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Internações diminuem,
mas casos novos de covid-19
sobem mais de 200% em 24h
Os leitos de UTI, que já chegaram a ultrapassar os 90% de ocupação, estão em 79,92%%; e
os leitos clínicos, da média de 75%, caíram para 68,51% na Grande Ilha.
PÁGINA
Internações caem com avanço da vacinação

LUTA PELA TERRA

Quatro mortes em conflitos
agrários no Maranhão
Consternados com mais um caso de violência e preocupados com a situação dos trabalhadores do campo, Dom Sebastião Lima Duarte, bispo
de Caxias, Dom José Valdeci, bispo de Brejo, juntamente com Dom Sebastião Bandeira, bispo de Coroatá e presidente do Regional Nordeste 5 da
CNBB, reuniram-se de modo virtual com membros da Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Maranhão, e da Comissão Pastoral da Terra, e
desse encontro, divulgaram uma nota oficial em que pedem, entre outras providências, o acompanhamento, apuração e punição dos culpados.

Indígenas protestam na BR-226
após atropelamento de criança
Indígenas fizeram uma manifestação na BR-226, na altura do KM 340,
no município de Jenipapo dos Vieiras, na região central do Maranhão. A
manifestação interditou o acesso à sede do município.
PÁGINA 7

Duarte Jr e Carlos Lula realizam
ações para pets no estado
O programa Mais Saúde Animal foi viabilizado por meio da indicação
de 500 mil reais em emendas destinadas pelo Deputado Duarte Jr, para
promoção de assistência veterinária, prevenção de doenças e de cuidados
aos animais. PÁGINA 2

Washington Oliveira
assume como
presidente interino
e convoca eleições
para a próxima
quarta-feira
PÁGINA 8

BASTIDORES
Distritão abre caminho

Bolsonaro
pode passar por
nova cirurgia
Presidente já passou por seis
procedimentos cirúrgicos desde
que sofreu facada, em 2018, durante a campanha eleitoral, em
Juiz de Fora (MG). PÁGINA 2

Tricolor vai ter mudanças contra o Coritiba
Com o time mantido no G4 da Série B do Brasileiro, a delegação do Sampaio Corrêa retornou ontem à tarde a São Luís, procedente de Salvador-BA. O empate (2 a 2)
com o Vitória deixou o Rubro-Negro na terceira posição com 19 pontos, um a menos que o Coritiba, que também igualou-se no placar (1 a 1) na noite de terça-feira
com o Vasco-R$J, na capital paranaense. PÁGINA 8

O senador Weverton Rocha, líder do PDT
e influente junto ao presidente nacional
Carlos Lupi, entra firme em articulações
embaraçosas, tentando robustecer a pré-candidatura do
ex-ministro Ciro Gomes
à Presidência da República em 2022 e à dele
próprio ao governo do
Maranhão.
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COVAXIN

INTERNADO

Bolsonaro pode passar
por nova cirurgia
Presidente já passou por seis procedimentos cirúrgicos desde que sofreu facada, em
2018, durante a campanha eleitoral, em Juiz de Fora (MG)

O

presidente Jair Bolsonaro
deu entrada ontem (14) no
Hospital das Forças Armadas (HFA) com dores abdominais e uma crise de soluço persistente. Em meio aos exames aos quais
está sendo submetido, ainda é avaliada a necessidade de uma possível cirurgia de emergência. Essa seria a sétima cirurgia realizada pelo chefe do
Executivo após a facada recebida em
2018, durante a campanha eleitoral,
em Juiz de Fora (MG). A última, foi realizada no dia 25 de setembro, para a
retirada de um cálculo vesical.
O cirurgião Antônio Luiz Macedo,
que operou Bolsonaro no episódio da
facada, veio de São Paulo para avaliar
o quadro do presidente, que pode
passar por um procedimento cirúrgico emergencial.
Em 16 de abril, em conversa com
apoiadores, o mandatário já havia comentado que precisaria se submeter a
um novo procedimento. “É verdade
que o senhor vai passar por uma nova
cirurgia?”, perguntou um eleitor bolsonarista. “Está muito curioso, hein,
cara?” respondeu Bolsonaro. “Eu estou ﬁcando muito barrigudo aqui.
Acho que vai ser lipoaspiração. Pega
mal, né? Botox. É ou não é? Pega mal”.
“Talvez, neste ano, mais umazinha
aí. Mas é tranquilo, hérnia. Eu tenho
uma tela aqui na frente, está saindo o
bucho pelo lado. Então, tenho que botar uma tela do lado também”, relatou.
Segundo nota divulgada mais cedo
pela assessoria palaciana, Bolsonaro

PRESIDENTE JAIR BOLSONARO, DISCURSA DURANTE SOLENIDADE DE SANÇÃO DA LEI DE CAPITALIZAÇÃO DA ELETROBRÁS

JAIR BOLSONARO FOI INTERNADO APÓS FORTES DORES ABDOMINAIS
deu entrada no hospital de madrugada por uma orientação da equipe médica para investigar a causa dos soluços persistentes há 12 dias e deverá ﬁcar sob observação entre 24 e 48 horas, não necessariamente no hospital.
Ainda segundo o documento, o presidente “está animado e passa bem”.
A agenda oﬁcial do presidente foi
cancelada. Às 11h, a previsão era de
um encontro com os presidentes do
Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG),
da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) e do
Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz
Fux. Segundo o magistrado, o encontro ocorreria para “combinar balizas
sólidas para a democracia”, após o
mandatário ter subido o tom contra o

ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Roberto Barroso, por conta do projeto do governo
sobre o voto impresso. Ele chegou a
dizer ainda que as eleições de 2022
poderiam não ocorrer caso o voto impresso não fosse implementado. O
encontro deverá ser reagendado.
Bolsonaro também participaria, às
8h, de uma reunião do Comitê de Coordenação Nacional para Enfrentamento da Pandemia da Covid-19. Às
10h, no Palácio do Planalto, ele participaria do lançamento de um programa chamado Ações para o Novo Ensino Médio.

PRIVADO

Diretora da Precisa diz
que documento mente
A diretora executiva da Precisa Medicamentos, a farmacêutica Emanuela Medrades, aﬁrmou, em depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito da COVID,
na manhã de ontem (14), que o documento do Ministério da Saúde sobre reunião com a empresa é mentiroso.
A reunião ocorreu em 20 de novembro de 2020, e no
documento havia o registro de oferta da vacina Covaxin,
da Bharat Biotech, a US$ 10. Depois, o imunizante foi
acordado a US$ 15, sendo o mais caro acertado com o
governo federal e com indícios de superfaturamento. A
Precisa se apresenta como representante da Bharat no
Brasil. Emanuela Medrades aﬁrmou, textualmente, que
o valor não era o apresentado pelo documento oﬁcial do
Ministério da Saúde, mas uma expectativa. “Salvo a parte do preço, que foi uma expectativa, conﬁrmo tudo que
o documento diz”, aﬁrmou. Ela também disse que tentou reduzir o valor do produto, que teria sido ofertado a
US$ 15 desde 12 de janeiro, e teria pedido à empresa que
custasse menos de US$ 10. O documento foi divulgado
nas redes sociais pelo deputado federal Luis Miranda
(DEM-DF). Ele e o irmão, o servidor público do ministério Luis Ricardo Miranda, denunciaram à CPI um esquema de superfaturamento na compra da Covaxin, que seria pago a uma offshore em Cingapura. O acordo pelo
preço 50% mais caro foi ﬁrmado em 28 de fevereiro.
Mas, no encontro, em 20 de novembro, os representantes apresentaram o valor mais barato. Além de representantes da Bharat da Índia, participaram da reunião diversos investigados pela CPI da COVID. Dentre eles, estavam o então secretário-executivo do Ministério da
Saúde, o coronel Antônio Elcio Franco Filho, a então coordenadora geral do Plano Nacional de imunização
Franciele Fantinato, o secretário de Ciência, Tecnologia,
Inovação e Insumos Estratégicos (SCTIE) Hélio Angotti
Neto, além do presidente da Precisa medicamento,
Francisco Emerson Maximiano e de Emanuela Medrades. A depoente conﬁrmou que negociou a compra com
Elcio Franco.
A negociação de venda da Covaxin para o governo federal foi a mais rápida, e ocorreu quando o presidente
da República, Jair Bolsonaro, ainda criticava a compra
dos imunizantes por um lado e, por outro, dizia que não
negociaria os medicamentos sem autorização prévia da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Ainda assim,
Luis Ricardo falou em pressões incomuns para compra
do produto, que seria pago em um paraíso ﬁscal e com
as notas ﬁscais internacionais registradas no Ministério
da Saúde cheias de inconsistências.

SENADO

PortoSãoLuísliberadopeloMinistériodaInfraestrutura Combate à violência
política contra a mulher
O Senado aprovou o projeto de lei (PL) deﬁnindo normas para prevenção e combate à violência política contra a mulher. O texto contém os conceitos desse tipo de
violência e prevê penas para os crimes. O texto teve origem na Câmara dos Deputados, onde foi aprovado em
dezembro do ano passado, e agora segue para sanção
presidencial.
O projeto conceitua violência política contra a mulher “toda ação, conduta ou omissão com a ﬁnalidade de
impedir, obstaculizar ou restringir os direitos políticos
da mulher, bem como qualquer distinção, exclusão ou
restrição no reconhecimento, gozo ou exercício dos seus
direitos e das suas liberdades políticas fundamentais,
em virtude do sexo”.
PORTO SÃO LUIS ASSINA CONTRATOS TUPS COM HELDER DANTAS NO MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
Com 11 assinaturas de contratos, o
Ministério da Infraestrutura garantiu
fortes investimentos nos terminais de
uso privado (TUP) de oito estados
brasileiros para a exploração de nove
áreas, com previsão de uso dos recursos para melhoria da infraestrutura e
aquisição de novos equipamentos,
entre outras benfeitorias.
Os terminais com contratos assinados pelo Ministro da Infraestrutura,
Tarcísio Gomes de Freitas, e pelo diretor geral da Agência Nacional de
Transporte Aquaviários (Antaq), Eduardo Nery, estão localizados nas cidades de Aracruz (ES), Barcarena (PA),
Itaguaí (RJ), Itaituba (PA), Jaguarão
(RS), Manaus (AM), Maragogipe (BA),
Santana (AP) e São Luís (MA). Por ano,
mais de 60 milhões de toneladas de
carga sólida devem circular por esses
TUPs.
“É oportuno a assinatura desses
contatos. Com os empreendimentos
que foram contratados hoje, teremos
vários pais de família que colherão
seus frutos e levando o sustento para
dentro de duas casas”, disse o Ministro da Infraestrutura Tarcísio Gomes
de Freitas, destacando que dois terços

da movimentação de carga no país
ocorrem pelos terminais privados.
Helder Dantas, Presidente do Porto
São Luis, representou o empreendimento na solenidade de assinatura do
aditivo do contrato do empreendimento. Ele reforçou a relevância do
projeto para apoiar o crescimento do
Arco Norte como região de maior eﬁcácia no escoamento de cargas do
agronegócio na região do MATOPIBA:
“Essa é mais uma etapa superada
nesse novo momento do Porto São
Luís. Esse aditivo ao contrato de autorização vem adequar o projeto do empreendimento e sua base contratual e
regulatória ao novo plano de negócios
que está sendo desenvolvido. O Ministério da Infraestrutura está de parabéns pela visão estratégica de fortalecer a infraestrutura no país, com
destaque para o modal portuário. Temos a missão de fazer do Porto São
Luís um grande indutor de desenvolvimento não apenas para o Maranhão, mas para todo o Brasil”, declarou Dantas.
Além do Porto São Luís, na solenidade foram assinados contratos com
as empresas WSAM, Edlog & Zport,

Imetame, Rio Amazonas, Hidrovias
do Brasil, PLA, Chibatão, Enseada,
Porto Sudeste e Plataforma Logística
do Amapá. “Esses investimentos da
iniciativa privada reforçam o acerto
do Governo Federal em investir na
simpliﬁcação de processos e garantir
a segurança jurídica e o cumprimento
dos contratos. Além disso, vão gerar
empregos e deixar o Brasil mais competitivo”, aﬁrmou o secretário nacional de Portos e Transportes Aquaviários, Diogo Piloni.
Além de Tarcísio e Nery, participaram da cerimônia de assinatura o ministro da Cidadania, João Roma; o secretário de Portos e Transportes Aquaviários do MInfra, Diogo Piloni; e a secretária de Fomento, Planejamento e
Parcerias do MInfra, Natália Marcassa.
Ao encerrar a solenidade, o Ministro Tarcísio foi enfático ao apostar na
parceria com a iniciativa privada para
alavancar o desenvolvimento no país:
“O Brasil merece ser grande, e vai
ser grande através de investimentos
como esses da iniciativa privada no
setor portuário”, declarou Tarcísio
Gomes de Freitas.

