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

B A S T I D O R E S

NOSSOS TELEFONES:  REDAÇÃO 982320262   •   COMERCIAL 98991445769   •   CAA - CENTRAL DE ATENDIMENTO AO ASSINANTE 991445645  

Ano XCV   Nº 36.454  |  SÃO LUÍS, QUINTA-FEIRA, 15 DE JULHO DE 2021   |   CAPITAL E INTERIOR  R$ 2,00 @imparcialonline @oimparcial@OImparcialMA 98 98232.0262

Distritão abre caminho 
 

 PÁGINA 8

 Washington Oliveira 
assume como 

presidente interino 
e convoca eleições 

para a próxima 
quarta-feira

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.

Bolsonaro 
pode passar por 

nova cirurgia 

PÁGINA 2

Presidente já passou por seis 
procedimentos cirúrgicos desde 
que sofreu facada, em 2018, du-
rante a campanha eleitoral, em 
Juiz de Fora (MG).

LUTA PELA TERRA

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

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 

Indígenas protestam na BR-226 
após atropelamento de criança 

Tricolor vai ter mudanças contra o Coritiba
Com o time mantido no G4 da Série B do Brasileiro, a delegação do Sampaio Cor-

rêa 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 me-
nos 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

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

Internações caem com avanço da vacinação
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Presidente já passou por seis procedimentos cirúrgicos desde que sofreu facada, em
2018, durante a campanha eleitoral, em Juiz de Fora (MG)

INTERNADO

Bolsonaro pode passar
por nova cirurgia 

O
pre si den te Jair Bol so na ro 
deu en tra da on tem (14) no 
Hos pi tal das For ças Ar ma- 
das (HFA) com do res ab do- 

mi nais e uma cri se de so lu ço per sis- 
ten te. Em meio aos exa mes aos quais 
es tá sen do sub me ti do, ain da é ava li a- 
da a ne ces si da de de uma pos sí vel ci- 
rur gia de emer gên cia. Es sa se ria a sé- 
ti ma ci rur gia re a li za da pe lo che fe do 
Exe cu ti vo após a fa ca da re ce bi da em 
2018, du ran te a cam pa nha elei to ral, 
em Juiz de Fo ra (MG). A úl ti ma, foi re- 
a li za da no dia 25 de se tem bro, pa ra a 
re ti ra da de um cál cu lo ve si cal.

O ci rur gião Antô nio Luiz Ma ce do, 
que ope rou Bol so na ro no epi só dio da 
fa ca da, veio de São Pau lo pa ra ava li ar 
o qua dro do pre si den te, que po de 
pas sar por um pro ce di men to ci rúr gi- 
co emer gen ci al.

Em 16 de abril, em con ver sa com 
apoi a do res, o man da tá rio já ha via co- 
men ta do que pre ci sa ria se sub me ter a 
um no vo pro ce di men to. “É ver da de 
que o se nhor vai pas sar por uma no va 
ci rur gia?”, per gun tou um elei tor bol- 
so na ris ta. “Es tá mui to cu ri o so, hein, 
ca ra?” res pon deu Bol so na ro. “Eu es- 
tou fi can do mui to bar ri gu do aqui. 
Acho que vai ser li po as pi ra ção. Pe ga 
mal, né? Bo tox. É ou não é? Pe ga mal”.

“Tal vez, nes te ano, mais uma zi nha 
aí. Mas é tran qui lo, hér nia. Eu te nho 
uma te la aqui na fren te, es tá sain do o 
bu cho pe lo la do. En tão, te nho que bo- 
tar uma te la do la do tam bém”, re la- 
tou.

Se gun do no ta di vul ga da mais ce do 
pe la as ses so ria pa la ci a na, Bol so na ro

JAIR BOLSONARO FOI INTERNADO APÓS  FORTES DORES ABDOMINAIS

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

deu en tra da no hos pi tal de ma dru ga- 
da por uma ori en ta ção da equi pe mé- 
di ca pa ra in ves ti gar a cau sa dos so lu- 
ços per sis ten tes há 12 di as e de ve rá fi- 
car sob ob ser va ção en tre 24 e 48 ho- 
ras, não ne ces sa ri a men te no hos pi tal. 
Ain da se gun do o do cu men to, o pre si- 
den te “es tá ani ma do e pas sa bem”.

