifestantes pacíﬁcos. É perfeitamente compreensível, mas não
há reconhecimento por parte do governo de que suas políticas contribuíram para a crise que está ocorrendo.

PFinvestigaseBolsonaro
cometeuprevaricação
A Polícia Federal abriu ontem inquérito para investigar se o presidente Jair Bolsonaro prevaricou por não ter
comunicado aos órgãos de investigação indícios de corrupção nas negociações para compra da vacina indiana
Covaxin pelo Ministério da Saúde. Horas após a informação ser divulgada, o presidente negou ter cometido o
crime ao aﬁrmar que repassou a denúncia para seu então ministro da Saúde, o general Eduardo Pazuello, tomar as providências.
“Eu entendo que a prevaricação se aplica a servidor
público. Não se aplicaria a mim. Mas qualquer denúncia
de corrupção, eu tomo providência. Até a do Luís Lima
(Luis Miranda), mesmo conhecendo toda a vida pregressa dele, a vida atual dele, eu conversei com o Pazuello”, aﬁrmou trocando o nome do deputado federal que
disse ter levado a Bolsonaro as suspeitas em torno da
Covaxin.
Bolsonaro narrou o eventual diálogo com seu subordinado. “Pazuello, está aqui uma denúncia do deputado
Luís Lima (Miranda), que estaria algo errado acontecendo. Dá uma olhada? Ele viu e disse não ter nada de errado”, aﬁrmou. Segundo o presidente, Pazuello, que é general da ativa, apontou apenas erros que teriam sido
corrigidos no processo.
A investigação sobre a conduta de Bolsonaro foi autorizada pela ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal
Federal. O pedido partiu da Procuradoria-Geral da República a partir de uma notícia-crime oferecida pelos
senadores Randolfe Rodrigues (Rede-AP), Fabiano Contarato (Rede-ES) e Jorge Kajuru (Podemos-GO).
Apesar do entendimento do presidente, em seu artigo
327, o Código Penal diz que, para os efeitos da lei, são
considerados funcionários públicos “quem, embora
transitoriamente ou sem remuneração, exerça cargo,
emprego ou função pública”. Dessa forma, portanto, ele
pode responder por prevaricação.
O inquérito será tocado por dois órgãos que têm as
cúpulas alinhadas ao governo. A Procuradoria-Geral da
República, que tentou sem sucesso adiar a investigação,
e a PF. Bolsonaro não deixou de pontuar ontem que o caso está com o “nosso” ministro da Justiça, Anderson Torres, e o “nosso” diretor-geral da PF, Paulo Maiurino, que
escalou o delegado William Tito Schuman Marinho.
“Para começar o processo demora. Mas, pode ter certeza, está aberto aqui o Anderson, o nosso ministro da
Justiça, o nosso Maiurino (diretor-geral da PF). Se bem
que eu não mando na Polícia Federal, pessoal. E não tem
como botar cabresto na PF”, disse. O ex-ministro da Justiça Sérgio Moro deixou o governo em 2020 acusando
Bolsonaro de tentar interferir na PF para livrar seus ﬁlhos e familiares de investigações. No caso mais recente,
o delegado que investigou seu então ministro Ricardo
Salles perdeu o cargo.
Covaxin
O pedido de investigação foi levado ao STF depois
que o deputado Luis Miranda (DEM-DF) e o irmão do
parlamentar, Luís Ricardo Fernandes Miranda, que é
chefe de importação do Departamento de Logística do
Ministério da Saúde, aﬁrmaram à CPI da Covid do Senado que o presidente ignorou alertas a respeito de suspeitas de corrupção no processo de aquisição do imunizante fabricado pela Bharat Biotech.
O governo comprou a Covaxin por um preço 1.000%
maior do que, seis meses antes, era anunciado pela própria fabricante. Foi a vacina mais cara comprada pelo
governo e a única a ter um intermediário nas negociações.
No dia 24 de junho, quase três meses depois de ter sido informado pelo deputado Luis Miranda sobre as possíveis irregularidades no processo de aquisição da vacina, o presidente ainda não havia acionado a PF para investigar o caso. O inquérito para apurar as denúncias
apresentadas por Luis Miranda a Bolsonaro só foi instaurado no dia 30 de junho a mando do Ministério da
Justiça.
Bolsonaro comentou ontem sobre a possibilidade de
a conversa com o deputado Miranda ter sido gravada.
“Se houve gravação, isso é crime. Pelo amor de Deus. É a
mesma coisa: Pega cinco colegas, vamos bater um papo,
a gente começa a falar um montão de abobrinhas. Fala
da vida do outro, colega isso, colega aquilo. É justo alguém gravar e levar isso para frente? Agora, nada, pelo
que eu me lembre, foi tratado com ele com a ênfase como ele vem dizendo.”
O deputado já insinuou que se for desmentido pelo
presidente vai apresentar as provas de que a conversa
ocorreu. Na ocasião, Bolsonaro teria apontado seu líder
do governo, deputado Ricardo Barros (PP-PR), como
responsável pelos “rolos” envolvendo a compra de vacinas no Ministério da Saúde. Barros foi ministro no governo Temer e manteve inﬂuência na pasta no atual governo. O Estadão apurou que Bolsonaro teria feito críticas nessa conversa também ao presidente da Câmara,
Arthur Lira (PP-AL), e ao senador Ciro Nogueira (PP-PI),
ambos seus aliados.
Miranda também será alvo da PF, que deve apurar se
cometeu crime de denunciação caluniosa.
O crime de prevaricação está previsto no artigo 319
do Código Penal, com pena de até um ano de detenção.
Especialistas ouvidos pelo Estadão indicam que o presidente pode não só ter cometido crime de prevaricação,
mas também de condescendência com o crime e, até
mesmo, de responsabilidade, este último podendo levar
à abertura de impeachment.
Juristas veem margem para que Bolsonaro seja enquadrado nos incisos V e VII da lei do impeachment, que
falam, respectivamente, da probidade administrativa e
do legal emprego dos recursos públicos.
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CIDADANIA

6,7 mi para fortalecer
Nosso e o voto
aquisição de alimentos Pai
impresso
Ministro participou de ato para marcar ações do Governo Federal em benefício da
população quilombola, de comunidades extrativistas e da rede de assistência social

FOTOS: JÚLIO DUTRA/ MIN. CIDADANIA

SAMARTONY MARTINS

U

m convênio de R$ 6,7 milhões para fortalecer o Programa Federal de Aquisição
de Alimentos – PAA no Maranhão foi assinado pelo ministro da
Cidadania, João Roma, na última segunda-feira (12), em sua passagem
pela capital maranhense durante as
ações do ‘Isso é Cidadania’, que também destinou 39.866 mil cestas básicas e veículos para municípios do estado. “Já começo muito bem a semana, por estar aqui em São Luís fazendo
entregas tão importantes à população”, declarou o ministro João Roma.
O evento aconteceu na quadra do
Parque do Bom Menino e contou com
a presença do prefeito Eduardo Braide (Podemos), do vice-presidente da
Câmara Municipal de São Luís, vereador Dr. Gutemberg (PSC), do deputado federal Aluísio Mendes (PSC), do
secretário especial do Desenvolvimento Social do Ministério da Cidadania, Alexandre Reis, do secretário
nacional de Inclusão Social e Produtiva do Ministério da Cidadania, Marcello Linhares, do presidente da Federação das Indústrias do Maranhão
(Feima), Edilson Baldez, entre outras
autoridades.
Com investimento de quase R$ 2
milhões, os 16 veículos do Programa
de Aquisição de Alimentos (PAA) beneﬁciarão os municípios de Centro
Novo do Maranhão, Graça Aranha,
Cândido Mendes, Arame, Presidente
Sarney, Duque Bacelar, Luís Domingues, Bacuri, Santa Filomena do Ma-

AÇÃO ‘ISSO É CIDADANIA’ VAI CONTEMPLAR 19 MUNICÍPIOS NO ESTADO DO MARANHÃO
ranhão, Serrano do Maranhão, Santo
Antônio dos Lopes, Santo Amaro do
Maranhão, Godofredo Viana, Loreto,
Cajari e Igarapé do Meio. Segundo Roma, os veículos do PAA “favorecem
desde a agricultura familiar até o cidadão que está na ponta, precisando da
segurança alimentar”.
Dois veículos MobSUAS também
foram entregues com a ﬁnalidade de
aprimorar o atendimento à população em situação de vulnerabilidade e
risco social. Os micro-ônibus serão
destinados aos municípios de Caxias
e Zé Doca. “Estamos ﬁrmes na missão
de andar pelos quatro cantos do país
para amparar famílias que estão sofrendo com impactos da pandemia.
Esse é o compromisso que o presidente Jair Bolsonaro tem assumido com o
Brasil que, com o avanço da vacinação, logo irá recuperar a força, a garra
e o brilhantismo que sempre foram
dignos da nossa gente”, destacou o
ministro.
A arrecadação é resultado de parce-

ria do Ministério da Cidadania com
ICMBio, Federação das Indústrias do
Estado do Maranhão (FIEMA), Serviço Social da Indústria (SESI), Confederação da Agricultura e Pecuária do
Brasil (CNA), Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural (SENAR) e Organização das Cooperativas Brasileiras.
Somadas, as cestas totalizam quase
600 toneladas de alimentos e têm como destinação comunidades quilombolas, organizações extrativistas e
pessoas em situação de vulnerabilidade.
Representante de entidade quilombola, Aurineia Diniz Silva, recebeu a entrega simbólica da cesta das
mãos do ministro João Roma. “Estou
muito feliz de poder levar os alimentos para minha comunidade, que é
humilde e passa necessidade. É um
dia importante”, aﬁrmou, sorridente.
Aurineia é vice-presidente do Conselho Comunitário Pacto pela Paz da Liberdade, que agrega comunidades
quilombolas.