O projeto determina que o estatuto do partido político deve conter normas sobre prevenção, sancionamento e combate à violência política contra a mulher. E faz
alterações no Código Eleitoral para incluir a previsão de
crimes contra a mulher na política. Dentre essas alterações, proíbe a propaganda que deprecie a condição da
mulher ou estimule sua discriminação em razão do sexo
feminino, ou em relação à sua cor, raça ou etnia.
Dentre outras previsões legais, o projeto torna crime
“o assédio, constrangimento, a humilhação, perseguição ou ameaça à candidata ou detentora de mandato
eletivo, menosprezando sua condição de mulher com a
ﬁnalidade de impedir ou diﬁcultar sua campanha”. A
pena prevista é de reclusão de um a quatro anos, e multa. A pena é aumentada em um terço se o crime for cometido contra mulher gestante, idosa ou com deﬁciência.
“Trata-se de regras necessárias a coibir as agressões e
violações de direitos enfrentadas por mulheres na seara
política, em especial na campanha eleitoral, período em
que costumam sofrer maior exposição à violência, seja
pelo partido político, pela família, por candidatas e candidatos, por autoridades, pela mídia, e que comprometem a participação igualitária da mulher”, disse a relatora do projeto no Senado, Daniella Ribeiro (PP-PB).
A senadora ainda destacou que a violência contra a
mulher na esfera política, além dos prejuízos diretos à
vítima, “pode passar a mensagem de que a esfera pública não é lugar para as mulheres e que sofrerão sanções
caso insistam em disputar cargos eletivos”.
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AMPLIAÇÃO DE DIREITOS

31anosdoECArepercute
entrevereadoresdailha Distritão abre caminho
Durante a Sessão foi citado que a Unicef apontou que o fechamento de escolas durante
a pandemia poderá fazer o Brasil regredir duas décadas no combate à evasão escolar

O

Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA), criado
em 1990, completa 31 anos
de história na última terçafeira (13), como uma ferramenta cada
dia mais importante para a proteção,
garantia e ampliação de direitos. No
Brasil de 1990, uma em cada cinco crianças e adolescentes estava fora da
escola, e uma em cada dez, entre 10 e
18 anos, não estava alfabetizada.
Além disso, quase 8 milhões de crianças e adolescentes de até 15 anos
eram submetidas ao trabalho infantil.
Nesse contexto, o ECA nasceu como
um passo fundamental para a mudança deste cenário.
Após a publicação do estatuto, o
Brasil passou a adotar um novo tratamento para as questões relacionadas
à proteção da infância. Com 267 artigos que asseguram direitos e deveres
às crianças (até 12 anos incompletos)
e adolescentes (de 12 a 18 anos incompletos), o estatuto reconhece que
a infância e juventude são fases de desenvolvimento. Portanto, nessas idades, é preciso amparo integral e políticas públicas voltadas para as necessidades nos âmbitos social, psicológico
e social.
Para a vereadora Silvana Noely
(PTB), presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal
de São Luís, a data merece ser comemorada, mas com um lembrete sobre
a importância de garantir a aplicação
do que diz o estatuto. “O ECA reaﬁrma
o que dita a constituição, então como
fazedores da lei, nós vereadores, precisamos fazer cumprir a aplicação do
estatuto. Como Presidente da comis-

SILVANA NOELY E REPRESENTATE DO COLETIVO NÓS COMEMORAM OS 31 ANOS DO ECA
são que abrange a criança e os adolescentes, tenho como dever estar atenta
a tudo que acontece para que ninguém ﬁque desamparado”, enfatizou.
O co-vereador Eni Ribeiro, do Coletivo Nós (PT), destaca que o estatuto
representa um marco sem precedentes no cuidado a crianças e adolescentes, mas é preciso seguir avançando.
“São 31 anos de muita luta para que o
estatuto seja implementado em sua
integralidade. A parte punitiva do documento é uma área que precisa de
avanços. Precisamos avançar nas políticas públicas integradas, nesta e em
outras áreas”, disse.
Desaﬁos
Entre os desaﬁos que ainda persistem para a melhoria da qualidade de
vida de crianças e adolescentes de todo o país está a educação. Em janeiro
deste ano, o Unicef divulgou uma estimativa de que 5,2 milhões de crianças

e adolescentes de 6 a 17 anos estavam
fora da escola ou sem atividades escolares, número que representa 13,9%
do total da população com estas idades. No início do mês de abril, o Unicef também apontou que o fechamento de escolas durante a pandemia
poderá fazer o Brasil regredir duas décadas no combate à evasão escolar.
O vereador Marcos Castro (PMN),
presidente da Comissão de Educação
da Câmara, destaca a importância de
fazer o estatuto ser cumprido para
que os desaﬁos sejam contornados.
“Em São Luís, especialmente nas periferias, temos trabalhado para fortalecer o conhecimento dos conselheiros,
psicólogos, assistentes, proﬁssionais
da educação e também a família, para
que conheçam e levem à risca todas as
determinações do estatuto, para que
seus direitos não mais sejam violados”, aﬁrmou.

O senador Weverton Rocha, líder do PDT e inﬂuente junto ao
presidente nacional Carlos Lupi, entra ﬁrme em articulações embaraçosas, tentando robustecer a pré-candidatura do ex-ministro
Ciro Gomes à Presidência da República em 2022 e à dele próprio
ao governo do Maranhão. A sua interlocução vai do PT que tem o
ex-presidente Lula como o nome deﬁnido para enfrentar Jair Bolsonaro, ao PSD, cujo presidente regional Edilázio Júnior disse nesta quarta, à TV Mirante que está articulando uma terceira via no
centro, desprezando, portanto, candidatos de esquerda e de direita. O PSOL, outra legenda citada por Weverton Rocha em suas articulações, reuniu os dirigentes no último dia 10 e optou por não
ﬁrmar posição sobre candidatura própria em 2022. O partido vai
priorizar mobilizações contra o presidente Jair Bolsonaro, defender o impeachment, impulsionar várias ações populares contra o
governo e esperar o desdobramento da CPI da Covid. O desfecho
será o parecer do relator, senador Renan Calheiros. Já o próprio
pré-candidato do PDT, Ciro Gomes permanece na linha de confronto aguerrido contra o ex-presidente Lula. Parece um caminho
sem volta.
Porém, tudo que está ocorrendo hoje na política brasileira são
apenas movimentos preliminares, como o das escolas de samba
que levam meses ensaiando o enredo do carnaval. Hoje os partidos estão muito mais interessados em acompanhar a tentativa de
acelerar o projeto que muda a Constituição e implanta o sistema
de voto distrital misto. Após muita polêmica e bate-boca, os deputados da comissão especial da Câmara decidiram retirar, na
noite de terça-feira, a PEC de pauta. Mas ela volta logo.
No primeiro momento, foi elaborado relatório ﬁnal que trata
de alterações no processo eleitoral de 2022 (PEC 125/11). O texto
original, do deputado Carlos Sampaio (PSDB-SP), tratava apenas
do adiamento das eleições em datas coincidentes com feriados,
mas a relatora, deputada Renata Abreu (Pode-SP), ampliou os temas, com vários “jabotis”. Um deles acaba com a eleição proporcional de deputados federais, estaduais e vereadores. Nasce o distritão, pelo qual venceria o candidato mais votado na localidade,
ignorando a votação no partido. O sistema chacoalha a representação popular, valoriza os medalhões e endinheirados. No frigir
dos ovos, pode até frear as articulações partidárias, tipo a do senador Weverton Rocha.

Edivaldo na ﬁla

O deputado Edilázio Júnior disse ontem que é contra a PEC do
voto distrital misto e quando o texto chegar ao plenário da Câmara votará contra. Edilázio é incentivador da candidatura de Edivaldo Júnior ao governo. Por isso, o ex-prefeito se ﬁlia ao PSD no
próximo dia 4.

Edivaldo na ﬁla (2)

MAIS SAÚDE ANIMAL

DuarteJreGovernorealizamações parapetsnoestado

Edilázio aﬁrmou que o deputado estadual César Pires e o exdeputado federal Victor Mendes estão de malas prontas para também engrossar as ﬁleiras do PSD, partido de centro que apoia o
governo Jair Bolsonaro. Pires é ﬁliado ao PV, depois de passar pelo
DEM.

Washington assume comando do TCE

O conselheiro Washington Oliveira assumiu ontem a presidência do Tribunal de Contas do Maranhão, como substituto do colega Raimundo Nonato Lago, que abdicou do cargo de presidente,
próximo a aposentadoria.

“A Bíblia no Supremo é a Constituição”

Diz André Mendonça, o “terrivelmente evangélico”, indicado
pelo presidente Jair Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal, na
vaga do ministro Marco Aurélio.

A Comissão Mista de Orçamento da Câmara se reuniu
ontem, 14, para debater o projeto da Lei de Diretrizes
Orçamentárias para 2022 (LDO – PLN 3/21), que determina as metas e prioridades para os gastos do governo
no ano que vem.
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DUARTE JR E SECRETÁRIO DE SAÚDE CARLOS LULA JUNTOS PELO MAIS SAÚDE ANIMAL QUE ACONTECERÁ EM VÁRIOS MUNICÍPIOS
O programa Mais Saúde Animal foi
viabilizado por meio da indicação de
500 mil reais em emendas destinadas
pelo Deputado Duarte Jr, para promoção de assistência veterinária, prevenção de doenças e de cuidados aos
animais.
As ações serão executadas pela Secretaria de Estado da Saúde, em bairros da capital e em municípios do interior do Maranhão. Entre estas, estão
previstas a realização de consultas,
exames, diagnóstico de doenças, vacinação e distribuição de coleiras preventivas. O Deputado Duarte Jr, ressaltou a relevância dessas ações do
programa:

“ O Mais Saúde Animal,
desempenha um papel
fundamental, já que não

temos hospitais
veterinários públicos e
um crescente número
de animais
abandonados nas ruas.
Assim como cuidamos
da saúde das pessoas,
também precisamos
cuidar dos nossos pets.”
O secretário de Estado da Saúde,
Carlos Lula, destaca que a ação garante o cuidado preventivo com animais
de estimação. “O Governo do Estado
tem avançado na oferta de serviços à
toda a população. Atendimentos an-

tes não ofertados, passaram a ser
acessíveis a todos. Com o Mais Saúde
Animal, damos mais um passo no
sentido de seguir com a ampliação
dos serviços que promovem o controle de doenças e a segurança dos animais”. Os locais dos atendimentos serão deﬁnidos a partir da grande demanda e da carência desses lugares
por assistência veterinária.

Calendário de atendimentos
1- Anjo da Guarda: 24/07 -Centro
de Ensino Japiaçu
2- Imperatriz: 07/08- local a deﬁnir
3- Bairro de Fátima: 21/08- Centro
de Ensino Estado do Amazonas
4- Bacabal: 18/09- local a deﬁnir
5- Cohatrac: 25/09- Centro de Ensino Professor Barjonas Lobão

2
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Na votação do relatório, deputados e senadores declararam preocupação com o déﬁcit nas contas públicas,
que chega a R$ 177,5 bilhões – R$ 170,47 bilhões do governo federal, R$ 4,42 bilhões das estatais e R$ 2,6 bilhões de estados e municípios.
O deputado Hildo Rocha (MDB) sugeriu que uma parcela dos recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador
(FAT) seja utilizada para ﬁnanciar pequenas e médias
empresas. “O dinheiro do Fat é do trabalhador e vai para o BNDES, sem transparência”, acusou.

Saia justa (1)

A ong Greenpeace Brasil provocou ontem no twitter o presidenciável Ciro Gomes. “Seu partido, o PDT na Câmara, votou pela
urgência do PL da Grilagem, que quer legalizar o roubo de terras
públicas, aumentar o desmatamento na Amazônia e conﬂitos no
campo”.

Saia justa (2)

Em maio de 2020, Ciro disse no twitter ter orgulho do PDT, por
apoiar a retirada de pauta da MP 910 “em que o genocida Bolsonaro legalizava a grilagem de terras inclusive e especialmente nas
áreas sensíveis da Amazônia!” Agora o Greenpeace cobra.

Grilagem

Ontem, Flávio Dino entrou na polêmica. Disse já haver instrumentos legais para a regularização fundiária no Brasil. “Não vejo
urgência em mexer na lei, e sim de aprimorar a atuação administrativa. Autodeclaração sem ﬁscalização pode ampliar desmatamento”.
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Desoneração da folha
MARCOS CINTRA
Professor e vice-presidente da Fundação Getulio Vargas
(FGV). Foi deputado federal (1999 - 2003) e secretário da
Receita Federal (2019). mcintra@marcoscintra.org
O governo federal deu sequência à reforma tributária com o PL
2337, que muda o imposto de renda das pessoas físicas (IRPF) e
das empresas (IRPJ). Trata-se da segunda fase de um processo iniciado com o PL 3887, que prevê a criação da CBS para substituir o
PIS-Pasep/Coﬁns.
Em relação ao IRPF, destaca-se a correção em 31% no limite de
isenção, que passa de R$ 1903,98 para R$ 2.500, o que inclui mais
de 5,5 milhões de declarantes aos 10,7 milhões que hoje não são
atingidos pelo tributo. Cumpre lembrar que os valores do IRPF
são mantidos sem alteração desde 2015, acumulando com base
no IPCA defasagem de 113%, o que vem mantendo 10,5 milhões
de pessoas contribuindo quando poderiam estar isentas se houvesse correção da tabela.