A agen da ofi ci al do pre si den te foi 
can ce la da. Às 11h, a pre vi são era de 
um en con tro com os pre si den tes do 
Se na do, Ro dri go Pa che co (DEM-MG), 
da Câ ma ra, Arthur Li ra (PP-AL) e do 
Su pre mo Tri bu nal Fe de ral (STF), Luiz 
Fux. Se gun do o ma gis tra do, o en con- 
tro ocor re ria pa ra “com bi nar ba li zas 
só li das pa ra a de mo cra cia”, após o 
man da tá rio ter su bi do o tom con tra o 

mi nis tro do Su pre mo Tri bu nal Fe de- 
ral (STF) e pre si den te do Tri bu nal Su- 
pe ri or Elei to ral (TSE), Ro ber to Bar ro- 
so, por con ta do pro je to do go ver no 
so bre o vo to im pres so. Ele che gou a 
di zer ain da que as elei ções de 2022 
po de ri am não ocor rer ca so o vo to im-
pres so não fos se im ple men ta do. O 
en con tro de ve rá ser re a gen da do.

Bol so na ro tam bém par ti ci pa ria, às 
8h, de uma reu nião do Co mi tê de Co-
or de na ção Na ci o nal pa ra En fren ta- 
men to da Pan de mia da Co vid-19. Às 
10h, no Pa lá cio do Pla nal to, ele par ti- 
ci pa ria do lan ça men to de um pro gra- 
ma cha ma do Ações pa ra o No vo En si-
no Mé dio.

PRIVADO

Porto São Luís liberado pelo Ministério da Infraestrutura

PORTO SÃO LUIS ASSINA CONTRATOS TUPS  COM HELDER DANTAS NO MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA

Com 11 as si na tu ras de con tra tos, o
Mi nis té rio da In fra es tru tu ra ga ran tiu
for tes in ves ti men tos nos ter mi nais de
uso pri va do (TUP) de oi to es ta dos
bra si lei ros pa ra a ex plo ra ção de no ve
áre as, com pre vi são de uso dos re cur- 
sos pa ra me lho ria da in fra es tru tu ra e
aqui si ção de no vos equi pa men tos,
en tre ou tras ben fei to ri as.

Os ter mi nais com con tra tos as si na- 
dos pe lo Mi nis tro da In fra es tru tu ra,
Tar cí sio Go mes de Frei tas, e pe lo di re- 
tor ge ral da Agên cia Na ci o nal de
Trans por te Aqua viá ri os (An taq), Edu- 
ar do Nery, es tão lo ca li za dos nas ci da- 
des de Ara cruz (ES), Bar ca re na (PA),
Ita guaí (RJ), Itai tu ba (PA), Ja gua rão
(RS), Ma naus (AM), Ma ra go gi pe (BA),
San ta na (AP) e São Luís (MA). Por ano,
mais de 60 mi lhões de to ne la das de
car ga só li da de vem cir cu lar por es ses
TUPs.

“É opor tu no a as si na tu ra des ses
con ta tos. Com os em pre en di men tos
que fo ram con tra ta dos ho je, te re mos
vá ri os pais de fa mí lia que co lhe rão
seus fru tos e le van do o sus ten to pa ra
den tro de du as ca sas”, dis se o Mi nis- 
tro da In fra es tru tu ra Tar cí sio Go mes
de Frei tas, des ta can do que dois ter ços

da mo vi men ta ção de car ga no país
ocor rem pe los ter mi nais pri va dos.