Depois de uma semana politicamente fervente em Brasília, em
que o presidente da República Jair Bolsonaro 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. Depois de encontro reservado com o presidente do
STF, Luiz Fux, o chefe do Executivo concedeu entrevista à imprensa, pediu desculpas pelos rompantes destrambelhados, não mandou jornalista calar a boca e respondeu perguntas sobre as denúncias apontadas na CPI da Covid, sem xingar os senadores de
“bandidos”.
Nesta terça-feira, o vice-presidente, general Hamilton Mourão,
entrou no debate do voto impresso. Negou que Bolsonaro planeja
um golpe e que a decisão do voto auditável, proposto pelo titular
do Planalto, precisa ser avaliada pelo Congresso. “Se não for aprovado, vamos com as regras que estão valendo”. E acrescentou que
o máximo que pode ocorrer depois da eleição “é choro de perdedor”. É perceptível que a mudança de postura de Bolsonaro tem
tudo a ver com sua entrada na mira da CPI da Covid e a queda da
popularidade nas intenções de voto, apontadas nas pesquisas
mais recentes.
Sobre seu comportamento explosivo, o presidente reconheceu
que errou. “Um dia eu aloprei com uma pessoa. Manda tua mãe
comprar. Aloprei sim. Me desculpa”. Ele negou até que existam
atritos dele com as instituições. Nem com o Supremo Tribunal, exceto o presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, por ser contra o
voto impresso. Para o ministro do STF, Gilmar Mendes a ameaça
de não haver eleição sem voto impresso tem nome. “É um tipo de
lenda urbana que ‘galvaniza’ a base eleitoral mais dura do chefe
do Planalto. Isso é tão consistente quanto à mensagem que diz
que o homem não foi à lua”, ironizou Gilmar.
Seja como for, o Brasil tem reservado pontos na história, não
como contribuição à grandeza do saber universal, mas como um
péssimo ator em papel coadjuvante. Assume papéis errantes desde a controvérsia do descobrimento, da mudança da corte portuguesa para o Rio de Janeiro fugindo de Napoleão Bonaparte, passando pela Independência à beira de um riacho despovoado (Ipiranga), até à proclamação da República, da forma mais inusitada
do mundo moderno. Cada evento, com seus personagens ofuscados pela falta de brilho. No episódio da entrevista do presidente
Bolsonaro em tom ameno, ele a encerrou rezando, com os jornalistas, um “Pai Nosso”, para não parecer “grosso”. Seria um voto de
conﬁança para descontar pecados? Foi uma burilada tolice para
começar a semana.

Fala sério!

PROJETO DE LEI

Lista em fila de espera do SUS poderá ser divulgada
KRISTIANO SIMAS / AGÊNCIA ASSEMBLEIA

Para o vice-presidente da CPI da Covid, senador Randolfe Rodrigues, a Comissão revelou algo importante: “Alguns que outrora
propunham atear fogo no Supremo Tribunal resolveram recorrer
à mesma corte para ﬁcarem calado no depoimento”.

Lógica invertida

O desabafo de Randolfe ocorreu durante depoimento da diretora técnica da Precisa Medicamentos, Emanuela Medrades. Ela
conseguiu liminar para ﬁcar em silêncio sobre fatos que a incriminem, perante os senadores da CPI. E emudeceu em tudo.

Limite do silêncio

A senadora Eliziane Gama (Cidadania) acompanhou os colegas da CPI da Covid ao STF entregar os embargos sobre os limites
do silêncio da diretora da empresa Precisa que, com uma liminar
de Luiz Fux, se recusou a responder a qualquer pergunta.

PLENÁRIO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA APROVOU PROJETO DO DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO VOLTADO PARA A SAÚDE DO ESTADO
A Assembleia Legislativa do Maranhão aprovou, nesta terça-feira (13), o
Projeto de Lei 619/2019, de autoria do
deputado Wellington do Curso
(PSDB), que dispõe sobre a divulgação de lista com os nomes dos pacientes que aguardam por consultas, exames e intervenções cirúrgicas e outros
procedimentos nos estabelecimentos
da rede pública de saúde e de instituições conveniadas prestadoras de serviço ao Sistema Único de Saúde
(SUS).
A matéria, encaminhada à sanção
do governador Flávio Dino (PSB) pelo
presidente da Assembleia, deputado
Othelino Neto (PCdoB), estabelece
que a rede pública de saúde do Maranhão e as instituições conveniadas ao
SUS disponibilizarão à Secretaria de
Estado da Saúde (SES) a listagem atualizada de pacientes em ﬁla de espera por consultas (discriminadas por
especialidades), exames e procedimentos diversos, intervenções cirúrgicas e quaisquer outros procedimentos na sua área de gestão.

Listas

Conforme a proposição, as listagens disponibilizadas devem ser especíﬁcas para cada modalidade (discriminada por especialidade), exame,
intervenção cirúrgica ou procedimento e abranger todos os pacientes
inscritos em quaisquer unidades do

SUS, incluindo outros prestadores
que recebam recursos públicos.
De acordo com o PL, a divulgação
das informações deve observar o direito à privacidade do paciente, que
poderá ser identiﬁcado pelo número
do Cartão Nacional de Saúde
(CNS), iniciais do nome completo
e data de nascimento. O PL estabelece
que as listas de espera poderão ser publicadas na página oﬁcial da Secretaria de Estado da Saúde e nos espaços
virtuais das regionais de saúde, devendo conter, dentre outras informações, a data de solicitação da consulta
(discriminada por especialidade), do
exame, das intervenções cirúrgicas ou
de outros procedimentos.

Prêmio

Na sessão plenária parlamentares
também aprovaram por unanimidade, o Projeto de Lei nº 319/2021, do
Poder Executivo, que institui o ‘Prêmio Escola Digna’ e o Bolsa Auxílio
Educacional (BAE). A matéria foi encaminhada à sanção do governador
Flávio Dino (PSB).
O prêmio, criado no âmbito da Política Educacional Escola Digna, tem
como objetivo estimular o desenvolvimento da excelência, da equidade e
da qualidade social dos sistemas públicos de ensino do Estado e valorizar
a gestão educacional com foco na melhoria da aprendizagem dos estudan-

tes.
A proposição estabelece que o ‘Prêmio Escola Digna’ visa condecorar as
escolas públicas que tenham obtido,
no ano anterior ao de sua concessão,
os melhores resultados de aprendizagem. Será concedido anualmente,
sendo a primeira edição prevista para
2022.
O PLO dispõe ainda que os resultados de aprendizagem serão calculados por meio do Sistema de Avaliação
da Aprendizagem do Estado do Maranhão (SEAMA), com base no Índice de
Desempenho Escolar de Alfabetização (IDE-Alfa), no índice de Desempenho Escolar – 5º ano (IDE-5ºano) e
no Índice de Desempenho Escolar –
9º ano (IDE- 9º ano).

Bolsa Auxílio Educacional

Com relação à Bolsa Auxílio Educacional (BAE), a proposição estabelece
que consiste em auxílio mensal devido ao proﬁssional da educação, servidor público ou não, que, em razão do
desenvolvimento de atividade formativa ou da realização de pesquisa no
ensino básico, participe, em caráter
eventual, de processo de formação,
avaliação educacional, acompanhamento técnico pedagógico ou gestão
de programas, bem como de ações
destinadas à melhoria dos indicadores educacionais desenvolvidos pela
Secretaria de Estado de Educação.

“Bolsonaro pediu perdão”

Do presidente do STF, Luiz Fux falando do encontro que teve
anteontem com o presidente Jair Bolsonaro, no qual expôs-lhe os
limites dos Poderes e as regras de respeito às instituições.

Em discurso no Senado, o pedetista maranhense Weverton Rocha disse que as melhorias na economia, tão festejada pelo governo Bolsonaro, não chegou à população. Os alimentos, combustíveis e gás de cozinha estão
com preços absurdos.
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Ao comentar a chamada de Jair Bolsonaro ao Supremo
Tribunal Federal para uma conversa franca com o presidente Luiz Fux, o governador Flávio Dino disse não
se lembrar de algo parecido entre dois chefes de Poderes no Brasil.
“O presidente da República foi convocado a comparecer ao STF para jurar – novamente – obedecer à Constituição”, tuitou Dino, em tom de ironia, para completar: “Cada dia uma novidade no Direito Constitucional
pátrio”.

Marcando golaço

O prefeito de São Luís, Eduardo Braide (Podemos) voltou ontem ao noticiário nacional por ter iniciado a vacinação dos adolescentes, a partir de 17 anos. É a única capital brasileira a avançar
tanto no processo imunizante.

Voto eletrônico

Ao defender a urna eletrônica como segura, o ministro do STF
Gilmar Mendes perguntou: “Já tinham ouvido falar de Hélio Negão? E de Bia Kicis? – Nenhum de nós tínhamos ouvido falar deles.
Vieram nesse arrastão de Bolsonaro em 2018. Uma prova que a urna é ﬁel aos votos que lá foram depositados”, disparou.