Sobre Cuba e Haiti
RODRIGO CRAVEIRO
rodrigocraveiro.df@dabr.com.br
Estive três dias em Havana e um em
Porto Príncipe, em 2012. A capital de
Cuba é uma cidade de povo hospitaleiro, acolhedor e, sobretudo, patriota. Murais e outdoors relembram as ﬁguras de Fidel Castro e de Ernesto Che
Guevara, artíﬁces da revolução que
depôs Fulgêncio Batista e impôs o socialismo na ilha. Vários cubanos com
quem conversei disseram sentir
imenso orgulho de sua terra e se ressentiram pelo fato de o sistema
econômico impossibilitar que conheçam outros países. É impossível não
se apaixonar por Havana. O tradicional Malecón, o calçadão à beira-mar;
os velhos casarões da Cidade Velha; o
som do Buena Vista Social Club a tocar dentro de uma casa qualquer; os
carros Buick e Lada anos 1950. Mas
também vi um certo temor de cidadãos falarem com a imprensa. Alguns
davam respostas lacônicas, outros
aﬁrmavam que estavam sendo obser-

vados.
Nos últimos anos, desde a morte de
Fidel Castro, o regime impulsionou algumas reformas econômicas. Mas, o
bloqueio imposto pelo presidente
norte-americano Dwight Eisenhower,
em 19 de outubro de 1960, custou
muito à ilha, que vive a pior crise
econômica dos últimos 30 anos. A
pandemia da covid-19 agravou ainda
mais a situação. No último domingo,
milhares de cubanos saíram às ruas
de várias cidades para protestar contra o governo de Miguel Díaz-Canel.
Gritaram por liberdade e pediram o
ﬁm da ditadura.
O regime reagiu com repressão. Talvez Cuba esteja passando por um
ponto de inﬂexão, o despertar rumo a
uma guinada do modelo políticoeconômico. Mas é inexorável que a revolução segue viva em parte da população.
Bastou um dia em Porto Príncipe,
capital do Haiti, para perceber como a
miséria, a violência galopante e os desastres naturais colocaram 11,1 mi-

lhões de pessoas em um futuro praticamente sem perspectiva alguma. Há
exatamente uma semana, o presidente Jovenel Moïse foi torturado e assassinado dentro da residência oﬁcial
por um comando armado. A polícia
prendeu 28 pessoas, além do suposto
mandante do magnicídio: um médico
haitiano que planejava se tornar presidente.
A morte de Jovenel lança mais incerteza aos rumos de uma nação dominada por gangues armadas. A Minustah, força de paz da ONU comandada pelo Brasil, foi incapaz de estabilizar o Haiti. Os dois países do Caribe
passam por momentos talvez decisivos em sua história. Talvez o crime
que ceifou a vida de Jovenel seja o catalisador de um comprometimento
mais sólido da comunidade internacional com o Haiti. Talvez os protestos
sem precedentes em Cuba sejam a
oportunidade para uma janela democrática e para os Estados Unidos colocarem ﬁm ao vergonhoso bloqueio.

O crime compensa. Será?
AURELIANO NETO
Membro da AML e AIL aurineto@hotmail.com
Aleatoriamente pensei nessa questão. Num primeiro momento, porque
iniciei uma leitura esparsa de um livro
do ministro do STF, Luís Roberto Barroso, cujo título me chamou a atenção: Sem Data Venia – um olhar sobre
o Brasil e o mundo. É uma obra de reﬂexão, construída com vários textos e
assuntos diversiﬁcados, como, por
exemplo, uma Visita ao Passado, Os
Anos de Ditadura, neste contendo um
relato sobre a morte de Vladimir Herzog, A Redemocratização, Um Olhar
sobre o Mundo, Pobreza e Desigualdade, Vigiar e Punir, que é o título de
consagrada obra de Foucault, e outros
assuntos bem interessantes.
No capítulo 3, Luís Barroso faz uma
imersão num tema que o político,
aquele de carteirinha, gosta de tratar,
com lágrima nos olhos e a pomposidade dos discursos midiáticos, mas isso apenas e somente no período das
eleições. Depois, esquece. E passa servir devotadamente aos que bancaram
ﬁnanceiramente a sua eleição. Li o
seu texto e concluí que o ministro foi
muito eufêmico com a condição do
pobre e de sua pobreza, mas foi enfaticamente condenatório com a desigualdade. Mas, ainda assim, Barroso
aﬁrma: “As causas da pobreza e da desigualdade no Brasil são muitas, de
naturezas diversas e se acumularam
ao longo do tempo.

tunidades, mantendo a condição inferior e de subalternidade das populações negras. A não universalização da
educação básica, mantida, desde
sempre, como privilégio das classes
dominantes – educação básica no
Brasil só veio a ser universalizada cem
anos depois dos Estados Unidos, na
década ﬁnal do século XX.”
Minha leiga e inexpressiva conclusão: a grave doença da desigualdade
em nossa pátria amada é histórica;
tem origem no colonizador que saqueou o nosso Brasil e foi seqüenciada por outros colonizadores, que se
aproveitaram bem dos vendilhões do
templo dessa nossa terra verdejante,
que têm dilapidado o patrimônio nacional, doando as nossas riquezas,
sob o falso pretexto de privatização. A
privataria tucana, da época do nosso
sociólogo-presidente, está esquecida
e dormindo no berço esplêndido de
nossa nefasta elite. Agora, é a rachadinha, vestida de variadas fantasias. E o
pré-sal, lembram-se, foi um rio que
passou em nossas vidas.

Continuei a leitura e fui ao texto Vigiar e Punir, epigrafado por uma frase
do saudoso jurista Heleno Fragoso,
um dos maiores penalistas desse nosso sofrido e propinado Brasil. A epígrafe: “Eu não quero um direito penal
melhor. Eu quero algo melhor do que
o direito penal.” Quando estava no
Rio, cheguei a ouvir palestra do mestre Heleno Fragoso, e, como professor
de Direito Penal, ﬁz uso da sua rica
obra, cujos livros ainda os tenho na
minha biblioteca. Fragoso, Nelson
Muitas vêm de longe, outras são Hungria, Frederico Marques e mais o
mais recentes. Sem nenhuma preten- meu professor Antenor Bogea ﬁzeram
são de exaustividade, mas à guisa de a cabeça de muita gente. Estudar nas
ilustração, vejam-se algumas delas: a obras desses grandes penalistas, que,
colonização de exploração, com re- depois, passei a incluir Cezar Roberto
messa de riquezas para Portugal, sem Bitencourt, era uma dádiva caída do
que os colonizadores cogitassem de céu. E, ainda muito mais: ouvir as briﬁcar para criar uma nação. A escravi- lhantes aulas do prof. Antenor Bogea,
dão, com a degradação humana im- um dos melhores e talentosos mestres
posta aos cativos, seguida de uma que tive no meu curso de Direito, era
abolição que não se preocupou com outra grande dádiva divina. Era uma
integração racial, educação ou opor- ventura esperar o momento em que o

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

Uma medida danosa ao contribuinte no projeto do IRPF se refere à limitação do desconto simpliﬁcado para renda anual até R$
40 mil e a redução do teto de abatimento de R$ 16,7 mil para R$ 8
mil. Dos atuais 30,5 milhões de declarantes, os que o fazem por
meio do modelo simpliﬁcado são 17,4 milhões e desses os que
têm renda acima de R$ 40 mil são 5,5 milhões de pessoas. Trata-se
de um ônus para muitos contribuintes.
Quanto ao IRPJ, o projeto prevê a redução da alíquota atual de
15% para 10% até 2023 e em compensação onera em 20% a distribuição de lucros e dividendos. Reduzir a tributação sobre a renda
das empresas é positivo. As grandes corporações no Brasil têm
ônus tributário nominal de 34%, enquanto que a média dos países
ricos é de 23%. Equalizar a incidência tributária pode atrair investidores estrangeiros para o país e elevar a produtividade. Porém, a
forte tributação sobre a distribuição de lucros e dividendos como
foi proposto deve frustrar essa expectativa na medida em que o
investidor ao incorporar em sua análise de retorno os elevados
riscos presentes na economia brasileira, somado ao imposto de
20% sobre a rentabilidade do capital, tende a buscar alternativas
de investimentos em economias que oferecem menores riscos e
tributação.
Em conjunto com as mudanças propostas no IR, tramita o PL
3887 que uniﬁca o PIS-Pasep/Coﬁns em um tributo sobre valor
agregado (IVA) com alíquota de 12%, denominado CBS. A medida
remete ao saudoso Roberto Campos que, em certa ocasião, classiﬁcou proposta semelhante como tentativa de “aperfeiçoamento
do obsoleto”. Esta é uma forma de tributação anacrônica, adequada para meio século atrás quando foi criada e não para um período, em que a economia é organizada em um ambiente digital,
cada vez mais desmaterializado.
A CBS/IVA é um tributo de natureza declaratória e a elevação
das alíquotas de 3,65% do PIS/Coﬁns cumulativo e de 9,25% do
PIS/ Coﬁns não cumulativo para uma única alíquota de 12% aumentará o prêmio para o sonegador, algo que a reforma tributária
deveria justamente combater. Ademais, o PL 3887 reforça o avanço sobre competências de estados e municípios ao tributar o valor
agregado e incluir nessa sistemática diversas atividades de serviços.
Quando o PIS-Pasep/Coﬁns foi alterado em 2002/2003 a base
de cobrança que vigia era o faturamento. A criação da modalidade
não cumulativa invadiu a competência estadual ao tributar o valor agregado. A CBS abocanha ainda mais essa base e avança sobre a competência municipal de tributar os serviços.
A CBS/IVA com alíquota de 12% onera o setor produtivo em geral, mas pesa mais intensamente sobre a agropecuária e os prestadores de serviços. Na agropecuária a incidência indireta é bastante signiﬁcativa em razão da forte dependência do setor de insumos industriais como defensivos e fertilizantes. No setor de serviços o problema reside no fato da mão de obra não gerar crédito e o
segmento se caracterizar pela intensidade do fator trabalho.
É impensável o PL 3887 sem alíquotas diferenciadas. Mesmo
assim, minimizar o impacto negativo da proposta demanda desonerar a folha de pagamentos. O setor de serviços, principal gerador de empregos, é supertributado e com a CBS, ainda que com
alíquota menor, vai manter seu ônus elevado. A alternativa é a
substituição dos 20% da contribuição das empresas para o INSS
por uma contribuição de 0,33% sobre a movimentação ﬁnanceira
nas contas correntes bancárias.
A reforma tributária deve ser pensada como ação capaz de melhorar o ambiente de negócios no país, alavancar o potencial de
crescimento econômico, gerar emprego e renda e distribuir de
modo equânime a carga tributária. Nesse sentido, os PLs 2337 e
3887 demandam ajustes importantes e a redução do alto custo do
trabalho por meio da desoneração da folha de salários das empresas é urgentemente necessária.

VIDA

Responsável: Celio Sergio
E-mail: celiosergio@hotmail.com
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ESTADO DO MARANHÃO
COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO – CAEMA
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COMPANHIA
DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO – CAEMA
REALIZADA EM 09 DE ABRIL DE 2021
Aos nove dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte um, às quatorze horas e trinta minutos, na sede
da COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO – CAEMA, CNPJ Nº
06.274.757/0001-50, NIRE Nº 21300003711, situada à Rua Silva Jardim, nº 307 - Centro, CEP
65.020-560, nesta cidade de São Luís, capital do estado do Maranhão, realizou-se, em primeira
convocação, a Assembleia Geral Ordinária desta Companhia, com a presença dos acionistas que
representam a maioria do Capital Social, conforme se verifica nas assinaturas contidas às folhas 29 do
Livro de Presença, no qual foram lançadas as indicações legais, objetivando apreciar os assuntos
constantes no Edital de Convocação, publicado nos jornais Pequeno, O Imparcial e no Diário Oficial do
Estado do Maranhão, nas edições dos dias 05, 06 e 07 de abril do ano de dois mil e vinte um. Instalada a
sessão na forma estatutária, o Presidente da CAEMA, convidou os presentes para escolha do Presidente
da Assembleia, sendo indicado, por aclamação, para dirigi-la, o representante do acionista majoritário, o
Governo do Estado do Maranhão, Sr. Rodrigo Maia Rocha Procurador Geral do Estado, neste ato
representando Excelentíssimo Governador do Estado, Sr. Flávio Dino de Castro e Costa, e, para
secretariar os trabalhos foi convidada Andrea Ramos Pereira, Secretária do Conselho de Administração.
Constituída a mesa e considerando o número legal para deliberações, o Presidente deu início aos
trabalhos declarando instalada a Sessão, sendo efetuada a leitura do edital de convocação: O Conselho
de Administração da Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão – CAEMA, convoca os
Senhores Acionistas para participarem da Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 09 de
abril de 2021, às 14h30, na sede social da Companhia, situada a Rua Silva Jardim, nº 307, Centro, na
cidade de São Luís, Estado do Maranhão a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1 Eleição
de membros nos Conselhos de Administração e Fiscal, tal como dispõe o art. 21, inciso III do
Estatuto Social da CAEMA. 2. O que mais ocorrer. São Luís, 25 de março de 2021. Roberto Santos
Matos. Presidente do Conselho. André dos Santos Paula. Presidente da CAEMA. Terminada a leitura do
Edital de Convocação, o Presidente da Assembleia declarou aberta a sessão, iniciando os trabalhos e
passando ao Item 1 Eleger Membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal,
conforme disposto no art. 21, inciso III do Estatuto Social da CAEMA. A Secretária do Conselho
explicitou que foram adotados os procedimentos administrativos, com instrução dos Processos nº
1394/2021, sendo este repassado ao Comitê de Elegibilidade que emitiu o Parecer de Verificação nº
001/2021 acostados aos autos e disponibilizados aos acionistas para análise e deliberação. O
Conselheiro Marcos Antônio Silva do Nascimento apresentou questionamentos quanto à elegibilidade do
Sr. André dos Santos Paula, acordando-se os presentes pela juntada de Parecer Jurídico pelo Procurador
da Companhia à presente Ata, consolidando os devidos esclarecimentos. Passou-se, então, à tomada
dos votos nominalmente. O Conselheiro Roberto Santos Matos votou de acordo com o Relatório do
Comitê de Elegibilidade. O Conselheiro Antônio de Jesus Leitão Nunes votou de acordo com o
Relatório do Comitê de Elegibilidade. O Marcos Antônio da Silva Grande votou de acordo com o
Relatório do Comitê de Elegibilidade. O Conselheiro Marcos Antônio Silva do Nascimento votou em
desacordo com a indicação. O representante do acionista majoritário, Sr. Rodrigo Maia Rocha, proclamou
o resultado que, por maioria, aprovou a indicação, elegendo para o mandato compreendido entre
12/04/2021 a 12/04/2023 ao Cargo de Diretor Presidente, o Sr. André dos Santos Paula, brasileiro,
solteiro, portador da Carteira de Identidade n° 246198606 SSP/SP, Expedida em 16/05/2016, CPF n°
184.545.998-94, e-mails: andrepaulacaema@gmail.com, residente e domiciliado na Rua Perdizes, 27,
Quadra 35, Edificio University Home, Apt° 801, Jardim Renascença, CEP 65.000-000, Sao Luis-MA.
Passou-se à leitura do Termo de Posse, ao qual o Conselheiro Eleito manifestou concordância,
declarando para os devidos fins de direito que atende aos requisitos e vedações legais e estatutárias
exigidos para a indicação do respectivo cargo, que não é pessoa impedida por lei ou condenada a pena
que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de
prevaricação, peita ou suborno concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema
financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé
pública ou a propriedade, nos termos do Artigo 1.011, § 1º do Código Civil/2002. Que não estão
enquadrados nas vedações do Artigo 28, § 7º do Estatuto Social da Companhia e não se enquadram nas
hipóteses de inelegibilidade previstas nas alíneas do inciso I do caput do art. 1º da Lei Complementar no
64, de 18 de maio de 1990, com as alterações introduzidas pela Lei Complementar no 135, de 4 de junho
de 2010. Declara ainda que está em dia com suas obrigações sociais, não estando submetido a nenhum
e qualquer processo disciplinar/ético, ciente de ficarem sujeitos à responsabilização administrativa, civil e
penal no caso de declaração falsa. Depois de lida as qualificações, o eleito prestou compromisso de bem
servir os interesses da Companhia, de cumprir e fazer cumprir o Estatuto Social da Companhia e as
decisões da Assembleia Geral, bem como as disposições regulamentares atinentes a matéria. O eleito
apresentou sua declaração de bens, empossou no cargo, de acordo com as formalidades legais. Para
constar, eu, Andréa Ramos Pereira, Secretária do Conselho de Administração, lavrei o presente Termo de
Posse aos 9 dias do mês de abril de 2021, o qual depois de lido e achado conforme, vai assinado pelo
empossado, pelo representante do acionista majoritário e pelos demais membros do Conselho. Passada
a palavra ao Conselheiro eleito, o Sr. André dos Santos Paula agradeceu ao representante do acionista
majoritário, aos demais Conselheiros e manifestou o compromisso com a empresa. Em relação eleição do
membro do Conselho Fiscal, foi informado pela Secretária do Conselho de Administração o envio de
Ofício nº 298/2021, datado no dia 17 de fevereiro do ano em curso, solicitando a indicação ou recondução
para o mandato referente ao exercício de 2021-2022, mas até a presente data o documento não havia
sido respondido, diante do relato foi solicitado e acatado por todos a permanência do atual Conselheiro
Fiscal Sr. Anderson Augusto Santana Everton até que seja realizada a investidura do cargo. Todos os
Conselheiros manifestaram concordância. Em seguida, foi concedida a palavra, não havendo
manifestações. Sendo assim, foram encerrados os assuntos da matéria da Assembleia Geral
Extraordinária. Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Assembleia Geral Extraordinária franqueou a
palavra aos presentes e, não havendo manifestação, agradeceu a presença de todos, dando por
encerrados os trabalhos, pelo que eu, Andrea Ramos Pereira, Secretária do Conselho de Administração,
fiz lavrar a presente Ata, em livro próprio, que depois de lida e achada conforme, vai assinada por todos,
dela devendo ser tiradas cópias autênticas para os fins legais. Rodrigo Maia Rocha, Roberto Santos
Matos, André dos Santos Paula, Marcos Antonio da Silva Grande, Antonio de Jesus Leitão Nunes, Marcos
Antonio Silva do Nascimento, Carlos Brissac Neto. Está conforme a original, transcritas no livro
próprio nº 003, folhas 168, 168v, 169, 169v, 170, 170V e 171. Esta ATA foi registrada na JUCEMA sob
o nº 20210842547 em 13/07/2021 Protocolo 210842547, Empresa 21 3 0000371 1. Companhia de
Saneamento Ambiental do Maranhão – CAEMA.

ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
GABINETE DA PRESIDÊNCIA
AUDIÊNCIA PÚBLICA
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS comunica a realização da Audiência Pública
no dia 21 de julho de 2021, às 14h, no Plenário “SIMÃO ESTÁCIO DA SILVEIRA” desta Casa
Legislativa, com objetivo de discutir o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO/2022,
encaminhado pelo Poder Executivo. A sessão se realizará no formato híbrido, atendendo às disposições
dos Decretos n° 36.531/2021 e n° 36.829/2021 do Governo do Maranhão. O público poderá participar
dessa Audiência de forma remota, acessando o site da Câmara Municipal ou pelo canal “camaraslz”
disponível no YouTube.
São Luís (MA), 14 de julho de 2021
OSMAR GOMES DOS SANTOS FILHO
PRESIDENTE

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 176/2021 - CSL/EMSERH
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27.277/2021 – EMSERH
OBJETO: Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Saúde para atender
à demanda do Hospital Aquiles Lisboa, administrados pela EMSERH.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO.
DATA DA ABERTURA: anteriormente marcada para o dia 13/07/2021, às 09h, horário de Brasília, fica
ADIADA para dia 10/08/2021, às 09h, horário de Brasília, em virtude de não ter sido realizado o
julgamento de impugnação dentro do prazo estabelecido no edital.
Local de Realização: Sistema Licitações-e (www.licitacoes-e.com.br).
Edital e demais informações estão disponíveis em www.emserh.ma.gov.br e www.licitacoes-e.com.br.
Informações adicionais serão prestadas na CSL/EMSERH localizada na Av. Borborema, Qd-16, n° 25,
Bairro do Calhau, São Luís/MA, no horário de 08h às 12h e das 14h às 18h, de segunda a sexta, pelos
e-mails csl@emserh.ma.gov.br e/ou igor.rochacsl@gmail.com ou pelo telefone (98) 3235-7333.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16ª REGIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2021 (PA-2042/2021)
Objeto: Contratação de serviços de apoio administrativo com dedicação permanente de mão de
obra, na área de tecnologia da informação para execução de atividades de atendimento técnico
remoto e presencial a usuários do TRT da 16ª Região, no modelo Central de Serviços de TI de
1º e 2º níveis (Service Desk), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no
Termo de Referência e demais anexos do Edital. Tipo de licitação: Menor Preço. Data de
abertura: 03 de agosto de 2021, às 9:00 horas (horário de Brasília/DF). Local:
www.comprasgovernamentais.gov.br. O edital é gratuito e está à disposição dos interessados
para consulta e retirada nos endereços www.comprasgovernamentais.gov.br e
www.trt16.jus.br. Maiores informações no endereço Av. Senador Vitorino Freire, 2001 - 3º andar
- Areinha – São Luís/MA - Seção de Aquisições Públicas ou pelos telefones (0xx98)
2109-9378/9379/9421/98424-6218 das 08 às 17 horas.

São Luís (MA), 12 de julho de 2021
Igor Manoel Sousa Rocha
Agente de Licitação da CSL/EMSERH

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/MA
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO – CSL
AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2021 – CSL/DETRAN/MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0056589/2021 – DETRAN/MA
O Pregoeiro do Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Maranhão – DETRAN/MA,
designado pela Portaria nº 697 – GDC de 25 de agosto de 2020, publicada no Diário Oficial do Estado em
01 de setembro de 2020, torna público que, por motivos de ordem administrativa, a licitação em epígrafe,
objetivando a concessão onerosa de uso de espaço público, a contratação de empresa para
fornecimento de mão de obra terceirizada, para a prestação de serviços: especializados,
administrativos, de apoio, Técnicos, e de Nível Superior, de forma continuada, com o escopo de
atender às necessidades específicas de mão de obra do Departamento Estadual de Trânsito do
Maranhão, doravante denominado DETRAN/MA, e suas unidades descentralizadas, mormente
seus Postos de Atendimento e Circunscrições Regionais de Trânsito – CIRETRANS, em
conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência (ANEXO I), anteriormente
marcada para o dia 14 de julho de 2021, às 9h, fica adiada para às 9h, do dia 28 de julho de 2021.
São Luís/MA, 13 de julho de 2021
Alexandre Rosa de Carvalho
Pregoeiro do DETRAN/MA

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 211/2021 - CSL/EMSERH
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 54.471/2021 – EMSERH
OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSUMOS COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE
COMODATO, OBJETIVANDO O PROVISIONAMENTO POR UM PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO)
MESES PARA OS SETORES DE TRIAGEM DE DOADORES, COLETA, PRODUÇÃO, ESTOCAGEM E
DISTRIBUIÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR E HEMONÚCLEOS QUE COMPÕEM A
HEMORREDE DO MARANHÃO.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Por Lote.
DATA DA ABERTURA: 05/08/2021, às 08h30, horário de Brasília-DF.
Local de Realização: Sistema Licitações-e www.licitacoes-e.com.br.
Edital e demais informações disponíveis em www.emserh.ma.gov.br e www.licitacoes-e.com.br.
Informações adicionais serão prestadas na CSL/EMSERH localizada na Av. Borborema, Qd-16, n° 25,
Bairro
do
Calhau,
São
Luís/MA,
pelos
e-mails
csl@emserh.ma.gov.br
e/ou
maiane.lobao@emserh.ma.gov.br.br ou pelo telefone (98) 3235-7333.
São Luís (MA), 12 de julho de 2021
Maiane Rodrigues Corrêa Lobão
Agente de Licitação da EMSERH

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA - EMAP
AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA N° 007/2021-EMAP
A EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA – EMAP torna público aos
interessados que realizará licitação, na modalidade Concorrência, tipo Maior Oferta, no dia 17/08/2021,
às 09h30, hora local, no Auditório da EMAP, localizado no Prédio Sede da EMAP, situado na Av. dos
Portugueses, s/n, CEP: 65.085-370, Porto do Itaqui, São Luís/MA, para cessão de uso onerosa da Sala
07, com 20,12 m² (vinte vírgula doze metros quadrados), localizada no Centro de Negócios
Engenheiro Júlio Rabelo, Porto do Itaqui, em São Luís/MA, para instalação de loja de
conveniência, conforme Termo de Referência constante do Anexo I e Planta no Anexo X deste
instrumento convocatório, com valor mínimo mensal a ser pago pela contratada pela cessão onerosa
do objeto desta licitação, conforme a seguir: R$ 834,17 (oitocentos e trinta e quatro reais e dezessete
centavos) por mês, totalizando o valor estimado de R$ 30.030,12 (trinta mil e trinta reais e doze
centavos) para o período de 36 (trinta e seis) meses, de acordo com o constante no Processo
Administrativo nº 0406/2021–EMAP, de 05.03.2021, e especificações do Edital e seus Anexos, e em
conformidade com a Lei Federal nº 12.815/2013, Decreto Federal nº 8.033/2013, Resolução 2240/2011 –
ANTAQ, Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, aplicando-se também os procedimentos
determinados pela Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006. O edital e seus anexos estão à
disposição dos interessados nos sites www.licitacoes-e.com.br e www.emap.ma.gov.br, no link
Transparência/Compras, podendo ainda ser adquirido gratuitamente, mediante solicitação pelo e-mail:
csl@emap.ma.gov.br, durante os dias úteis, das 08h às 12h e das 13h às 17h. Fones: (98) 3216-6533 /
3216-6531 / 3216-6532 e 3216-6028. Esclarecimentos e informações adicionais serão prestados aos
interessados no site www.emap.ma.gov.br. Telefones: (98) 3216-6531, 3216-6532 e 3216-6533.
São Luís – MA, 13 de julho de 2021
Flávia Alexsandra Noleto Miranda Carvalho
Gerente de Compras e Contratos da EMAP

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02682/2021
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS, por meio de sua COMISSÃO PERMANENTE DE
LICITAÇÃO – CPL, torna público que realizará licitação na modalidade Tomada de Preços, nº
002/2021, cujo objeto trata da CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA PARA REALIZAÇÃO
DE PESQUISAS DE OPINIÃO PÚBLICA PARA AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. Data da disputa: dia 30 de julho de 2021 às 09:00min
horário de Brasília, na sala da Comissão Permanente de Licitação, localizada na Av. Luís Muniz,
1005, Centro, Santa Inês. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na sala
da Comissão Central de Licitação de 2ª a 6ª feira das 08h00min às 12h00min, onde poderá ser
consultado e/ou obtido gratuitamente em mídia removível (pendrive ou cd), adquirido de forma
física (em papel) mediante ao recolhimento da importância de R$ 50,00 (cinquenta reais) através
de DAM (documento de arrecadação municipal), pelo portal da transparência do município:
http://transparencia.santaines.ma.gov.br:81/transparencia/. Esclarecimentos ou Impugnações
deverão ser protocolados na Comissão Central de Licitação, no horário de expediente ou por e-mail,
no endereço eletrônico: licitacoessantaines@gmail.com.
Santa Inês – MA, 13 de Julho de 2021.
Vinícius Barros de Matos - Presidente da Comissão

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA DE TRIZIDELA DO VALE
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2021
REGISTRO DE PREÇOS
O MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE, Estado do Maranhão, através da Secretaria Municipal de Administração, torna público que fará licitação na modalidade Pregão Presencial para Registro de Preços. BASE LEGAL: Lei
nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 28/2019 e pela Lei nº 8.666/93 e alterações. OBJETO: Registro de Preços para
futura, eventual e parcelada aquisição de material permanente, para atender as necessidades da Administração Municipal
do Município de Trizidela do Vale/MA. ABERTURA: 30 de julho de 2021 às 08:20 horas. INFORMAÇÕES: O Edital e
seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão Permanente de Licitação, na Av. Dep. Carlos Melo, nº 1670 – Aeroporto – Trizidela do Vale (MA), horário de 08:00 às 12:00 horas, por e-mail cplpmtv@outlook.
com na página www.trizideladovale.ma.gov.br Trizidela do Vale (MA), 14 de julho de 2021. Enoque de Sá Barreto Filho.
Secretário Municipal de Administração. Portaria nº 02/2021-GP.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ
COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO
Praça Dr. José Sarney, 159 – Centro – Coroatá – MA