OPINIÃO

4

oimparcial.com.br

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

Eduardo e Fátima
BRUNO LACERDA
Jornalista, Mestrando em Comunicação

Explosão de fome na pandemia
São estarrecedoras as consequências da
pandemia do novo coronavírus no mundo,
com quase 190 milhões de casos conﬁrmados e mais de 4 milhões de mortes. No seu
mais recente relatório, O Estado da Segurança Alimentar e Nutricional no Mundo, a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) mostra que a covid-19 desestruturou famílias, afetou drasticamente a economia, exacerbou desigualdades e pode atrasar em 15 anos o combate à
fome no planeta. Trata-se do primeiro levantamento do gênero em meio a uma pandemia.
Em 2020, destaca a instituição no documento, entre 720 milhões e 811 milhões de
pessoas no mundo passaram fome. E, pela
primeira vez na vida, ao menos 118 milhões
de habitantes enfrentaram esse drama. No
levantamento, a FAO relata que mais da metade de todas as pessoas subnutridas no
mundo vivem na Ásia (418 milhões), mais de

um terço (282 milhões) na África e cerca de
60 milhões na América Latina e no Caribe.
Mas é no continente africano, onde atinge
21% da população, que o ﬂagelo da fome registrou o aumento mais acentuado em 2020.
“É mais que o dobro de qualquer outra região”, ressalta o documento. Na América Latina, a subnutrição alcança 9,1% dos habitantes.
Com relação à fome no Brasil, onde cerca
de 19 milhões de pessoas foram infectadas e
mais de 530 mil já perderam a vida na pandemia, o estudo da FAO assinala que o país
tem indicadores melhores que a média latino-americana. No país, a prevalência da
subnutrição entre 2018 e 2020 ﬁcou abaixo
de 2,5%. Mesmo assim, o relatório mostra
que cerca de 12 milhões de habitantes começaram a sofrer com a falta de comida de
forma moderada ou severa nos últimos quatro anos, situação que se agravou depois do
início da pandemia no ano passado. Esse

contingente equivale ao da cidade de São
Paulo, município mais populoso do país.
Diante da atual situação, o mundo não
deve atingir a meta de zerar a fome até 2030,
um dos objetivos do desenvolvimento sustentável propostos pela Organização das
Nações Unidas (ONU). “A covid-19 é só a
ponta do iceberg”, relata o documento da
FAO. Em relatório recente, a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) observou que na maior parte
dos países desenvolvidos ou em desenvolvimento as desigualdades já estavam ocorrendo antes mesmo de o novo coronavírus desestruturar o planeta. “Há um risco real de
que o fosso da crise da covid aprofundará a
desigualdade e a exclusão, a menos que os
governos ponham os empregos no coração
da recuperação”, alertou a OCDE no estudo
Panorama do Emprego 2021. No mundo inteiro, a covid-19 tornou-se o pior de todos os
pesadelos.

Base monetária
ANTÔNIO AUGUSTO RIBEIRO BRANDÃO
Economista
“Você é uma voz, e mais nada.” Plutarco,
ﬁlósofo e escritor grego, autor de dezenas de
biograﬁas. A inﬂação está de volta. Como se
não bastassem questões de natureza estrutural inerentes à produção nacional, agravadas pela pandemia, a pressão sobre o sistema de preços fez com que o IGP-M acumulado em doze meses saltasse para 37,4%, índice que está sendo repassado aos contratos.
Vamos rememorar um pouco sobre o afrouxamento monetário que ainda está ocorrendo no mundo todo, desde 2008/2009, mais
aqui e menos ali. Depois dos trilhões de dólares iniciais injetados pelo Federal Reserve
no mercado americano em socorro à Grécia
e Irlanda, o Banco Central Europeu – BCE
voltou-se para os desdobramentos da crise
chegando a Portugal, à Espanha e Itália, porque esses países estavam encontrando diﬁculdades na rolagem de suas dívidas e com
reﬂexos no sistema bancário. Esse movimento expansionista ainda não cessou apesar das tentativas para encontrar a ‘portade-saída’. Vejamos um pequeno exercício sobre economia monetária. A propósito, costumava dizer aos meus alunos da Universidade: esta é uma bela ferramenta de trabalho e acrescentava: os seus futuros empregadores vão ﬁcar satisfeitos em saber que vocês são conhecedores das teorias econômicas, mas o que vai interessar mesmo é o que
de fato souberem fazer. Vamos supor que
uma determinada economia mantenha 30%
dos seus meios de pagamento sob a forma
de papel-moeda em poder do público, e os
bancos 30% dos seus depósitos à vista sob a
forma de reservas. Como estaria essa economia em termos da sua Base Monetária?Os
meios de pagamento são formados pela moeda em poder do público somada aos depósitos à vista nos bancos comerciais. Esta é a
visão mais tradicional e conservadora (M1).
Como sabem, há versões mais abrangentes
(M2, M3 e M4) que incluem a chamada ‘quase-moeda’, títulos em poder do mercado (a
famosa Dívida Pública Interna) emitidos pelas autoridades monetárias e pelas instituições ﬁnanceiras autorizadas a funcionar. Esse agregado deve reﬂetir a quantidade de
moeda considerada necessária ao pleno
funcionamento da economia e guardar proporção com os bens e serviços disponíveis.
Se isto não ocorrer, haverá inﬂação ou deﬂação conforme o excesso ou escassez de moe-

da em relação ao produto. O normal é que a
quantidade de moeda em poder do público
seja bem inferior àquela em depósitos à vista
nos bancos comerciais, porque os depósitos
têm alto poder de expansão através dos empréstimos. Na verdade, os Bancos podem
criar moeda, pois os empréstimos acabam
gerando novos depósitos e vice-versa, até
que o efeito dessa expansão monetária inicial seja absorvido pela economia. As autoridades monetárias atuam sobre esse mecanismo em nome da administração da moeda: ﬁxam a taxa de reservas que o sistema
bancário deve manter à sua ordem exigindo
depósitos compulsórios indisponíveis para
empréstimos. Desta forma, atuando sobre o
nível das reservas bancárias estão, ao mesmo tempo, atuando sobre o nível dos depósitos à vista e, por decorrência, dos empréstimos. A Base Monetária representa o passivo das autoridades monetárias, suas responsabilidades perante o público e o sistema
bancário. É o agregado monetário que relaciona as reservas e os meios de pagamento
reﬂetindo-se no valor do seu multiplicador,
que é um múltiplo da própria Base, sempre
positivo e maior do que a unidade, signiﬁcando a repercussão experimentada pela expansão da moeda.
Os meios de pagamento são formados
pela moeda em poder do público somada
aos depósitos à vista nos bancos comerciais.
Esta é a visão mais tradicional e conservadora (M1). Como sabem, há versões mais
abrangentes (M2, M3 e M4) que incluem a
chamada ‘quase-moeda’, títulos em poder
do mercado (a famosa Dívida Pública Interna) emitidos pelas autoridades monetárias e
pelas instituições ﬁnanceiras autorizadas a
funcionar. Esse agregado deve reﬂetir a
quantidade de moeda considerada necessária ao pleno funcionamento da economia e
guardar proporção com os bens e serviços
disponíveis. Se isto não ocorrer, haverá inﬂação ou deﬂação conforme o excesso ou escassez de moeda em relação ao produto. O
normal é que a quantidade de moeda em poder do público seja bem inferior àquela em
depósitos à vista nos bancos comerciais,
porque os depósitos têm alto poder de expansão através dos empréstimos. Na verdade, os Bancos podem criar moeda, pois os
empréstimos acabam gerando novos depósitos e vice-versa, até que o efeito dessa expansão monetária inicial seja absorvido pela
economia. As autoridades monetárias atuam sobre esse mecanismo em nome da administração da moeda: ﬁxam a taxa de reser-

vas que o sistema bancário deve manter à
sua ordem exigindo depósitos compulsórios
indisponíveis para empréstimos. Desta forma, atuando sobre o nível das reservas bancárias estão, ao mesmo tempo, atuando sobre o nível dos depósitos à vista e, por decorrência, dos empréstimos. A Base Monetária
representa o passivo das autoridades monetárias, suas responsabilidades perante o público e o sistema bancário. É o agregado monetário que relaciona as reservas e os meios
de pagamento reﬂetindo-se no valor do seu
multiplicador, que é um múltiplo da própria
Base, sempre positivo e maior do que a unidade, signiﬁcando a repercussão experimentada pela expansão da moeda.
Na questão proposta, o valor do multiplicador é aproximadamente igual a 1.96, resultante do efeito da injeção de uma unidade monetária na economia, quase o dobro. A
coisa se comporta assim: se aumentar o nível dos depósitos à vista e diminuir o nível
das reservas bancárias, o multiplicador vai
aumentar, e vice-versa. Um multiplicador
igual a 1.96 deveria ser considerado elevado
se, anteriormente, houvesse uma tendência
de alta, de 1.75 para 1.78, por exemplo, depois para 1.96. Conclusão: a Base Monetária
estaria em expansão e a causa poderia estar
na emissão de papel-moeda, que é o início e
o principal instrumento de pressão em todo
processo inﬂacionário. Tudo isto vem a propósito da atual crise que assola a economia
mundial. “Quanto dinheiro será suﬁciente
para salvar os governos europeus ainda endividados e sitiados por investidores intranquilos?”. O mercado está exigindo, cada vez
mais, alta na rentabilidade dos títulos da dívida soberana dos países mais atingidos,
“tornando insustentável o ﬁnanciamento de
déﬁcits e, por consequência […], encarecendo o crédito”. As carteiras dos bancos centrais continuam encontrando diﬁculdades
no resgate desses títulos e a saída é fazê-los
girar. E ainda há os que defendem essa conjuntura, economistas heterodoxos que pregam a sua “nova macroeconomia”, a “teoria
monetária moderna” e a superação dos conceitos acima mencionados. E mais: dizem
que o Banco Central não controla a Base Monetária, não consegue, por isso restringe-se
na taxa de juros referencial. Foi por isso que
tentei junto ao Departamento de Economia
da Ufma , em colaboração com o Conselho
Regional de Economia, a realização de uma
pesquisa acadêmica que pudesse arbitrar
essas mudanças apregoadas na Teoria
Econômica, mas tudo debalde.

Cringe ou não, raro quem não tenha ouvido os versos de Eduardo e Mônica, da Legião Urbana. Um sucesso lançado em 1986,
ainda presente nos karaokês, nos encontros de jovens millenials,
ou nas playlists de quem aprecia o rock nacional. Difícil não ler
cantarolando: quem um dia irá dizer que não existe razão nas coisas feitas pelo coração? E quem me irá dizer que não existe razão?
Tal qual aquele casal, o Eduardo e a Fátima deste artigo são
personagens unidos pelo improvável: a diversidade. Aqui, tratada
sob outra óptica. Ela, Fátima Bezerra, do Partido dos Trabalhadores (PT). Pedagoga, 66 anos, Governadora do Rio Grande do Norte
(única mulher desempenhando a função no país, atualmente).
Ele, Eduardo Leite, do Partido da Social Democracia Brasileira
(PSDB). Bacharel em Direito, 36 anos, Governador do Rio Grande
do Sul. São, respectivamente, uma mulher lésbica e um homem
gay. Fátima, paraibana de Nova Palmeira, mudou-se para o estado
potiguar ainda adolescente. Em Natal, estudou, formou-se pedagoga, tornou-se professora. No PT desde 1981, militou nas associações de classe da educação em seu estado, exercendo o primeiro
mandato eleitoral em 1994, como Deputada Estadual (para o qual
foi reeleita). Desde então, foi também Deputada Federal (três
mandatos), Senadora e, agora, é Governadora. Eduardo, gaúcho
de Pelotas, iniciou sua trajetória no movimento estudantil no Ensino Médio. Em 2001, ﬁliou-se ao PSDB. Bacharelou-se em Direito
6 anos depois, sendo eleito vereador em 2008. Ao ﬁnal do primeiro
mandato na vereança, tornou-se Prefeito para o período 20132017. Candidatou-se ao Governo do Estado em 2018, e foi eleito
em segundo turno pelos gaúchos. Recentemente, em entrevista
ao programa “Conversa com Bial”, na Rede Globo, assumiu ser
gay. “O que tem a ver a sexualidade de Governadores com o cargo
que ocupam?”, perguntarão os puristas. No mundo ideal, absolutamente nada. No Brasil de hoje, muito – de simbólico e de concreto. Somos o país que mais mata LGBTs no mundo. Somos a
maior democracia governada pela extrema-direita, que se permeia de um discurso fajuto “da moral e dos costumes” e condena
toda existência que não se enquadre no padrão da questionável
“família tradicional brasileira”. Somos o país do “eu respeito, mas
não gostaria que fosse”. Concretamente, neste país, não há vantagem de qualquer espécie em declarar-se publicamente LGBT. Em
muitos casos, aliás, esta informação é uma ameaça às carreiras de
quem se expõe. Tratar a pauta em público é, portanto, uma decisão política, ato de coragem.
Muito se discutiu, nas últimas semanas, sobre as diferentes
abordagens dadas a Fátima e Eduardo quanto à “revelação” sobre
suas orientações sexuais. Inegável, é verdade, que a mulher negra
e nordestina, militante histórica da esquerda, teve menos atenção
que o jovem branco, galã da direita centro-sulista, cuja atenção se
deu em horário nobre, na emissora de televisão de maior audiência do país, e amplamente repercutiu.
Ele, hoje pré-candidato à Presidência da República pelo PSDB,
“príncipe da terceira via”, e neo-opositor de Brasília, declarou
apoio a Jair Bolsonaro no segundo turno das presidenciais de 2018
– um homem claramente homofóbico, machista e misógino, para
dizer o mínimo. Errou feio, foi controverso, jogou contra os seus.
Mas deslegitimar a sua declaração recente nos colocaria em igual
condição de equívoco. Aﬁnal, num Brasil permeado da pauta dos
costumes, quão provável seria um candidato gay ter chances ser
eleito Governador de um estado conservador?
Importante frisar: Fátima e Eduardo certamente não foram os
primeiros LGBTs nos comandos de Governos Estaduais, mas
abordaram o assunto publicamente. E diante do poder simbólico
que ocupam, demarcam um avanço em nossa história política
contemporânea. Quantas não são, aﬁnal, as identidades e diversidades ocultas que circundam o poder? Algumas, por receio do
preconceito, ﬁcarão ocultas nos bastidores dos Palácios. As poucas que se tornam públicas representam uma conquista de espaço, o direito de que cada um e cada uma possa ser quem é, e almejar o espaço público que desejar. Ainda que privilegiados, Eduardo e Fátima rompem os paradigmas de “quem pode ocupar os espaços de poder e decisão”. E passam a ser referências para milhares de jovens brasileiros – da esquerda à direita, que, ao vê-los
ocupando estes cargos, compreendem que “se eles puderam, outros de nós também poderão”. Política é (ou deveria ser) reﬂexo da
sociedade, dos seus anseios, das suas causas, pautas e demandas.
Diversidade é (ou deveria ser) uma discussão ampla, não relegada
àqueles/as que compõem as minorias representativas. De uma
vez por todas, devemos entender: não haverá justiça social se não
houver diversidade em todas as instâncias de poder. Não por prêmio à diferença, mas por reconhecimento à igualdade.
Por isso, a luta de hoje é para que, um dia, a sexualidade de
qualquer pessoa não seja condicionante das suas possibilidades
ou barreira. E enquanto este desejo for utopia, todo passo deve ser
comemorado, todo armário aberto deve ser respeitado, e todo indivíduo deve ser acolhido. Viva a diversidade, de Norte a Sul!

VIDA

Responsável: Celio Sergio
E-mail: celiosergio@hotmail.com
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GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SEDES
EXTRATO DE TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
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

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

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 ADIAMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 001.2021, do tipo Menor Preço por Item, sob o Regime de Fornecimento, 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 alimentação 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) feito 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, Barreirinhas, 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

DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DO MARANHÃO
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.

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
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

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 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 Licitação na seguinte modalidade e condições. Modalidade: Pregão Eletrônico. Modo de disputa: Aberto. Tipo de licitação:
Menor preço por lote, que será regida pela Lei nº 10.520/2002 e Lei 10.024/2019, subsidiariamente as disposições da Lei
nº 8.666/93, suas alterações. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL 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 possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital, para a execução de seus objetivos. Maiores informações
poderão ser obtidas no site da Prefeitura (https://arari.ma.go.br) e também nos dias de expediente das 08:00 às 13:00
horas, no Setor de Licitação do Município de ARARI-MA, onde poderão ser consultados gratuitamente, desde que em
mídia. ARARI-MA, 09 de julho de 2021. MARCELO SOUSA SANTANA - Secretário Municipal de Educação.

Aviso de licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2021-SRP. A Prefeitura Municipal de Cachoeira Grande/ 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 alterações 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 Grande/ 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.portaldecompraspublicas.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 CAROLINA
AVISO DE PRORROGAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO. A Prefeitura Municipal de Carolina, mediante 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, conforme 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

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 (MA), 09 de julho de 2021
Athos de Carvalho de Melo e Alvim
Presidente da CSL/SINFRA, em exercício

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA GRANDE
RUA DO COMERCIO, 3- CENTRO- CACHOEIRA GRANDE
CNPJ: 01.612.624/0001-22

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL

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.

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 licitação: 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 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, 12 de julho de 2021. Raimundo Fernandes Prazeres Filho
- Secretário Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Transporte.

RETIFICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO

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 DE INFRAESTRUTURA
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO – CSL/SINFRA
AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 005/2021 - CSL/SINFRA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21201/2021– SINFRA

PREFEITURA DE ARARI-MA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS
CNPJ: 06.217.954/0001-37
COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO - CCL

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, 24 de junho de 2021
Clécia de Jesus Oliveira Batista
Presidente

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 REMARCAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 035/2021 através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. A Prefeitura Municipal de Itaipava do Grajaú – MA, através de seu
Pregoeiro(a) e Equipe de Apoio, torna público para conhecimento de todos 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, conforme 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) mediante 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.

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.

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de São João Batista
CNPJ: 35.101.369/0001-75
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA – MA
ERRATA: AVISO DE LICITAÇÃO, que tem por Objeto Registro de Preços para Eventual Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Locação de Locação de Aparelho de Raio -X para Atender 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, REGISTRO DE PREÇO Nº 023/2021”. SÃO JOÃO BATISTA – MA, 13 de julho de 2021. Erica de Jesus
Siqueira - Pregoeira.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 001/2021
A Prefeitura Municipal de Mirador - MA, localizada na Rua Jornalista Mauritonio Meire, 22 – Centro, comunica 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 GRATUITAMENTE 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

AVISO DE REMARCAÇÃO LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2021. A Prefeitura 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 Prefeitura 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.

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

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
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

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

VIDA

Responsável: Celio Sergio
E-mail: celiosergio@hotmail.com
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A intolerância
que abala a fé
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
Crime
PATRICIA CUNHA

Telhado de templos afros
quebrados após apedejamento

No Brasil, o direito à liberdade de religião ou
crença está previsto no artigo 5º, VI, da Constituição Federal, que determina que “é inviolável a liberdade de consciência e de crença,
sendo assegurado o livre exercício dos cultos
religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias”. Além
disso, constitui crime a prática de discriminação ou preconceito contra religiões prevendo
pena de reclusão de 1 a 3 anos, além de multa
(Lei nº 7.716/1989). Frequentemente perseguidos, os praticantes de religiões de matriz africana 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 importunados 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 Direitos Humanos, Juventude e Igualdade Racial,
a Delegacia de Racismo e Crimes de Intolerância, a Defensoria Pública, o Ministério Público,
e a Comissão da Liberdade Religiosa da OAB.