Aviso de Adiamento de PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2021. A Comissão Permanente de
Licitação da Prefeitura Municipal de Coroatá, no uso de suas atribuições, tendo em vista o que
consta do Processo n°10388/2020, AVISA aos licitantes e demais interessados que a abertura
da licitação em epigrafe, publicada no DOE, edição 124, do dia 05 de Julho de 2021, pág 17 e
jornal O Imparcial, edição do dia 05 de Julho de 2021, pág 06, com Abertura prevista para o dia
16 de Julho de 2021, às 14:00 horas FICA ADIADO “SINE DIE” motivada pela necessidade
de alteração do edita Coroatá/MA, 14/07/2021, Valquíria de Sousa Costa Carneiro , Secretário
municipal de saúde.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ
COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO
Praça Dr. José Sarney, 159 – Centro – Coroatá – MA

Aviso de Adiamento de PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2021. A Comissão Permanente de
Licitação da Prefeitura Municipal de Coroatá, no uso de suas atribuições, tendo em vista o que
consta do Processo n°9919/2020, AVISA aos licitantes e demais interessados que a abertura da
licitação em epigrafe, publicada no DOE, edição 124, do dia 05 de Julho de 2021, pág 17 e
jornal O Imparcial, edição do dia 05 de Julho de 2021, pág 06, com Abertura prevista para o
dia 16 de Julho de 2021, às 08:00 horas FICA ADIADO “SINE DIE” motivada pela necessidade de alteração do edita Coroatá/MA, 12/07/2021, Francisco Carvalho Brandão, Secretário
municipal de Governo.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ
COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO
Praça Dr. José Sarney, 159 – Centro – Coroatá – MA

Aviso de licitação TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2021. A Comissão Permanente de Licitação
da Prefeitura Municipal de Coroatá/ MA, torna público para conhecimento dos interessados,
que fará realizar Licitação na modalidade Tomada de Preços sob o nº. 007/2021, regime de execução tipo menor preço por Lote, no dia 02 de Agosto de 2021, às 08:00 horas, na Sala de reunião da Comissão Permanente de Licitação, situada na Praça José Sarney, nº 159, no Centro de
Coroatá/MA, tendo por objeto: Contratação de Empresa especializada em Serviços de Reforma
e Manutenção predial da Secretaria de Saúde Zona Urbana do Município de Coroatá-Ma. Base
Legal: 8.666/93 e alterações. Edital/anexo poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos
mediante recolhimento da importância de R$ 50,00 (cinquenta reais), através do Documento
de Arrecadação Municipal - DAM. No horário das 8:00 às 12:00 horas de 2ª a 6ª feira. Coroatá/
MA, 13/07/2021, Valquíria de Sousa Costa Carneiro, Secretaria Municipal de Saúde.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2021. O Município de Lago da Pedra (MA), por
meio da Comissão Permanente de Licitação - CPL avisa aos interessados que fará realizar Licitação na seguinte
modalidade e condições. Modalidade: Pregão Eletrônico. Modo de disputa: Aberto. Tipo de licitação: Menor
preço por item, que será regida pela Lei nº 10.520/2002 e Decreto nº 10.024/2019, subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS:
FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE LAGO DA PEDRA-MA. Data e horário do início da disputa: Dia 30/07/2021 às 08h30min(oito horas
trinta minutos). Site para realização do Pregão: www.licitanet.com.br. Poderão participar da Licitação todas
as empresas especializadas no ramo, que comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos
no edital, para a execução de seus objetivos. Maiores informações poderão ser obtidas no site do LICITANET
e também nos dias de expediente das 08:00 às 12:00 horas, no Setor de Licitação do Município de Lago da
Pedra- MA, onde poderão ser consultados gratuitamente, desde que em mídia, podendo ainda ser solicitado
via e-mail: cpllagodapedra@gmail.com. Lago da Pedra- MA, 14/07/2021. Felipe Pereira Bacelar – Pregoeiro.

PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 068/2021

AVISO DE LICITAÇÃO
INTERESSADO: Município de São Domingos do Azeitão/MA
OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de coleta e
transporte de resíduos domiciliares, varrição de vias públicas, bem como, coleta e transporte de
resíduos sólidos diversificados (entulhos) no perímetro urbano e nos povoados da cidade de São
Domingos do Azeitão/MA.
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL.
▪ DATA DE ABERTURA DA SESSÃO: Dia 28/07/2021.
▪ HORÁRIO: 15h00 min. Horário de Brasília/DF.
▪ FONTE DE RECURSOS: 001 RECURSOS ORDINÁRIOS
▪ VALOR ESTIMADO: SIGILOSO
OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital poderá ser obtido ou consultado na Comissão
Permanente de Licitações – CPL, em dias úteis de segunda à sexta, no horário das 08:00 às
12:00 horas, também podendo ser obtido gratuitamente por meio digital, nos seguintes
endereços eletrônicos: no site da Prefeitura Municipal de São Domingos do Azeitão/MA:
https://saodomingosdoazeitao.ma.gov.br/ e no site do Tribunal de Contas do Estado:
https://site.tce.ma.gov.br/. Mais informações poderão ser consultadas e obtidas através do email da CPL: cpl.saodomingosdoazeitao@gmail.com.
São Domingos do Azeitão – MA, 13 de julho de 2021.
Hugo Ribeiro Cardoso
Pregoeiro

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA FAMILIAR – SAF
AGÊNCIA ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUÁRIA
E EXTENSÃO RURAL – AGERP
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2021 – AGERP/MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 130.579/2020 – AGERP
A PREGOEIRA DA AGÊNCIA ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL –
AGERP, torna público que a licitação em epígrafe, Pregão eletrônico, do tipo Menor Preço por Item,
objetivando a aquisição de equipamentos de combate ao fogo (Abafador, Bomba Costal e Pinga
Fogo) para a implementação do Projeto “Agricultura sem Queimadas” em 10 municípios que
integram a Amazônia Legal, anteriormente marcada para às 09h30, do dia 26 de julho de 2021, fica
adiada até ulterior deliberação.
São Luís/MA, 12 de julho de 2021
ANA LOURDES COSTA SOUZA
Pregoeira

VIDA
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oimparcial.com.br

São Luís, quinta-feira, 15 de julho de 2021

JENIPAPO DOS VIEIRAS

COVID-19 NO MARANHÃO

Casos novos sobem
mais de 200% em 24h

Indíos fecham via após
criança ser atropelada

Os leitos de UTI, que já chegaram a ultrapassar os 90% de ocupação, estão em
79,92%%; e os leitos clínicos, da média de 75%, caíram para 68,51% na Grande Ilha
PATRÍCIA CUNHA

D

urante as últimas semanas
o cenário dos números de
Covid-19 no estado apontou queda no número de
leitos ocupados, novos casos e óbitos.
Nos últimos 3 dias foram registrados,
segundo o Painel Covid do Governo
do Estado, queda, tanto em novos casos, quanto no número de óbitos. Mas
do dia 12 para o dia 13 de julho, o número de casos passou de 312 para
1.018 no estado, ou 226% de aumento:
167 registrados na Grande Ilha (São
Luís, São José de Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa), 38 em Imperatriz e
813 nos demais municípios do estado.
Embora o número de internações
por Covid-19 e número de óbitos tenham caído, especialistas recomendam que continuem sendo mantidos
os cuidados com higiene e prevenção
contra o vírus, uso de máscara e distanciamento social, pois a taxa de
transmissão ainda continua em alta.
“Há 3 semanas temos redução lenta, porém consistente das internações
pela COVID-19 no estado. Isso já reﬂete em parte a vacinação, mas também
há um certo esgotamento de suscetíveis, pois muitas pessoas já foram infectadas. Entretanto, infelizmente a
transmissão ainda continua elevada”
disse Antônio Augusto Moura da Silva,
médico epidemiologista, professor do
Departamento de Saúde Pública e do
Programa de Pós-graduação em Saúde Coletiva Universidade Federal do
Maranhão
Os leitos de UTI, que já chegaram a
ultrapassar os 90% de ocupação, estão
em 79,92%%; e os leitos clínicos, da

CERCA DE 50 INDÍGENAS PROTESTARAM NA BR -226

O MARANHÃO CHEGOU A 327.112 CASOS CONFIRMADOS DE COVID-19 E 9.353 MORTES
média de 75%, caíram para 68,51% de
taxa de ocupação na Grande Ilha. Nas
demais regiões do estado, a taxa de
ocupação de leitos de UTI está em
58,29%, e de leitos clínicos, 51,99%, de
acordo com dados da Secretaria de
Estado de Saúde (SES).
Até o dia 13, o Maranhão chegou a
327.112 casos conﬁrmados de Covid19 e 9.353 mortes pela doença, segundo a Secretaria de Estado da Saúde
(SES). Ainda segundo a SES, dos 18
óbitos registrados, quatro aconteceram nas últimas 24 horas. Os demais
foram registrados em dias e/ou semanas anteriores, e aguardavam o resultado do exame laboratorial para Covid-19.
As novas mortes notiﬁcadas na terça (13) foram registradas nas cidades
de Alto Alegre do Pindaré (1), Itaipava

do Grajaú (1), Lago da Pedra (1), Paço
do Lumiar (1), Poção de Pedras (1),
Serrano do Maranhão (1), Sítio Novo
(1), Trizidela do Vale (1), Codó (2), São
Luís (3) e Coroatá (5). Os óbitos no estado diminuíram. Passaram de 10 no
dia 10, para 5 no dia 11 e também no
dia 12 de julho.
“O cenário é de queda lenta, com
persistência de níveis altos de transmissão. As hospitalizações e mortes
também estão em queda. O mais provável é que a queda continue e a
transmissão vá diminuindo à medida
em que a vacinação for se ampliando.
Entretanto, se houver a invasão ou
surgimento de nova variante novos
aumentos podem ocorrer”, alerta o
médico Antônio Augusto Moura da
Silva.

Indígenas ﬁzeram uma manifestação na BR-226, na
altura do KM 340, no município de Jenipapo dos Vieiras,
na região central do Maranhão. A manifestação interditou o acesso à sede do município.
O protesto ocorreu após a morte de uma criança por
atropelamento na rodovia. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, estiveram presentes 50 pessoas na manifestação.
Equipes da PRF de Imperatriz e Porto Franco e da Policia Militar foram encaminhadas até o local, que teve o
tráfego liberado por volta das 14h20 porém há a possibilidade de nova interdição no ﬁm da tarde, em ato simbólico, durante o sepultamento da criança morta.
Foi agendada uma reunião virtual entre os manifestantes e órgãos públicos como Ministério Público Federal (MPF), Policia Militar, Polícia Rodoviária Federal
(PRF) e DNIT.
Como há possibilidade de interdição pela noite, a
PRF recomenda que os usuários da BR-226 utilizem outras rodovias como a BR-222 e a BR-135.

OPORTUNIDADES

Vagas de emprego
Internações caem com avanço da vacinação disponíveis em São Luís

AS OPORTUNIDADES SÃO EM VÁRIAS ÁREAS DE ATUAÇÃO

NÚMERO DE CASOS REFLETE EM CADA MOMENTO A DINÂMICA DA TRANSMISSÃO E DAS MEDIDAS PARA REDUZIR A CONTAMINAÇÃO
Com a vacinação avançando no estado e na capital, essa queda nas internações pode ser reﬂexo da vacinação contra a Covid-19, porém, chama
a atenção que nos meses de maio e junho deste ano tivemos os mesmos números, comparando-se com o ano
passado, quando ainda não havia iniciado o processo de vacinação.

No ano passado não
tínhamos vacina, mas
havia menor mobilidade
social e maior uso de
máscaras, e menor
número de pessoas se

aglomeravam
Segundo Antônio Augusto, o número de casos reﬂete em cada momento a dinâmica da transmissão do
vírus e das medidas aplicadas para reduzir a contaminação.
“No ano passado não tínhamos vacina, mas havia menor mobilidade
social e maior uso de máscaras, e menor número de pessoas se aglomeravam. Neste ano temos vacinas, mas a
mobilidade social está praticamente
normal, nos níveis pré-pandemia, o
uso de máscaras diminuiu e mais pessoas estão se aglomerando”, constata.
Quanto ao fato de mesmo vacinadas as pessoas contraírem o vírus, o
médico esclarece que nenhuma vacina protege 100% das pessoas e que à
medida em que mais pessoas são vacinadas, serão detectados mais casos

em vacinados.

“Das vacinas em uso no Brasil, a eﬁcácia na prevenção da Covid-19 varia
de 51% a 95%. Mas é importante lembrar que todas as vacinas usadas aqui
têm eﬁcácia superior a 90% para a
prevenção de casos graves que necessitam internação e de mortes. A contaminação de vacinados pode ser
uma consequência do relaxamento
dos cuidados. Por isso é importante
manter as medidas de proteção individual mesmo para os vacinados”, ﬁnaliza.