E

m 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. O mais recente ataque, e que está
sendo investigado pela Delegacia de Crimes
Raciais, Delitos de Intolerância e Conflitos
Agrários, aconteceu na quinta-feira passada, no Anjo da Guarda e quase terminou em
tragédia. Vândalos invadiram o Terreiro de
Mina Dom Miguel e atearam fogo no espaço. Duas pessoas estavam na casa e, felizmente, 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 horários diferentes. Mas o ocorrido na quintafeira 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 tivemos prejuízo material, psicológico e religioso. Estes últimos são impagáveis. Tudo
foi queimado, quebrado. Uma situação triste”, 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 foram denunciados à polícia.
“A polícia esteve ontem aqui e teve apedrejamento 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 reconhecimento, nem a prestação de serviços e solidariedade 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

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 discriminação ou violência contra qualquer
indivíduo ou grupo de indivíduos, baseado na raça, cor, religião, descendência ou origem étnica ou nacional.
De acordo com o Gestor de
Comunidades Tradicionais de
Matriz Africana da SEIR, Sebastião Cardoso, o número de denúncias 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 fazendo o acompanhamento e direcionando suas estratégias para resolver a situação, 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 culto, 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 âmbito 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 Programa 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 colaborar com organizações da sociedade civil e órgãos estatais com
objetivos semelhantes.

exercer a nossa religiosidade”?, pergunta.
Também o terreiro do Pai João, na Vila
Nova, Papai Oxalá e Mamãe Oxum, foi desrespeitado 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 OABMA, 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 acompanhando o inquérito que foi direcionado para a delegacia especializada. A priori, nesse caso, não
houve depredação, mas sim a realização de um culto evangélico ao
lado que estava incomodando a realização dos cultos no terreiro. Em
ambos os casos estamos dando assistência, orientando juridicamente e intervindo junto às autoridades
de segurança para que eles possam
disponibilizar a segurança dessas
pessoas no exercício da sua liberdade religiosa”, comentou a presidente da Comissão, Alda Fernanda
Sodre Bayma Silva.

“Nós, da Secretaria de Igualdade,
acompanhamos as políticas que protegem 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 grupo de evangélico que
foi para
a porta dele
impedir que
ele fizesse
seu ritual.

Outro caso
foi no Apeadouro, 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 defesa para debatermos sobre a resolução para esses casos”, disse Sebastião.
A reunião, em formato virtual, será
nesta quarta-feira, às 14h, e terá representantes da Defensoria Pública do Estado do Maranhão, Ministério Público,
Secretaria de Direitos Humanos e Participação Popular, Secretaria de Estado Extraordinária da Igualdade Racial
(Seir), Comissão da OAB, Federação de
Umbanda, além de lideranças religiosas
de matriz africana.

“Esse Núcleo é responsável por catalisar
essas demandas que tenham a ver com diversidade de todas as formas. Essa demanda chega muito deficitária, então
a gente faz um refinamento delas com
o interessado, de preferência com a
entidade da sociedade civil organizada e grupos de interesse, encaminhamos para o promotor de justiça
e fazemos o acompanhamento, que
no caso específico dessa denúncia da
Vila Nova, deve ficar a cargo da Promotoria de Direitos Fundamentais da
Capital”, explicou José Márcio. A denúncia do Pai João foi a única que chegou ao
Ministério Público, direcionada ao NUDIV.
“Assim nós vamos democratizar esse atendimento. Existem alguns interesses que são problemáticos, são questões preocupantes 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 identificamos vários, mas seis deles precisam para ontem de uma intervenção mais organizacional do MP. Então criamos planos de ação (Padhum) focados em seis desses direitos: vítimas de violência psicológica e das consequências do feminicídio;
pessoas em situação de rua, insegurança alimentar, portadores de HIV/AIDS, comunidades 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 semanas. 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 recebimento das denúncias é a Delegacia especializada, e que no órgão não são recebidas tantas denúncias, mas ressalta o crescimento desses ataques nos últimos meses e a disponibilidade para atuar nos casos em que for solicitada.

VIDA
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CENTRO HISTÓRICO

COVID -19 EM SÃO LUÍS

Jovens de 16 anos se
vacinam hoje

Abertas inscrições para
programa habitacional

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

N

esta terça-feira (13), foi
anunciado pelo prefeito
Eduardo Braide, a vacinação contra covid-19, para
jovens com 16 anos que ocorrerá na
quarta-feira (14).
Vacinação para o grupo de pessoas
de 12 a 17 anos acontece nesta semana em São Luís.
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.

ESTA EDIÇÃO É DESTINADA À POPULAÇÃO DO CENTRO

Locais de Vacinação

Centro Municipal de Vacinação, no
Multicenter Sebrae;
Drive-thru do Shopping da Ilha
Drive-thru da UEMA
Centro de Vacinação da UEMA
Centro de Vacinação da UNDB
Drive-thru do Ceuma, no Renascença
Centro de Convenções da UFMA
Drive-thru da UFMA
Centro de Vacinação do SENAI, na BR135
IFMA Maracanã, Zona Rural
Horário: das 08h às 18h
Documentos Necessários
Documento oﬁcial com foto, comprovante de residência.

Cadastro

O cadastro na Plataforma Vacina
São Luís é necessário para garantir a
quantidades de doses necessárias para os grupos convocados aos locais de

VACINAÇÃO PARA O GRUPO DE PESSOAS DE 12 A 17 ANOS ACONTECE NESTA SEMANA
vacinação. Além do cadastro, que deve ser feito no site www.saoluis.ma.gov.br/vacinasaoluis, no ato
da vacinação é necessário apresentar
documento oﬁcial com foto, comprovante de residência e cartão de vacinação.
Mais de mil pessoas já receberam
segunda dose no drive-thru do São
Luís Shopping
Mais de mil pessoas já receberam a
segunda dose da vacina contra a Covid-19 no drive-thru do São Luís
Shopping. O espaço foi reaberto pelo
Governo do Estado para que proﬁssionais da educação das redes estadual

e federal e trabalhadores da segurança, salvamento e forças armadas possam completar o ciclo de imunização
contra a doença. O serviço funcionará
até o ﬁm de julho e aguarda 7.325 pessoas para a aplicação da segunda dose.
A Secretaria de Estado da Saúde
(SES) retomou as atividades no drive
do São Luís Shopping no dia 5 de julho. O serviço funciona de segunda a
sexta-feira, das 8h às 16h, e aos sábados, das 8h às 12h. Para receber a segunda dose, devem ser apresentados
o cartão do SUS, comprovante de vacinação da primeira dose e documento com foto.

COMBATE À COVID-19

Pfizer solicita indicação para crianças na bula
12 anos ou mais. De acordo com a
agência, o pedido já foi autorizado e a
indicação para esta faixa etária incluída na bula da vacina Comirnaty.

A decisão sobre o
registro e alterações no
pós-registro de uma
vacina ou medicamento
é da área técnica.
A Agência Nacional de Vigilância
Nacional (Anvisa) divulgou nota, ontem (12), informando que, até o momento, somente a Pﬁzer solicitou a inclusão em bula da indicação da vacina
contra a covid-19 para crianças com

A Anvisa informou, ainda, que “não
há solicitação do Instituto Butantan
para alteração de bula da CoronaVac e
inclusão de crianças e adolescentes.
Portanto, não há pedido dependendo

de análise da Anvisa”.
“A competência para solicitar a inclusão de novas indicações na bula é
do laboratório, e deve ser fundamentada em estudos que sustentem a indicação pretendida tanto em relação
aos aspectos de segurança como de
eﬁcácia”, informou a Anvisa.
Acrescentou que, desde o início do
ano passado, a Anvisa tem realizado
um troca de informações frequentes
com os laboratórios envolvidos no desenvolvimento de vacinas contra a covid-19, assim como tem acompanhado todas as publicações cientíﬁcas sobre o tema. Porém, não há pedido de
aprovação da CoronaVac para esta
faixa etária. “A decisão sobre o registro
e alterações no pós-registro de uma
vacina ou medicamento é da área técnica. Para as vacinas em uso emergencial esta decisão é da diretoria colegiada”, explicou a Anvisa.

A Prefeitura de São Luís, por meio da Secretaria Municipal de Urbanismo e Habitação (Semurh) e da Fundação Municipal de Patrimônio Histórico (FUMPH), lançou o novo Cadastro Habitacional de Interesse Social,
desta vez vinculado ao Programa de Revitalização do
Centro Histórico, com o apoio da Secretaria Municipal
de Inovação, Sustentabilidade e Projetos Especiais (Semispe).
Nesta edição, o programa é destinado, exclusivamente, à população do Centro, priorizando idosos e pessoas
em situação de vulnerabilidade socioeconômica que,
atualmente, residam em ocupações irregulares construídas em espaços públicos e privados, dentre outros
critérios que podem ser consultados no Edital nº
001/2021, publicado no Diário Oﬁcial do Município e
disponível no portal da Semurh na aba ‘Editais’.
Para concorrer às moradias, os interessados devem se
dirigir até a Central de Atendimento da Habitação da Semurh, localizada na Avenida Marechal Castelo Branco,
nº 559 – São Francisco, no horário das 8h às 17h, entre os
dias 12 e 16 deste mês.

BREJO

Presosquatrosuspeitos
depraticarem“arrastões”
Uma operação conjunta entre a Polícia Civil e Polícia
Militar do Maranhão, prendeu no sábado (10), quatro
pessoas suspeitas de terem praticado “arrastões” em estabelecimentos comerciais na cidade de Brejo.
Segundo informações da Polícia Civil, os quatro suspeitos são naturais de São Luís e estavam na cidade de
Brejo, na residência de uma mulher que é investigada
pelo crime de tráﬁco de drogas. Uma segunda mulher
foi presa por receptação.
Ainda segundo a polícia, foi possível recuperar durante a operação, uma parte dos materiais roubados nos
últimos assaltos do grupo.
Todos foram encaminhados para Chapadinha, onde
permanecerão à disposição da Justiça.

MATÕES DO NORTE

Suspeitodeassediar
criançade11anosépreso

JANSSEN E ASTRAZENECA

Anvisa pede alteração na bula de vacinas
A Agência Nacional de Vigilância
Nacional (Anvisa) solicitou aos fabricantes das vacinas Janssen/Johnson &
Johnson e AstraZeneca/Fiocruz que
incluam na bula dos imunizantes
contra a covid-19 a contraindicação
de uso para pessoas com histórico de
síndrome de extravasamento capilar.