Estágio em Administração – Cursando do 3° ao 6° período, disponibilidade de horário, habilidade no pacote
ofﬁce. Interessados devem enviar currículo para o email: meuestagio98@gmaill.com
Vendedora – Ensino médio completo, experiência
com vendas, informática básica, disponibilidade de horário. Interessados devem enviar currículo para o email: slzvaga@gmail.com
Repositor – Com ou sem experiência, CNH cat A, possuir moto, de segunda a sábado. Interessados devem enviar currículo para o e-mail: recrutamento@smaak.com.br
Analista de Processos – Formação em Administração
ou Engenharia de Produção, conhecimento de práticas
modernas de gestão, bom relacionamento interpessoal,
ﬂexibilidade e comunicação. Interessados devem enviar
currículo para o e-mail: genteegestao2019@outlook.com
Supervisor de montagem – com experiência em móveis planejados, possuir moto própria. Interessados devem enviar currículo para o e-mail: barraplan@hotmail.com
Marceneiro – É necessário ter tempo de experiência
comprovado. Interessados devem enviar currículo para
o e-mail: barraplan@hotmail.com
Recepcionista – Ensino médio completo, experiência
na área, noção de informática, boa comunicação. Interessados devem enviar currículo para o e-mail: relacionamento.engenharia@grupodimesao.com.br
Auxiliar de padeiro – Ensino médio completo, experiência na área, iniciativa e organização. Interessados devem enviar currículo para o e-mail: oportunidadersvagas@gmail.com
Técnico automotivo – Ensino médio completo, CNH
B, pacote ofﬁce, curso de mecânica automotivo, experiência na área. Interessados devem enviar currículo para
o e-mail: recrutamentoslz@gruposaga.com.br
Gerente comercial – Ramo de farmácia de manipulação. Interessados devem enviar currículo para o e-mail:
mentory.rh@gmail.com
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CONTROLE FINANCEIRO

CONFLITOS AGRÁRIOS NO MARANHÃO

Númerodeassassinatos
porterrascresce

Como evitar o
superendividamento

Órgãos ligados aos direitos humanos se manifestaram e emitiram notas esclarecendo
andamento das investigações dos crimes e providências a serem tomadas
Dom Sebastião Lima Duarte, bispo de
Caxias, Dom José Valdeci, bispo de
Brejo, juntamente com Dom Sebasassassinato de José Francis- tião Bandeira, bispo de Coroatá e preco de Sousa Araújo, traba- sidente do Regional Nordeste 5 da
lhador rural morto a tiros no CNBB, reuniram-se de modo virtual
último domingo (11) no po- com membros da Federação dos Travoado Volta da Palmeira (Codó-MA), o balhadores da Agricultura do Maraquarto neste semestre, motivado por nhão, e da Comissão Pastoral da Terra,
conﬂitos agrários, suscitou uma nota e desse encontro, divulgaram uma
da Confederação Nacional dos Bispos nota oﬁcial em que pedem, entre oudo Brasil alertando para o crescimen- tras providências, o acompanhamento dos conﬂitos agrários no estado.
to, apuração e punição dos culpados.
PATRÍCIA CUNHA

O

Alexandre e Fernando
chegaram na casa de
Francisco e deram os
primeiros disparos;
Francisco reagiu e
atingiu Alexandre com
um tiro de espingarda,
antes de ser morto com
dois tiros
O camponês José Francisco de Sousa Araújo, o “Vanu”, de 41 anos, era pai
de cinco ﬁlhos, todos menores de idade Consternados com mais um caso
de violência e preocupados com a situação dos trabalhadores do campo,

“Somos convocados, pela força da
nossa missão, fazer o que for possível,
para: Acompanhar estes casos a ﬁm
de que sejam apurados os crimes e
punidos os culpados; Esta, já é quarta

pessoa vinculada à comunidade de
Vergel que é assassinada e até hoje, os
fatos não foram esclarecidos e resolvidos; Dar maior atenção às comunidades camponesas, perceber os seus
conﬂitos e ajudar com a colaboração
das diversas entidades a resistir e a lutar para que seus direitos sejam assegurados e garantidos”.
A nota continua fazendo uma convocação à sociedade civil, autoridades
e instituições como INCRA e ITERMA
para que priorizem com urgência as
comunidades em conﬂitos, resolvendo o problema agrário através da titulação e regularização fundiária de suas posses. “Exigimos da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, SEMA, para
que antes da concessão da licença
ambiental, veriﬁque a existência de
povos e comunidades tradicionais no
local, observando assim seus direitos
constitucionais, humanos e sociais”,
pede a CNBB.
O Secretário Estadual de Direitos
Humanos e Participação Popular,
Francisco Gonçalves enviou nota, assinada também pelo Secretário de Estado de Segurança Pública, Jefferson
Portela, em que informa que ainda no
dia 11 a Polícia Civil efetuou a prisão
em ﬂagrante delito de Alexandre Alves
da Silva Junior, conhecido como
“Alex”, e igualmente solicitou a prisão
preventiva deste e de Fernando Rafael
Galvão, conhecido como “Boca
Cheia”, pelo assassinato de José Francisco de Sousa Araújo.

Quatro mortes apenas neste semestre

VERGEL POSSUI CONFLITOS HISTÓRICOS, DESDE A DÉCADA DE 80. HÁ TAMBÉM DENÚNCIAS DE GRILAGEM DE TERRAS NA REGIÃO
“Alexandre e Fernando chegaram
na casa de Francisco e deram os primeiros disparos; Francisco reagiu e
atingiu Alexandre com um tiro de espingarda, antes de ser morto com dois
tiros. Alexandre procurou, então, a
UPA de Codó, onde foi preso em ﬂagrante delito pelo assassinato de
Francisco”, informou o secretário de
Direitos Humanos.
Os secretários lembraram que a região de Vergel possui conﬂitos históricos, desde a década de 80, e que foram
agravados nos últimos 15 anos em decorrência de interesses distintos entre
herdeiros.
Há também denúncias de grilagem
de terras na região. Atualmente a comunidade é formada por 8 famílias.
Na Justiça, o caso se estende desde
1984 por meio da ação de inventário
nº 0000008-81.1984.8.10.0034, ainda
hoje em trâmite na comarca de Codó.
“Todas as providências que cabem
a Polícia foram tomadas. Não nos ca-

be qualquer atuação quanto ao processo de inventário, tendo em vista
que o Judiciário é independente. De
todo modo, o governo do Estado está
à disposição das 8 famílias que disputam a herança da propriedade dos
10.000 hectares, e de demais interessados, para tentar ajudar em algum tipo de mediação”, ﬁnalizou a nota.

quanto ao processo de

A Comissão Pastoral da Terra registrou, em 2020, 203 conﬂitos por terra,
no campo maranhense, envolvendo
20.864 famílias (Conﬂitos no Campo
Brasil, 2020, p.138). Neste primeiro semestre de 2021 já ocorreram quatro
assassinatos e uma tentativa de homicídio.

“Denunciamos a violência no campo que comunidades e territórios tradicionais vêm sofrendo sistematicamente no Maranhão. O aumento da
violência no campo é resultado da
ação deste estado que anda de braços
dados com o agronegócio. A ﬂexibilização das leis ambientais, a concessão de licenças para desmatamento e
a modiﬁcação da lei de regularização
fundiária fortalecem a concentração
da terra, a grilagem, o desmatamento,
a pulverização de agrotóxicos, o que
contribui para o aumento desenfreado da violência e dos conﬂitos por terra”, noticiou a CPT.

Todas as providências
que cabem a Polícia
foram tomadas. Não nos
cabe qualquer atuação

inventário, tendo em
vista que o Judiciário é
independente.

A Lei de N. 14.181/21 que entrou em vigor atualiza o
Código de Defesa do Consumidor, e incluiu regras de
prevenção ao superendividamento dos consumidores,
além de prever audiências de negociações entre credor e
devedor. Essa Lei também cria instrumentos para conter abusos na oferta de crédito a idosos e vulneráveis.
O foco da nova lei são os consumidores que compram
produtos ou contratam crédito em instituições ﬁnanceiras, mas ﬁcam impossibilitados de honrar as parcelas, por desemprego, doença ou outra razão. Marlon Pereira vive esse drama que segundo ele é “uma verdadeira
bola de neve”.
Ele é vendedor autônomo e não tem emprego com
carteira assinada, vive das comissões que recebe pela
intermediação da venda de carros e imóveis. Desde abril
do ano passado, devido à atual pandemia, sua renda
mensal caiu pela metade e não cobre as despesas ﬁxas
que ele tem com mensalidades escolares, parcelas de ﬁnanciamentos de veículo e da casa onde mora com a esposa e duas ﬁlhas, além de despesas como água, luz, telefone celular, internet, combustível e alimentação. A
esposa Vilma ajuda como pode, mas ganha apenas dois
salários mínimos como secretária, e sua renda está toda
comprometida com o pagamento das mensalidades escolares das duas ﬁlhas. O casal já entrou no limite de
seus respectivos cartões de créditos para conseguir para
contas como a de energia e internet, mas agora já deve o
dobro ao cartão de crédito, e só estão conseguindo pagar as taxas mínimas e ainda tem outras contas ﬁxas em
aberto. E assim o casal segue se endividando cada dia
mais.
“Já cortamos todas as despesas com lazer e mal consigo dormir a noite, só pensando no quanto devo. Estou
nervoso e deprimido, sem ver uma luz no ﬁm desse pesadelo, confessa Marlon.
Ele e a esposa fazem parte do universo de 60 milhões
de brasileiros que estão endividados, sendo que 30 milhões estão ainda pior, superendividados e sem conseguir pagar suas dívidas. E na tentativa de ir se equilibrando nessa corda bamba de dívidas, essas pessoas
acabam fazendo mais e mais dívidas com novos empréstimos de juros ainda mais altos. Um verdadeiro ciclo vicioso que acaba com a saúde física, ﬁnanceira e
mental de quem está nessa situação.
Mas nesses casos, a melhor saída para sair do endividamento é buscar um negociação especial diretamente
com a empresa credora, é o que recomenda o economista Eden Jr. : “É preciso urgência na ação, pois quanto
mais o problema for adiado e a pessoa for acumulando
dívidas, mais difícil e demorado para sanar o problema”,
diz ele.
“A negociação diretamente com as empresas credoras
terá juros mais moderados, portanto sempre é um procedimento melhor do que deixar a dívida em aberto e
com juros aumentando. O acúmulo de débitos em aberto, geralmente com juros altos, tende a fazer dessas dívidas uma “bola de neve”, em que o montante devido a cada mês vai se acumulando sucessivamente e sofre a incidência de juros, levando ao descontrole absoluto do orçamento doméstico” explica Eden Jr.
Ele lembra que o endividamento das pessoas não é
bom nem para elas, nem para as empresas com contas
em aberto, que deixam de ter receita e perdem clientes
em potencial. E a maioria das empresas é adepta dessas
práticas.
A Equatorial Maranhão é um exemplo disso. A distribuidora de energia elétrica está com uma campanha de
negociação especial, em parceria com o Procon, e oferece excelentes oportunidades para negociar débitos acumulados, com condições facilitadas até o próximo dia
15 de julho. Para participar, basta acessar o site www.equatorialenergia.com.br e escolher “Pagar com
cartão” ou a opção “Parcelar débitos”. Se a pessoa preferir, pode ligar para a Central exclusiva 0800 098 2997, ou
ir a um ponto de atendimento presencial.
Eden Jr. lembra que através dessas negociações especiais, há sempre uma boa oportunidade para voltar a ser
adimplente:
“Geralmente, nesse tipo de conciliação, os juros cobrados são menores do que aqueles praticados no mercado, em que empréstimos, cheques especiais e rotativo
do cartão de crédito chegam a uma taxa de juros anual
de mais de 250%quando temos uma inﬂação anualizada
de 8%, e portanto, uma diferença enorme. É muito melhor sair com uma prestação a juros mais baixos fruto de
uma negociação especial; e que caiba dentro do orçamento, pois só assim a pessoa devedora vai se livra da
espiral negativa do endividamento” alerta o especialista.
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TÊNIS DE MESA

COB

Brasil terá 301 atletas
nos Jogos Olímpicos

Fórum Jaracaty disputa
etapa São Luís do TMB

No Japão, o Brasil terá delegação recorde em Jogos Olímpicos fora do país, sendo 301
atletas, em 35 modalidades

A

dez dias da cerimônia de
abertura dos Jogos Olímpicos, o Comitê Olímpico do
Brasil (COB) já está com a
operação Tóquio-2020 a todo vapor.
Com equipes espalhadas por oito bases exclusivas, além de estruturas
montadas na Vila Olímpica e em duas
vilas satélites, o Time Brasil terá uma
delegação recorde no Japão: 301 atletas, em 35 modalidades, maiores números da história do país em uma edição realizada no exterior.
Em Tóquio, o Time Brasil contará
com a participação de 31 medalhistas
olímpicos, sendo 18 campeões:
Arthur Zanetti, da ginástica artística;
Thiago Braz, do atletismo; Rodrigo
Pessoa, do hipismo saltos; Kahena
Kunze, Martine Grael e Robert
Scheidt, da vela; Bruninho, Douglas
Souza, Fernanda Garay, Lucão, Lucarelli, Maurício Borges, Maurício Souza, Natália, Tandara e Wallace, do vôlei; Alison e Bruno Schmidt, do vôlei
de praia.
“Planejamos a Missão para os Jogos
de Tóquio durante anos. O fuso horário e os hábitos alimentares eram um
grande desaﬁo, mas sequer imaginávamos que teríamos um desaﬁo ainda
maior com a pandemia. É importante
ter os atletas em sua melhor performance possível, mas tê-los seguros é
essencial”, aﬁrma Marco La Porta, vice-presidente do COB e Chefe de Missão em Tóquio. “Antigamente, chegávamos aos Jogos com cinco a sete modalidades com chances de medalha.
Hoje, passamos de dez. Estamos ansi-

osos para ver nossos atletas atingirem
suas melhores performances durante
os Jogos Olímpicos”, completa La Porta sobre as perspectivas de resultados
nos Jogos. A equipe brasileira será
composta por 161 homens (53,5%) e
140 mulheres (46,5%). Nesta contagem não estão incluídos os 18 atletas
“alternates”, denominação do Comitê
Olímpico Internacional (COI) para
eventuais substitutos em modalidades especíﬁcas. Já 174 atletas farão
sua estreia no maior evento multiesportivo do mundo. Ao todo, 79 atletas
já se encontram em solo japonês até o
ﬁm desta terça-feira no Japão. São integrantes das seguintes modalidades:
canoagem slalom, vela, judô, rugby,
boxe, vôlei de praia, natação, tênis de
mesa e handebol masculino. Nos próximos dois dias, está prevista a chegada de outros 50 atletas, do handebol
feminino e do vôlei em 14 de julho; e
do taekwondo, hipismo adestramento e parte da equipe do judô, no dia 15.
“Das 50 modalidades em disputa,
nos classiﬁcamos em 35 (70%). É um
número signiﬁcativo. Temos uma delegação de qualidade, com atletas que
conquistaram resultados expressivos
nos últimos anos e que vão fazer seu
melhor para trazer alegria e orgulho
para a população brasileira. Essa é
uma das nossas metas aqui. Mais do
que trazer medalhas, trazer alegria
para todos que nos acompanham. Viemos aqui buscar a melhor representação esportiva para o nosso país”, explica Jorge Bichara, diretor de Esportes do COB.