Em nota, a Anvisa explicou que a
síndrome de extravasamento capilar é
uma “condição muito rara e grave”
que causa vazamento de ﬂuido de pequenos vasos sanguíneos (capilares),
resultando em inchaço principalmente nos braços e pernas, baixa
pressão arterial, espessamento do
sangue e baixos níveis de albumina,
uma importante proteína do sangue.
A Anvisa já recebeu relato de suspeita da síndrome após a vacinação e
está avaliando o caso. “Os proﬁssionais de saúde devem estar atentos aos
sinais e sintomas da síndrome de extravasamento capilar e do risco de recorrência em pessoas que já foram diagnosticadas com a doença.”
De acordo com a Anvisa, as pessoas
que receberam essa vacina devem
procurar assistência médica imediata
caso sintam inchaço nos braços e pernas ou aumento repentino de peso

nos dias seguintes à vacinação. “Estes
sintomas estão frequentemente associados à sensação de desmaio (devido
à pressão arterial baixa)”, acrescentou.

Os profissionais de
saúde devem estar
atentos aos sinais e
sintomas da síndrome
Ainda segundo a agência, há casos
avaliados pela Agência Europeia de
Medicamentos (EMA, em inglês) também apresentavam histórico familiar
de síndrome de extravasamento capilar.

A DENÚNCIA FOI FEITA PELA MÃE DA CRIANÇA DE 9 ANOS
Um homem foi preso em ﬂagrante, nesta semana,
suspeito de assediar uma criança de 11 anos no município de Matões do Norte, localizado no interior do Maranhão.
De acordo com o delegado titular da 2ª Delegacia Regional de Itapecuru-Mirim, Samuel Morita, o avô da criança registrou o boletim de ocorrência informando que
o suspeito enviou fotos e conversas com conteúdo pornográﬁco para a vítima com o intuito de se relacionar
com ela.
O homem foi preso e autuado dentro do art. 241-D,
parág.unico, do Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA), que destaca que é crime aliciar, assediar, instigar
ou constranger, por qualquer meio de comunicação,
criança, com o ﬁm de com ela praticar ato libidinoso.
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SÉRIE B

BEACH SOCCER

Três maranhenses
na Seleção Brasileira

Sampaio acerta
retorno de Nadson

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

N

os últimos anos, o Maranhão tornou-se um celeiro
de talentos no beach soccer.
O trabalho desenvolvido
pela Federação Maranhense de Beach
Soccer (FMBS) para fortalecer a modalidade no Estado tem rendido muitos frutos nas areias. Prova disso é que
os atletas maranhenses têm conseguido cada vez mais espaço no cenário nacional e mundial do esporte.
Nesta semana, Datinha, Gerlan e
Bobô – três talentosos e promissores
jogadores maranhenses – foram convocados para a Seleção Brasileira para
um período de treinos visando a disputa das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo da Rússia.
O trio foi destaque na última edição
do Campeonato Brasileiro de Beach
Soccer, realizado no ﬁm de 2020, na
arena montada no Parque Olímpico
da Barra, no Rio de Janeiro. Comandado por grandes atuações de Datinha,
Gerlan e Bobô, o Sampaio Corrêa terminou o torneio nacional com o vicecampeonato.
“Estamos felizes com mais esta
convocação dos nossos atletas. O Datinha já tem uma história vitoriosa na
Seleção Brasileira, enquanto o Gerlan
e o Bobô estão começando a conquistar espaço. Pode parecer que são conquistas individuais, mas, na verdade,
são conquistas do beach soccer do
Maranhão. A Federação tem se dedicado a realizar diversos campeonatos,
minicursos, clínicas para crianças para descobrir cada vez mais talentos. É
uma satisfação muito grande ver nossos atletas ganhando destaque nacional e mundial após serem revelados

MEIA NADSON FOI O GRANDE DESTAQUE DO SAMPAIO EM 2015

DATINHA É NOME CERTO NAS CONVOCAÇÕES DO BRASIL HÁ ALGUNS ANOS
nos torneios locais”, aﬁrmou Eurico
Pacíﬁco, presidente da FMBS.
Eleito o craque do Brasileiro 2020,
Datinha é hoje referência na Seleção
Brasileira e ﬁgura constante nas convocações do técnico Gilberto Costa. Já
Gerlan e Bobô começam a ganhar espaço na lista e têm boas chances de
defender o Brasil nas Eliminatórias
Sul-Americanas e na Copa do Mundo,
caso a Seleção Brasileira conﬁrme sua
vaga para a Rússia.
“Estamos vivendo um momento
completamente diferente, com uma
grave pandemia e, em razão disso, tivemos poucos treinos e jogos. O primeiro objetivo é a classiﬁcação, em
nossas eliminatórias, para a Copa do
Mundo. Que possamos ter uma sema-

na de muita entrega nos treinamentos, com todas as devidas precauções
de segurança”, disse Gilberto Costa.
Os 18 atletas (3 goleiros e 15 jogadores de linha) convocados para a Seleção Brasileira se apresentam na semana que vem no Rio de Janeiro. Os
treinos ocorrerão a partir do dia 3 de
maio e prosseguem até o dia 9. Será a
primeira vez que a seleção conseguirá
treinar no ano de 2021. A última convocação aconteceu no ﬁm de novembro do ano passado, logo após a realização da Etapa Final do Campeonato
Brasileiro de Beach Soccer.
A Copa do Mundo FIFA – Rússia
2021 será realizada em Moscou, de 19
a 29 de agosto.

SÉRIE D

Após intensas buscas por um meia armador, o Sampaio Corrêa encontrou o nome que espera ser a solução
para o baixo rendimento da equipe na criação de jogadas para o ataque. Trata-se de Nádson, que já esteve no
clube e foi um dos destaques em 2015. Naquela ocasião,
os bolivianos ﬁcaram na oitava colocação da Série B do
Campeonato Brasileiro e o jogador chegou a ser idolatrado pela torcida. Fez 10 gols em 31 jogos disputados
naquela temporada.
Hoje, Nádson tem 31 anos e estava jogando no CSAAL, equipe onde atuava desde o ano passado e nesta Segundona 2021 já havia disputado cinco partidas, sendo
recentemente dispensado. A apresentação do atleta estava prevista para a tarde de ontem no CT José Carlos
Macieira para realização de exames médicos. Se estiver
em boas condições físicas poderá até fazer sua estreia na
próxima partida.
Coritiba
Depois de enfrentar o Vitória-BA, na noite de ontem,
em Salvador-BA, o Sampaio Corrêa retorna a São Luís e
já se prepara para mais um desaﬁo na Série B do Campeonato Brasileiro. Desta vez, o Tricolor jogará em casa,
contra o Coritiba, no Castelão, na sexta-feira, às 21h30.
No mesmo dia, o Guarani-SP, um dos concorrentes ao
G4, vai a Aracaju enfrentar o Conﬁança.
Na partida marcada para a capital maranhense, a
equipe comandada por Felipe Surian poderá ter de volta
o zagueiro Joécio, que se machucou no jogo diante do
Vasco, em São Januário, na semana passada. O atleta está em franca recuperação e nas próximas horas será liberado para retornar aos treinamentos. (NP)

LBF

Moto acerta com volante Lucas Hulk SampaioencaraSantoAndrénosplayoffs

LUCAS HULK PASSOU PELO MOTO CLUB NA TEMPORADA DE 2019 COM BOAS ATUAÇÕES
dem familiar. Acabou se ausentando por
muito tempo e foi liberado. Chegou a ser
Reconhecendo que o time necessita de cogitado pelo Sampaio Corrêa, mas as nereforços para tentar ultrapassar etapas na gociações não evoluíram depois que o TriSérie D do Campeonato Brasileiro, o Moto color optou pela vinda de outro proﬁssioconcluiu ontem as negociações com o vo- nal do interior paulista.
lante Lucas Hulk, jogador bastante conheAté sexta-feira, a programação de treicido da torcida pelas boas atuações quan- namentos do Papão será bastante intensa,
do aqui esteve na temporada 2019.
revezando atividades no CT Pereira dos
A chegada de Hulk deve ocorrer durante Santos e no Nhozinho Santos, local da prótoda esta semana e, por isso, sua estreia só xima partida, sábado diante do Palmasvai acontecer na segunda fase da competi- TO. O técnico Carlos Ferro espera contar
ção. As conversas estavam sendo mantidas com a volta de dois titulares: Codó (volandesde a semana passada, mas esbarravam te) e Ted Love (atacante) que não atuaram
sempre no acerto salarial. Hoje, o Rubro- contra o 4 de Julho.
Negro não dispõe de receita capaz de aniA equipe vai buscar sua primeira vitória
mar os dirigentes para investimentos mais em casa, resultado que será muito imporaudaciosos.
tante para continuar o sonho da classiﬁcaO Moto deverá fazer ainda outras con- ção nesta primeira fase. Nos dois últimos
tratações por toda esta semana. O clube dias, houve uma série de críticas ao trabaprocura um zagueiro, um meia armador e lho da comissão técnica por parte de torceum atacante que atue nos lados do campo. dores nas redes sociais e nos programas esPara a defesa, depois de perder a chance de portivos das emissoras de rádio, mas os dicontratar o maranhense Mimica, que foi rigentes permaneceram em silêncio. Ferro
para o Altos-PI, o Rubro-Negro estaria ne- está prestigiado, mas precisa mudar a esgociando com André Penalva.
crita para não ﬁcar mais desgastado.
Outro jogador que poderá retornar ao
As maiores críticas feitas pelos torcedoPapão é João Paulo. Considerado como res são sobre a falta de entrosamento geral,
melhor goleiro de 2020, ele esteve no Ju- as falhas do setor central da zaga, notadaventude Samas, onde disputou algumas mente nas bolas altas, e a queda de rendipartidas do Estadual 2021, mas sofreu uma mento físico no segundo tempo nas últilesão e mais tarde teve problemas de or- mas partidas.
NERES PINTO