Protocolos rigorosos
Desde o embarque dos atletas no
Brasil até a chegada no Japão, o COB
vem colocando em prática todo planejamento estabelecido contra contágio de Covid-19. Os atletas brasileiros estão sendo testados diariamente
e seguem rigorosos protocolos de segurança contra o vírus.
“Dos nossos 301 atletas, 271 foram
vacinados com primeira dose e 226
com a segunda dose, ou seja 75% da
nossa delegação está vacinada. Isso
nos traz bastante segurança. Além de
todo material de proteção, o COB
trouxe 6 mil testes de antígeno para o
Japão. Estamos usando esses testes
em pessoas que chegam próximo à
nossa delegação, como nossos motoristas e equipe de alimentação, por
exemplo”, disse a Dra Ana Carolina
Corte, coordenadora de serviços médicos do COB.
Esses mesmos protocolos foram reforçados no hotel onde seis atletas
olímpicos de judô está hospedado em
Hamamatsu, onde cinco funcionários
testaram positivo antes da chegada da
deleção brasileira ao hotel. Nenhum
desses funcionário teve contato com
os atletas brasileiros.
“A delegação utiliza um elevador
próprio no hotel, usamos máscara
N95, higiene de mãos todo o tempo,
alimentação num local exclusivo e
testagem diária de todos do hotel e de
nossa delegação. Isso tudo nos ajudar
a monitorar nossos atletas e a garantir
a saúde deles”, disse a Dra Ana Corte.

PROJETO FÓRUM JARACATY TEM MAIS DE 20 ANOS DE HISTÓRIA
A partir de amanhã (16) até domingo (18), nove atletas do tênis de mesa do Fórum Jaracaty, iniciativa patrocinada pela Equatorial Maranhão e pelo governo do Estado por meio da Lei de Incentivo ao Esporte, disputam
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 do projeto têm o desaﬁo de retomar as suas posições no ranking do campeonato. Isso porque, devido à pandemia, não foi possível a
participação dos mesatenistas do projeto na etapa anterior, realizada na cidade de Tuntum.
A equipe de tênis de mesa do Fórum Jaracaty é composta por seis atletas do masculino e três do feminino,
divididos em oito categorias. No Infantil Feminino, estão conﬁrmadas as atletas Paola Morais e Jucilene Torres; no Juvenil Feminino, Paola e Jucilene terão a companhia de Ingrid Saraiva. No Rating e no Absoluto Feminino, Paola Morais será a única competidora.
Já no Infantil Masculino, três atletas vão brigar pelo título do TMB Estadual: Júlio César, Davi Morais e Ian
Guilherme. No Rating Masculino, Júlio César e Davi revezam com Rony, Naerlison Mendes e Juan Ramos, que
também disputam o Absoluto Masculino.
O treinador Antônio Carlos garante que há chances
de medalhas para o Fórum Jaracaty. “Vai ser uma competição bem difícil, mas intensiﬁcamos os treinos nas
últimas semanas e os atletas estão focados em recuperar
o ranking na etapa São Luís. Acreditamos que a equipe
possa trazer medalha para o Fórum, uma vez que os
atletas se destacaram em etapas anteriores”, adiantou o
técnico.

SÉRIE B

SÉRIE D

Tricolor vai ter mudanças contra o Coritiba

Wanderson é a dúvida
na zaga do Moto Club

SAMPAIO CORRÊA EMPATOU POR 2 A 2 COM O VITÓRIA, EM SALVADOR, NA ÚLTIMA RODADA DA SÉRIE B DO CAMPEONATO BRASILEIRO
be se terá Eloir, outra vez entregue ao
DM após sair machucado no confronCom o time mantido no G4 da Série to com os baianos. Quem ganhou a
B do Brasileiro, a delegação do Sam- condição de titular foi o atacante Ciel,
paio Corrêa retornou ontem à tarde a autor dos dois gols que resultaram no
São Luís, procedente de Salvador-BA. empate com o time do Vitória. AnimaO empate (2 a 2) com o Vitória deixou do, ele revelou logo após o jogo, que o
o Rubro-Negro na terceira posição sucesso da cobrança de falta teve
com 19 pontos, um a menos que o Co- muito a ver com a fé. Minutos antes,
ritiba, que também igualou-se no pla- ele ‘conversou com a bola’ e bateu
car (1 a 1) na noite de terça-feira com com maestria, fora do alcance do goleiro Ronaldo. Foi o oitavo gol dele
o Vasco-R$J, na capital paranaense.
Para o duelo de amanhã, o Sampaio com a camisa tricolor. O Tricolor pode
poderá ter a estreia do meia Nadson, ter sido ultrapassado ontem à noite
caso este seja inscrito no Boletim In- pelo Goiás (16 pontos), que enfrentou
formativo Diário (BID) da Confedera- o CSA, em Maceió, jogo encerrado
ção Brasileira de Futebol (CBF).Como após o fechamento desta edição. Ouestava previsto, ele se apresentou no tras equipes que mais se aproximam
CT José Carlos Macieira, fez os exames dos bolivianos são: Operário-PR (18);
e iniciou os treinamentos. O técnico Vasco e CRB (17) e Avaí (15). Uma vitóSurian depende ainda da liberação do ria do representante maranhense sozagueiro Joécio, que está recuperando bre o Coritiba (21 pontos) poderá sigde uma lesão no pé e também não sa- niﬁcar a vice-liderança pela primeira
NERES PINTO

vez neste Brasileiro. Os tricolores estão há seis rodadas no G4. A liderança
continua sendo do Náutico-PE, com
25 pontos.
Apesar dos dois gols sofridos na
partida disputada no Barradão, diante
do Vitória, o Sampaio continua com
uma das defesas menos vazadas da
competição (cinco gols) ao lado do
Náutico e Coritiba. O ataque boliviano já balançou as redes adversárias
onze vezes, igual quantidade obtida
pelo adversário da sexta-feira.
Arbitragem
O jogo Sampaio x Coritiba terá arbitragem do Distrito Federal. A CBF designou Maguielson Lima Barbosa (árbitro), tendo como assistentes Lehi
Sousa Silva e Lucas Costa Modesto, todos do DF. O quarto árbitro será
Maykon Matos Nunes do estado do
Maranhão.

O que parecia um afastamento rápido pode resultar
num sério desfalque do time do Moto para o importante
jogo do próximo sábado, diante do Palmas-TO, em São
Luís, a partir das 15h30, pela Série D do Campeonato
Brasileiro. O zagueiro Wanderson não apenas sofreu
uma pancada na cabeça na partida contra o 4 de Julho,
mas até ontem ainda sentia dores musculares e foi encaminhado ao Departamento Médico para um exame
mais rigoroso. Ele vinha sendo titular absoluto da equipe e seu substituto no jogo anterior foi Rodrigo Barreto.
Caso não possa contar com Wanderson, o técnico
Carlos Ferro terá que decidir ainda hoje ou amanhã
quem entra na zaga ao lado de Keven. Tudo deverá ﬁcar
decidido por ocasião do coletivo de apronto. Já está deﬁnido que outras alterações deverão acontecer, com as
voltas do volante Codó e do atacante Ted Love. Uma terceira mudança ainda pode ocorrer, com a saída de Cleitinho, por necessidade tática, pois a equipe necessita
vencer e terá que usar maior número de jogadores com
características ofensivas.
Mesmo tendo feito várias contratações visando a Série D do Campeonato Brasileiro e a classiﬁcação para a
próxima fase, a diretoria observa que alguns setores ainda estão carentes de atletas com o perﬁl tático do treinador. Por isso, busca mais um zagueiro, um meia e um
atacante que jogue pelos lados do campo. As negociações já foram iniciadas, mas nenhum nome foi adiantado nas últimas horas.
Penalva se apresenta
Ontem, o zagueiro maranhense André Penalva se
apresentou para os treinamentos. O jogador, que já vestiu antes as camisas do Moto e Sampaio Corrêa, deve assinar contrato ainda hoje. Sua estreia na equipe motense, no entanto, diﬁcilmente ocorrerá neste ﬁm de semana, pois além de desentrosado com o grupo, depende
do registro do contrato no Boletim Informativo Diário
(BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).
A falta de dinheiro para investir em jogadores de melhor qualidade técnica tem diﬁcultado o projeto da diretoria. O goleiro João Paulo, que foi sondado para retornar ao clube, pode sair das cogitações devido a esse problema. Sempre que são feitas novas contratações ocorrem dispensas e mais despesas. O próximo adversário
tem a pior campanha da Série D, onde ocupa a última
colocação, mas deverá chegar a São Luís com a volta de
vários titulares. (NP)
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Carnavalesolidariedade
naFaveladoSamba
A grande campeã do carnaval maranhense de 2019, a Favela do Samba abriu as
portas de sua sede no Sacavém para o projeto sócio-educativo “Favela do Futuro”
SAMARTONY MARTINS

D

etentora de dezoito títulos,
a Favela do Samba no Carnaval de São Luís está desenvolvendo o projeto “Favela do Futuro”, que terá a sua culminância nestes sábado (17), na quadra
da sede da agremiação. O projeto, objetiva a retirada de crianças e adolescentes de possíveis situações de riscos, abandono e da ociosidade de modo geral, acolhendo-os num ambiente lúdico, mágico, sedutor e recreativo
(que é a quadra de uma Escola de
Samba) , suas atividades acontecem
no contra turno na medida de contribuir com a formação mais ampla dos
indivíduos.
O “Favela do Futuro” é uma parceria entre a Creche Tia Julia e Sociedade Recreativa Favela do Samba, que
por meio de ações busca desenvolver,
fomentar e incentivar a permanência
da cadeia produtiva do carnaval com
a oferta de oﬁcinas e atividades diversas que atenderão crianças e adolescentes: Música (percussão, cavaquinho); Artes (adereços, fantasias, escultura, pintura); Dança (Ballet e
Samba); Esporte (capoeira e jiu-jitsu).
Entre as propostas do projeto “Favela do Futuro” está a descoberta no
meio dessas crianças e adolescentes
novos talentos que futuramente poderão fazer parte dos quadros da escola como proﬁssionais devidamente
trabalhados com valores de cidadania
e empatia e qualiﬁcados com habilidades e competências que garantam a
permanência da Cultura Popular Maranhense , sobretudo a Cultura de Escola de Samba.
A Creche Tia Júlia é uma Escola Co-

“FAVELA DO FUTURO” É UMA PARCERIA ENTRE A CRECHE TIA JULIA E FAVELA DO SAMBA
munitária do Túnel do Sacavém que
atualmente abriga em média 150 crianças e adolescentes , atendendo prioritariamente o público da comunidade do Sacavém e adjacências. Desenvolve conteúdos da educação formal e busca trabalhar valores de cidadania e garantia de direitos.
Campeã do carnaval 2019
Vale ressaltar que a Escola Favela
do Samba foi a grande campeã do
Carnaval 2019 de São Luís, a qual le-

vou para a Passarela uma linda homenagem ao designer e publicitário Jesiel Sales Pontes, 52 anos, que foi assassinado no ano passado. Com suas 17
alas e seus dois mil componentes cantaram o samba-enredo da agremiação: “sob o brilho de um cometa chamado Jesiel”. O publicitário Jesiel
Pontes era um dos responsáveis pela
criação dos carros e das fantasias da
escola de samba. Inclusive, Jesiel foi
campeão em 2017, pela Favela, quando trabalhou o tema “Cinema”.

DOCUMENTÁRIO

“O Baú da Dona Ivone” no Music Box Brazil
O legado de Dona Ivone Lara ao
samba é um colosso que não projeta
sombra, mas ilumina. Ela abriu caminho para que gerações de cantoras e
compositoras reivindicassem seus espaços na música brasileira. A Grande
Dama foi a primeira a assinar um
samba-enredo e a integrar a ala de
compositores de uma escola de samba. Seu pioneirismo também está no
fato de ter recebido o merecido prestígio por suas composições num tempo
em que isso era praticamente reservado aos homens.
Os trabalhos dessa diva da música
são retratos cantados de uma brasilidade luzente que resiste à obscuridade de parte da história nacional durante o período em que viveu. Compositora prolífera, seu cabedal ganhou ainda mais substância com a
descoberta e o resgate de composições inéditas deixadas pela artista, organizadas por seu parceiro musical de
longa data, Bruno Castro, no “Baú da
Dona Ivone”. Inédito na televisão brasileira, o documentário “Baú da Dona
Ivone” será exibido com exclusividade
pelo Music Box Brazil, canal de TV por
assinatura dedicado à música brasileira. O conteúdo deriva do quarto EP
de inéditas da cantora e compositora,
resultante do projeto de resgate de
Castro, e chega ao público abrindo as
celebrações de seu centenário, a ser
comemorado em abril de 2022.
O registro, que mistura representações de canções inéditas de Dona Ivone Lara e depoimentos de grandes
músicos por ela inﬂuenciados, conta
com a participação de Xande de Pilares, Dudu Nobre, grupo Fundo de
Quintal, Pretinho da Serrinha e Dandara Mariana, que além de apresentar
o documentário, canta um tributo à
Grande Dama composto por Bruno
Castro e Ciraninho.