SAMPAIO BASQUETE TERMINOU EM TERCEIRO LUGAR NA FASE DE CLASSIFICAÇÃO
Vêm aí os playoffs da LBF 2021! O departamento técnico da liga divulgou o calendário dos 12 jogos previstos das quartas de ﬁnal, cujo chaveamento foi decidido neste domingo, com o ﬁm da primeira
fase. As quartas de ﬁnal começam na sexta-feira (16) e serão decididas em séries
melhores de três partidas, com transmissão de todos os jogos pela LBF LIVE na TV
NSports e aos domingos na TV Cultura.
O AEC/Tietê Agroindustrial/BAX Catanduva, oitavo lugar na classiﬁcação, recebe em Catanduva (SP) o campeão da fase regular, Ituano Basquete para o primeiro jogo da fase, às 19h (horário de Brasília,
LBF LIVE). A série vai para Itu (SP) em 22
de julho, para o jogo 2 (19h30, LBF LIVE) e,
se necessário, faz o jogo 3 no dia seguinte
(23/7, 18h, LBF LIVE).
Sodiê Doces/Mesquita/LSB (5º lugar) e
Vera Cruz Campinas (4º lugar) se enfrentam no sábado, 17, às 17h30, em Mesquita
(RJ). O jogo 2 está marcado para domingo,

25/7, às 14h, em Campinas (SP), com
transmissão ao vivo da TV Cultura. Se necessário, jogam o terceiro duelo também
no interior paulista, no dia 27 (19h, LBF
LIVE).
No domingo, 18 (14h), Santo André/Apaba (6º) e Sampaio Basquete (3º)
duelam no ABC paulista com transmissão
ao vivo pela TV Cultura. A série se muda
para São Luís (MA), onde voltam a se enfrentar no dia 23 (19h30, LBF LIVE), para o
jogo 2. Caso a série siga empatada, o terceiro e decisivo jogo está marcado para o
dia seguinte (24, 17h, LBF LIVE), também
no Costa Rodrigues.
Por último, KTO/Blumenau e SESI Araraquara iniciam sua série na segunda, 19,
às 19h30, no ginásio Galegão, em Blumenau SC), com transmissão ao vivo e online
pela LBF LIVE. Jogo 2 acontece em 24 de
julho (17h, LBF LIVE), no interior paulista,
e o possível jogo 3 na segunda, 26 (19h,
LBF LIVE), também em Araraquara.
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RECONHECIMENTO

Homenagem para o
Mestre João Câncio

Pabllo Vittar anuncia
turnê internacional

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

N

ascido na Vila Passos, região
central de São Luís, e com
longa permanência também no bairro do Monte
Castelo, o tradicional Boi de Pindaré,
de sotaque da Baixada, com sede permanente hoje no Bairro de Fátima, é o
próximo homenageado pelo Projeto
“Amo, Poeta e Cantador: Murais da
Memória pelo Maranhão”.
O amo, cantador e compositor João
Câncio dos Santos, que fundou a brincadeira em 15 de maio de 1960, é a ﬁgura de destaque desse mais novo e
grande mural, que será confeccionado pelo artista plástico e graﬁtteiro Gil
Leros, entre os dias 12 e 15 de julho.
A imagem do mestre João Câncio
será graﬁttada no muro da sede do
Boi, no Bairro de Fátima, às margens
da Avenida dos Africanos, que liga a
Avenida dos Franceses à Avenida Senador Vitorino Freire, no bairro da
Areinha.
Berço de outros tantos mestres do
Bumba meu Boi do Maranhão, como
‘Coxinho’ e ‘Zé Olhinho’, o Boi de Pindaré conta atualmente com 85 brincantes, com destaque especial para as
dezenas de crianças que abrilhantam
as apresentações anuais da brincadeira – descendentes, ﬁlhos, netos e bisnetos, dos fundadores e brincantes
mais antigos.
Segundo a atual presidente do Boi
de Pindaré, Benedita Arouche, mais
conhecida como ‘Dona Bita’ no meio
cultural de São Luís, há brincantes, inclusive, da chamada primeira infância, que vai até os cinco anos. “Procuramos manter vivas as nossas tradições religiosas e culturais, e, nesse
sentido, a família toda acaba se envolvendo. Temos crianças de até três
anos dançando no Boi”, conta Dona

SHOWS ESTÃO CONFIRMADOS NOS EUA E EUROPA PARA 2022
Embalada pelo lançamento de seu quarto álbum, Batidão Tropical, com iﬂûencias de ritmos do norte e nordeste, e que estreou no #6 do mais tocado mundialmente no Spotify e #1 no Brasil, Pabllo Vittar anuncia o retorno aos palcos internacionais.
Com a pandemia, a agenda de shows foi paralisada
até que um cenário de segurança fosse estabelecido.
Consciente da importância da vacinação, Pabllo sempre
aﬁrmou que só voltaria a se apresentar publicamente
quando a população estivesse imunizada.
Acompanhando o avanço do calendário de vacinação
mundial, a cantora conﬁrm a turnê norte-americana e
europeia. Outras datas devem ser divulgadas nos próximos meses, assim como no Brasil e América Latina à
ocasião da COVID-19 estiver sob controle nessas localidades.

Tour Dates:

MURAL DA MEMÓRIA EM HOMENAGEM A JOÃO CÂNCIO FICARÁ PRONTO NA QUINTA
Bita.
A escolha do Boi de Pindaré para
ser homenageado pelo Projeto “Amo,
Poeta e Cantador” chegou, segundo a
presidente da brincadeira, como um
presente para toda a diretoria e brincantes: ‘num momento tão difícil de
pandemia e, já por dois anos consecutivos, sem os tradicionais e oﬁciais
festejos de Bumba Boi nos meses de
junho e julho’.
Ela aﬁrma que não tem sido fácil
manter a brincadeira, que também
realiza várias obras sociais, com tão
poucos recursos e doações. “Nesse cenário, ﬁcamos muito felizes e honra-

dos com a escolha do Boi de Pindaré,
selecionado entre tantos outros
‘Bumba Bois’ de sotaque da Baixada e
até mesmo dos outros sotaques. O
meu muito obrigada a todos do projeto”, disse Dona Bita.
SERVIÇO
O QUÊ: Mural da Memória em homenagem a João Câncio, do Boi de
Pindaré
QUANDO: 12 a 15 de julho de 2021.
ONDE: Sede do Boi de Pindaré, no
Bairro de Fátima – Rua 48, S/N, em
frente ao Ecoponto da Avenida dos
Africanos.

ARTE DIGITAL

Fashion e beauté: conheça o artista Marcio Alek
É fácil identiﬁcar a principal inﬂuência no trabalho do artista Marcio
Alek, a moda. “Mesmo que eu tente,
não consigo sair desse universo”, diz
ele, que é o artista mais vendido da
Moldura Minuto, rede de emolduramento personalizado e galeria de arte,
com 211 peças comercializadas somente no ano passado. Também pudera: Alek é estilista formado pelo Studio Berçot de Paris e já estudou História da Moda na Fundação Cartier e
História de Arte na Escola do Louvre,
tudo em Paris, onde morou por oito
anos.
Foi no Studio Berçot que seus professores reconheceram o talento para
o desenho. E não era pouco. Ainda estudante, trabalhou por duas temporadas de moda na Maison John Galliano,
onde fazia os desenhos técnicos e gráﬁcos do estilista. De volta ao Brasil, a
jornalista de moda Erika Palomino,
quem Alek conheceu ainda em Paris,
convidou o artista para ilustrar o extinto jornal da São Paulo Fashion Week. “Assim que ﬁquei conhecido por
aqui”, lembra.
Suas telas, disponíveis na Moldura
Minuto, que tem um acervo exclusivo
do artista, são embrenhadas pelo universo fashionista de formação de
Alek, que tem como grandes inspirações Mark Rothko, Alex Katz e Gottfried Helnwein. Embora no começo ﬁzesse estudos prévios no computador
para, então, transpor os desenhos para a tela com tinta acrílica, a demanda
e o sucesso cresceram tanto que seu
trabalho digital passou a ser comercializado e se transformou na arte em si.
“Além de ter uma formação incrível,
Alek é um artista muito talentoso e detalhista, suas obras são impecáveis e
de um gosto muito reﬁnado. As ilustrações dele retratam de forma sensível e soﬁsticada a beleza feminina e

14 abril: San Francisco, CA at 1015 Folsom
19 abril: Portland, OR at Revolution Hall
20 abril: Seattle, WA at Neptune Theatre
21 abril: Vancouver, BC at Celebrities Nightclub
25 abril: Chicago, IL at The Metro
26 abril: Toronto, ON at Danforth Music Hall
28 abril: Boston, MA at Paradise Rock Club
30 abril: Washington, DC at 9:30 Club
01 maio: New York, NY at Terminal 5
26 maio: Dublin, IR at National Stadium
31 maio: Warsaw, PL at Progresja Music Zone
02 junho: Milan, IT at Circolo Magnolia
03 junho: Barcelona, SP at Primavera Sound
05 junho: London, UK at Electric Brixton
07 junho: Amsterdam, NL at Melkweg
08 junho: Paris, FR at FVTVR
11 junho: Porto, LB at NOS Primavera Sound

PATRIMÔNIO

Inscriçõespara pesquisas
comfocoarqueológico
Estão abertas as inscrições para a 9ª edição do Prêmio
Luiz de Castro Faria, que reconhece a pesquisa acadêmica cujo tema seja o Patrimônio Arqueológico Brasileiro. O concurso vai premiar pesquisas que, devido a sua
originalidade, vulto ou caráter exemplar, mereçam registro, divulgação e reconhecimento público.
Realizada desde 2013 pelo Centro Nacional de Arqueologia (CNA) do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), a iniciativa distribuirá premiações que vão de R$ 7 mil a R$ 20 mil. As inscrições são
gratuitas e podem ser realizadas, em formato online, até
27 de agosto de 2021.
De acordo com edital publicado nesta terça-feira
(13), pesquisadores e estudantes podem se inscrever em
quatro categorias: monograﬁa de graduação, dissertação de mestrado, tese de doutorado e artigo cientíﬁco.