Teatro Sesc reabre com
“Ode ao Malandro”
A espera foi grande, mas a hora de matarmos a saudade está chegando. Após meses longe do público por causa da pandemia, o Teatro Sesc se prepara para retomar
suas atividades presenciais. E o reencontro já tem data
marcada: este sábado, dia 17 de julho. 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. No dia 24
de julho, o grupo estreia o espetáculo “Ser feliz é uma
aventura infantil”, uma ótima programação para a criançada nas férias. Os ingressos já estão à venda na bilheteria virtual disponível no sescma.com.br, na aba Área
do Cliente, ao valor de apenas R$5,00.
“Ode ao Malandro” é em formato cabaret show, contando e cantando as fases e faces da malandragem retratada no clássico brasileiro, e que reverbera ao longo da
história do Brasil. Atores-cantores em cena entoam clássicos como “Viver do Amor”, “Muchachas de Copacabana”, “O Meu Amor”, “Geni e o Zepelim” e “Pedaço de
Mim”. “Ser Feliz É uma Aventura Infantil” é uma performance de teatro e música, que narra as descobertas infantis sobre o universo das relações humanas sob o impacto de um período de pandemia, das mais primárias,
como a relação com os brinquedos, até as mais complexas, como as familiares. Toda essa trajetória é embalada
por clássicos infantis atemporais do universo do teatro
musical, versionados para o português. Todas as medidas de distanciamento e prevenção contra a Covid-19
estão sendo respeitadas. O valor do ingresso é apenas R$
5,00 e você pode adquiri-lo pela bilheteria virtual
no www.sescma.com.br, na aba Área do cliente. Não é
necessário ter Cartão Sesc. Faça seu cadastro de acesso
ao sistema, clique na opção Teatro Sesc e garanta o seu.
Criado em 2015, o Encanto Coletivo Cultural nasceu
com o objetivo de expandir e aperfeiçoar a prática do Teatro Musical em São Luís, capilarizando o gênero em
festas, eventos em empresas, qualiﬁcações e produções
locais. Atualmente, como empresa constituída, o EnCanto trabalha em quatro frentes: montagens de espetáculos, promoções de cursos, grupos de estudos e
ações sociais. Tem no currículo os espetáculos Hoje na
Broadway, Noite na Broadway, Seasons Of Love – RENT,
Cazuza – Exagerado, Cadê a Herança?, Meu Amigo Charlie Brown – Tirinhas Musicais.
O Teatro Sesc é o primeiro do Maranhão a reabrir suas
portas. Retomando gradualmente suas atividades,

PROJETO INTERNACIONAL

Francinnedesembarcana
CoréiadoSul,terradoBTS

CANTORA FRANCINE LANÇARÁ PROJETO TOTALMENTE KPOP

CONTEÚDO DO SHOW DERIVA DO QUARTO EP DE INÉDITAS DA CANTORA E COMPOSITORA
Muito mudou desde que Dona Ivone desaﬁou as normas de seu tempo e
presenteou o Brasil com clássicos cuja
pujança e representatividade conquistou séquitos de fãs, muito além
das fronteiras nacionais. Mas sua reverência à brasilidade, ao povo que
encanta por sua alegria, mesmo ante
os desencantos da realidade, permanece. Xande de Pilares, em depoimento que integra o documentário, sintetizou a importância deste legado para
música e para a vida de brasileiras e
brasileiros: “Dona Ivone Lara rompeu
barreiras em uma época muito difícil.
As mulheres, que têm a oportunidade
de cantar hoje, precisam exaltar a Dona Ivone Lara, pensar nela com muito
carinho e respeito. Porque tudo que
nós podemos desfrutar hoje, Dona
Ivone batalhou muito para conquis-

tar”.
Com as participações de:
Dandara Mariana, Xande de Pilares, Bruno Castro, Dudu Nobre, Pretinho da Serrinha, André Lara, Junior
Itaguay, Marcio Alexandre, Bira Presidente, Sereno, Ademir Batera, Binho
Percussão, Sarah Si, Dudu Dias, Álvaro Barcelos, Nelio Junior, Mauricio
Verde. Leandro Braga e Ciraninho.
SERVIÇO
Documentário “Baú da Dona Ivone”
Exibição exclusiva pelo canal de TV
por assinatura Music Box Brazil
Data: 15/07 às 10 horas
Duração: 40 minutos
Classiﬁcação indicativa: livre

Não é surpresa para ninguém que Francinne adotou a
cultura coreana no seu dia a dia, após gravar seu feat.
com o cantor Spax a loira se aproximou cada vez mais da
cultura coreana despertando interesse em grandes empresários da indústria do KPOP em agenciá-la fora do
país, após meses de preparação a cantora acabou de desembarcar na Coreia do Sul para ﬁnalizar seu projeto internacional.
Sem ascendência asiática Francinne é a primeira cantora estrangeira a lançar um projeto totalmente KPOP
simultaneamente entre as duas nações. Toda produção
será feita por proﬁssionais renomados que assinaram
produções de grupos como Red Velvet, Super Junior, Jessie entre outros. “Estou muito feliz com esse novo momento em minha carreira, me identiﬁquei muito com a
cultura coreana desde o início, as coisas foram acontecendo naturalmente e tudo pensado minuciosamente, é
um projeto muito grande que envolve muitos proﬁssionais. É uma grande responsabilidade além de ser inédito
no mundo uma cantora sem ascendência asiática gravando na terra do KPOP nos moldes dele tem a questão
do intercâmbio cultural entre as duas nações. Prometo
que voltarei com muitas novidades para os meus fãs e
não vejo a hora de poder fazer uma turnê e compartilhar
esse novo momento da minha vida.” Comenta Francinne sobre sua expectativa com seu próximo lançamento.
O primeiro single chega no início de novembro
acompanhado de um Music Video (MV), que promete
ser uma superprodução repleto de coreograﬁa e vocais
dignos de um sucesso do KPOP trazendo todas as características do gênero musical, inclusive a brasileira cantará em coreano, idioma que vem aprendendo desde o
início do ano e sempre compartilha vídeos em suas redes sociais.

Nedilson Machado

E-mail: nedilsonmachado@gmail.com

NEDILSON MACHADO

VIDA

Responsável: Celio Sergio
E-mail: celiosergio@hotmail.com
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SUVs na liderança

White Belt Six Sigmas

Segundo a Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis (ABLA), os utilitários
esportivos (SUVs) assumiram a liderança
entre as categorias de veículos mais procuradas para o turismo de lazer. De 2017 para
cá, o total de SUVs na frota das locadoras subiu de 47 mil unidades para mais de 107 mil,
a maioria destinada para as viagens em família ou entre amigos. A pandemia tornou
esse meio de transporte mais comum.

No próximo dia 28 de julho, a Faculdade
de Negócios Faene realizará, de forma on-line e ao vivo, a White Belt Six Sigmas, formação que dará direito a certiﬁcado reconhecido internacionalmente. Durante o curso, será sorteada uma bolsa integral do Green Belt
EAD entre os participantes. A formação está
sendo organizada pelo professor, consultor
e empresário Ricardo André Carreira, diretor
geral da Faene.

Pra curtir
A professora do curso
de Comunicação Social, habilitação em
Relações Públicas,
Luciana Saraiva de
Oliveira Jerônimo,
acaba de lançar o livro “Diálogo Temático
On-Line Entre Governo e Cidadãos: Contribuição ao estudo
de consultas pública
no Brasil”.

O escritor Ricardo Miranda Filho,
e seus colegas da Associação Maranhense de Escritores Independentes
(Amei), por meio do Clube de Leitura
de Autores Maranhenses Amei Ler,
estão as voltas com o lançamento do
Prêmio Amei 2021, previsto para o
dia 9 de agosto. Com participação de
membros do Programa de Pós-Graduação em Letras da UFMA, a premiação tem vasta programação, que
ocorrerá entre os dias 9 e 15 do próximo mês e cujo cronograma completo
pode ser acessado no site oﬁcial da
Amei. O Prêmio Amei contará ainda
com lançamento da coletânea dos
textos vencedores na categoria “Poesia” e entrega do Prêmio Gonçalves
Dias na terça, 10 de agosto, celebrando o Dia Estadual da Poesia.

A obra é resultado da
tese de doutorado da
docente, defendida
na Pontifícia Universidade Católica do Rio
Grande do Sul (PUCRS) e publicado pela
Editora Appris.

A Agência Nacional de
Aviação Civil (Anac) e
companhias aéreas serão ouvidas em audiência pública na Câmara dos Deputados,
sobre a redução da
malha aérea em São
Luís e Imperatriz. A audiência foi solicitada
pelo deputado federal
Aluisio Mendes (PSC),
por meio de requerimento apresentado e
aprovado na Comissão
de Fiscalização Financeira e Controle nesta
terça-feira, 13.

Registro do lançamento do Projeto Infância
Feliz, que beneﬁciará
crianças em Paço do
Lumiar.
Com o patrocínio da
Fribal e do governo do
Estado, por meio da Lei
de Incentivo ao Esporte, a iniciativa vai
transformar a realidade de mais de 80 crianças que estudam na
Escolinha Sonho de
Criança, no Porto do
Mocajituba, em Paço
do Lumiar.

Testagem para covid-19

Oportunidade

Projeto Infância Feliz

A APAE de São Luís acaba de ﬁrmou uma parceria com a Prefeitura para atuar como o 16º
posto de testagem rápida para a Covid19 na capital maranhense, com exame do tipo coleta de
swab nasal. A testagem é livre e é ao público em
geral mediante entrega de senhas diárias, no
turno da tarde sempre à partir das 14h, no setor
de laboratório na sede da APAE de São Luís no
bairro do Outeiro da Cruz. A realização dos exames acontece diariamente das 14h às 16h com
entrega de resultado imediata, em apenas 15
minutos.

Durante este mês de julho, a Serasa relança
seu programa que permite renegociar dívidas
por até R$ 100. Serão oferecidos mais de R$ 12
bilhões em descontos em cerca de 14 milhões de
dívidas.
Em 2020, 6 milhões de dívidas foram quitadas
na ação, segundo informações da Serasa. No
programa, consumidores com débitos em 24
empresas parceiras de diversos segmentos poderão ter acesso a descontos de até 99%. A negociação será feita de forma gratuita nos canais
oﬁciais da Serasa.

Com o patrocínio da Fribal e do governo do
Estado, por meio da Lei de Incentivo ao Esporte,
o Projeto Infância Feliz vai transformar a realidade de mais de 80 crianças que estudam na Escolinha Sonho de Criança, no Porto do Mocajituba, em Paço do Lumiar. Fundada há 15 anos
pela Associação Beneﬁcente dos Moradores do
Porto do Mocajituba, Sururitiu, Pedrinhas (Asbep), a Escolinha Sonho de Criança tem realizado um trabalho de excelência com as crianças
carentes da comunidade do Porto do Mocajituba e adjacências.

O Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural
(Senar-MA) avisa: o
período de inscrições
para o processo seletivo dos cursos técnicos gratuitos e a distância em Agronegócio e em Fruticultura
está na reta ﬁnal.
Os interessados têm
somente até sexta, 16,
para concorrer às vagas disponíveis para o
segundo semestre.
No Maranhão, as cidades polos com inscrições abertas, são
Caxias e Chapadinha.
O edital e o formulário de inscrição estão
disponíveis no link
https://bit.ly/3kbSPWe.
Com o tema central
“Agenda ASG no protagonismo do desenvolvimento regional”,
o Banco do Nordeste
realiza, nesta quinta
e sexta, 15 e 16, o XXVII Fórum Banco do
Nordeste de Desenvolvimento.

Conselheiro Washington Oliveira assume como presidente
interino e convoca eleições para a próxima quarta-feira
A sessão do Pleno desta quarta-feira
(14) do Tribunal de Contas do Estado (TCEMA) foi marcada pela troca de comando
na presidência do órgão. Prestes a completar 75 anos, o conselheiro Raimundo
Nonato de Carvalho Lago Jr. abdicou do
cargo em favor do vice-presidente da casa,
conselheiro Washington Luís de Oliveira.
Na condição de interino, Oliveira comandará, na próxima quarta-feira (21), a eleição do novo presidente da casa.
Durante a sessão, muitas manifestações de apreço por parte dos membros
do Pleno ao colega que deixava a presidência, dentre as quais, dos conselheiros
Jorge Pavão e Edmar Cutrim, que realçaram as qualidades e a convivência com o
conselheiro que pelo maior número de
vezes ocupou a presidência do Tribunal.
Responsável pelo primeiro concurso público da história do TCE maranhense, Nonato Lago ocupou por cinco vezes a presidência da corte.
Em uma breve fala antes de encerrar a

sessão, o agora presidente interino do TCE
destacou a firmeza com que o conselheiro
Nonato Lago conduziu o TCE maranhense
no contexto da pandemia do coronavírus,
garantindo que a corte não sofresse nenhum tipo de prejuízo em suas rotinas de
fiscalização e apreciação das contas públicas. “Ao contrário, mesmo nesse contexto
adverso, conseguimos avançar em alguns
procedimentos, com ênfase no uso dos
sistemas eletrônicos”, lembrou.
Resumindo o legado da última passagem de Nonato Lago pela presidência, o
presidente Washington Oliveira destacou
ainda a abertura permanente para o diálogo interinstitucional, o apoio às boas
práticas e à inovação no âmbito do controle externo, a liderança na gestão da crise
sanitária, priorizando a saúde dos servidores e fiscalizados, o apoio ao projeto do
Memorial do TCE e o fortalecimento do
aspecto pedagógico da atuação do órgão,
por meio da Escola Superior de Controle
Externo - Escex.