Categorias do Prêmio Luiz Castro Faria

O ESTILISTA E ILUSTRADOR DE MODA ESTÁ NO ACERVO EXCLUSIVO DA MOLDURA MINUTO
toda a pluralidade presente nela. O
portfólio vasto e a qualidade são alguns dos pontos-chave para o sucesso
de vendas dele”, declara Carolina
Keyko, relações públicas da Moldura
Minuto.
Natural de Andirá, município de 20
mil habitantes no Paraná, o artista
formado pela escola parisiense diz
que “Deus mora nos detalhes”. Não
por acaso, suas imagens são quase
sempre focadas em ﬁguras humanas,
com protagonismo de mulheres, e em
planos fechados. “Gosto de expressões e gestos”, explica Alek, que constrói suas imagens com a mesma artesania das maisons de alta-costura:
“Crio uma obra como o estilista cria
uma roupa. Analiso cor, tecido, textura, se estou criando algo que alimenta

o presente, se faz parte do cotidiano,
ou se é uma homenagem a uma época, uma releitura. Tenho o mesmo rigor artístico que um estilista”, explica.
Disponíveis na Moldura Minuto, as
peças mais vendidas em 2020 foram,
respectivamente, DigitalArt 33 e Etnias 39, ambas protagonizadas por mulheres negras estilizadas e com o apelo fashionista característico do artista.
Outras séries que se destacam no
portfólio são Faces, que traz closes de
rostos de mulheres, e Deus Mulher,
uma inspiração barroca da tensão entre o sagrado e o profano. Essas e outras peças de Marcio Alek estão disponíveis com exclusividade no e-commerce da Moldura Minuto. www.molduraminuto.com.br

Categoria I – Monograﬁa de Graduação: visa a apresentação de monograﬁa ﬁnal desenvolvida no âmbito
de cursos de graduação em Arqueologia (ou com habilitação em Arqueologia reconhecido pelo MEC) e que verse sobre o patrimônio arqueológico brasileiro. Premiação: R$ 10 mil.
Categoria II – Dissertação de Mestrado: visa a apresentação de dissertação de mestrado desenvolvida no
âmbito de cursos de pós-graduação stricto sensu em Arqueologia, ou com área de concentração em Arqueologia reconhecida pela Coordenação de Pessoal de Ensino
Superior (Capes), e que verse sobre o patrimônio arqueológico brasileiro. Premiação: R$ 15 mil.
Categoria III – Tese de Doutorado: visa a apresentação de tese de doutorado desenvolvida no âmbito de
cursos de pós-graduação stricto sensu em Arqueologia,
ou com área de concentração em Arqueologia reconhecida pela Coordenação de Pessoal de Ensino Superior
(Capes), e que verse sobre o patrimônio arqueológico
brasileiro. Premiação: R$ 20 mil.
Categoria IV – Artigo Cientíﬁco: visa a apresentação
de artigo cientíﬁco inédito que verse sobre o patrimônio
arqueológico brasileiro. Premiação: R$ 7 mil.
Serviço:
9ª Edição do Prêmio Luiz de Castro Faria
Inscrições: de 13 de julho a 27 de agosto de 2021
Acesse: www.iphan.gov.br.

Nedilson Machado

NEDILSON MACHADO

E-mail: nedilsonmachado@gmail.com

VIDA

Responsável: Celio Sergio
E-mail: celiosergio@hotmail.com
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Sobre a reabilitação

Fórum Jaracaty

Nesta sexta-feira, 16, e na próxima, 23, o
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia
Ocupacional do Maranhão (CREFITO-16)
promove a I edição do Webinar da Fisioterapia na Reabilitação Pós-COVID e também o I
Webinar da Terapia Ocupacional na Reabilitação Pós-COVID, respectivamente. O objetivo é promover discussões cientíﬁcas e políticas, sobre o cenário atual e perspectivas futuras da Reabilitação Pós-COVID.

Nove atletas do tênis de mesa do Fórum
Jaracaty, patrocinado pela Equatorial Maranhão e pelo governo do Estado, via Lei de Incentivo ao Esporte, disputam a partir desta
sexta-feira, 16, até domingo, 18, a etapa São
Luís do TMB Estadual. Esta será a quinta etapa da competição e ocorrerá no CT Independente, no Parque Athenas. Nesta quinta etapa, os atletas têm o desaﬁo de retomar as suas posições no ranking do campeonato.

Pra curtir
Marque na sua agenda: dia 20 de julho,
será comemorado o
famoso Dia do Amigo,
data especial para
celebrar a amizade
que você construiu ao
lado daquela pessoa
com quem já compartilhou tantos momentos importantes.
É a oportunidade perfeita para expressar
carinho, gratidão e
companheirismo, seja com palavras ou
troca de presentes.
O Teatro Sesc se prepara para retomar
suas atividades presenciais.

O fotógrafo Valdez Maranhão (que
assim ﬁcou conhecido em BH, Minas
Gerais, por ter nascido em nosso estado), mais uma vez foi recebido pelo
amigo empresário Roberto Gontijo,
na sua confraria “Fogão a Lenda” para uma noitada de boas conversas e
gastronomia. A propósito, desde
quando chegou por lá entre os anos
80/90, Valdez encontrou porto seguro na Confraria do Fogão a Lenha, no
Alto Santa Lúcia, na capital mineira,
sempre carinhosamente recebido por
Gontijo. Nesta ocasião, também foram festejados os apresentadores do
Programa Mundo dos Negócios, o diretor executivo da Band Minas, Bernardo Teles, Marcos Maracanã e Fabiano Lopes Ferreira , diretor da Multimarcas Consórcios.

E o reencontro já tem
data marcada: este
sábado, 17 de julho.

Em recente encontro
em Brasília, os conselheiros federais da Ordem dos Advogados do
Brasil, Beto Simonetti
(Amazonas) e Daniel
Blume (Maranhão). A
propósito: Blume apoia
Simonetti para a presidência da OAB Nacional. E no Maranhão,
ambos apoiam o advogado Kaio Saraiva para
suceder Thiago Diaz na
presidência da
OAB/MA. As eleições
ocorrem em novembro
próximo.

O espetáculo que
marca essa reabertura é “Ode ao Malandro”, um show cênico
inédito com o repertório da obra de teatro musical brasileiro
“A Ópera do Malandro”, de Chico Buarque, interpretado pelo Encanto Coletivo
Cultural.
A Elite Filmes traz, a
partir de 15 de julho,
quatro novos ﬁlmes
para as plataformas
digitais Looke, NOW,
Vivo Play, Microsoft,
Google Play, YouTube
Filmes e iTunes.
Entre as novidades
estão o drama “Medo
de Amar”, produção
do Reino Unido ganhadora de vários
prêmios, e o terror
“Uma Amizade Perigosa”, estrelado pela
jovem atriz Sanae
Loutsis.

Em continuidade ao
projeto de expansão
pelas regiões Norte e
Nordeste, o Grupo Mateus lançou o Armazzem, um modelo de negócios de lojas compactas que podem ser
instaladas em condomínios, postos de combustíveis, etc. O presidente do Grupo Mateus, Ilson Mateus,
ressaltou que o novo
formato de loja foi
possível pois o projeto
está dentro da estrutura de logística da empresa.

MPMA e estagiários

O poder da H1N1

Clínica Sorrir

O Ministério Público do Maranhão está convocando até o dia 23 de julho, por meio do edital
de segunda chamada, candidatos aprovados no
processo seletivo 35/2020 para estágio não obrigatório de pós-graduação em Direito, nos polos
São Luís e Imperatriz. O edital obedece a ordem
de classiﬁcação e as cotas determinadas, visando a ocupar as vagas ainda não preenchidas, das
200 abertas no certame. O Programa de Estágio
não obrigatório em pós-graduação do MPMA
oportuniza aos estudantes maranhenses valiosa
experiência.

Um estudo realizado por pesquisadores da
Universidade de Miami, nos Estados Unidos, indica que a vacina da gripe comum pode prevenir contra os efeitos graves da covid-19. A descoberta foi divulgada durante o Congresso Europeu de Microbiologia Clínica e Doenças Infecciosas, que aconteceu de forma virtual no último
ﬁm de semana. Uma análise de dados de pacientes de todo o mundo sugere que a vacina anual contra gripe reduz o risco de acidente vascular cerebral, trombose venosa profunda e sepse
em pacientes infectados com o coronavírus.

Com a previsão de inauguração para este semestre, a Clínica Sorrir, instalada na avenida
Ferreira Gullar, no bairro do São Francisco, em
São Luís, segue com ritmo de obras avançado. O
equipamento público é mais uma unidade de
especialidades odontológicas do Maranhão
que, após ser concluída, vai beneﬁciar aproximadamente 4 mil pacientes por mês. A obra faz
parte das intervenções do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e é coordenada pela
Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano (Secid).
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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 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 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 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.

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 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 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 REFRIGERAÇÃO 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 interessados 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.
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AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2021- SRP – PROCESSO ADMINISTRATIVO 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 finalidade de REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, 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 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.

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 MUNICIPAIS 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.
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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 SECRETARIAS 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.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 (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.