Hel der Dan tas, Pre si den te do Por to
São Luis, re pre sen tou o em pre en di- 
men to na so le ni da de de as si na tu ra do
adi ti vo do con tra to do em pre en di- 
men to. Ele re for çou a re le vân cia do
pro je to pa ra apoi ar o cres ci men to do
Ar co Nor te co mo re gião de mai or efi- 
cá cia no es co a men to de car gas do
agro ne gó cio na re gião do MA TO PI BA:

“Es sa é mais uma eta pa su pe ra da
nes se no vo mo men to do Por to São
Luís. Es se adi ti vo ao con tra to de au to- 
ri za ção vem ade quar o pro je to do em- 
pre en di men to e sua ba se con tra tu al e
re gu la tó ria ao no vo pla no de ne gó ci os
que es tá sen do de sen vol vi do. O Mi- 
nis té rio da In fra es tru tu ra es tá de pa- 
ra béns pe la vi são es tra té gi ca de for ta- 
le cer a in fra es tru tu ra no país, com
des ta que pa ra o mo dal por tuá rio. Te- 
mos a mis são de fa zer do Por to São
Luís um gran de in du tor de de sen vol- 
vi men to não ape nas pa ra o Ma ra- 
nhão, mas pa ra to do o Bra sil”, de cla- 
rou Dan tas.

Além do Por to São Luís, na so le ni- 
da de fo ram as si na dos con tra tos com
as em pre sas WSAM, Edlog & Zport,

Ime ta me, Rio Ama zo nas, Hi dro vi as
do Bra sil, PLA, Chi ba tão, En se a da,
Por to Su des te e Pla ta for ma Lo gís ti ca
do Ama pá. “Es ses in ves ti men tos da
ini ci a ti va pri va da re for çam o acer to
do Go ver no Fe de ral em in ves tir na
sim pli fi ca ção de pro ces sos e ga ran tir
a se gu ran ça ju rí di ca e o cum pri men to
dos con tra tos. Além dis so, vão ge rar
em pre gos e dei xar o Bra sil mais com- 
pe ti ti vo”, afir mou o se cre tá rio na ci o- 
nal de Por tos e Trans por tes Aqua viá ri- 
os, Di o go Pi lo ni.

Além de Tar cí sio e Nery, par ti ci pa-
ram da ce rimô nia de as si na tu ra o mi- 
nis tro da Ci da da nia, João Ro ma; o se- 
cre tá rio de Por tos e Trans por tes Aqua- 
viá ri os do MIn fra, Di o go Pi lo ni; e a se- 
cre tá ria de Fo men to, Pla ne ja men to e
Par ce ri as do MIn fra, Na tá lia Mar cas-
sa.

Ao en cer rar a so le ni da de, o Mi nis-
tro Tar cí sio foi en fá ti co ao apos tar na
par ce ria com a ini ci a ti va pri va da pa ra
ala van car o de sen vol vi men to no país:

“O Bra sil me re ce ser gran de, e vai
ser gran de atra vés de in ves ti men tos
co mo es ses da ini ci a ti va pri va da no
se tor por tuá rio”, de cla rou Tar cí sio
Go mes de Frei tas.

COVAXIN

Diretora da Precisa diz
que documento mente

A di re to ra exe cu ti va da Pre ci sa Me di ca men tos, a far- 
ma cêu ti ca Ema nu e la Me dra des, afir mou, em de poi- 
men to à Co mis são Par la men tar de Inqué ri to da CO VID,
na ma nhã de on tem (14), que o do cu men to do Mi nis té- 
rio da Saú de so bre reu nião com a em pre sa é men ti ro so.

A reu nião ocor reu em 20 de no vem bro de 2020, e no
do cu men to ha via o re gis tro de ofer ta da va ci na Co va xin,
da Bha rat Bi o te ch, a US$ 10. De pois, o imu ni zan te foi
acor da do a US$ 15, sen do o mais ca ro acer ta do com o
go ver no fe de ral e com in dí ci os de su per fa tu ra men to. A
Pre ci sa se apre sen ta co mo re pre sen tan te da Bha rat no
Bra sil. Ema nu e la Me dra des afir mou, tex tu al men te, que
o va lor não era o apre sen ta do pe lo do cu men to ofi ci al do
Mi nis té rio da Saú de, mas uma ex pec ta ti va. “Sal vo a par- 
te do pre ço, que foi uma ex pec ta ti va, con fir mo tu do que
o do cu men to diz”, afir mou. Ela tam bém dis se que ten- 
tou re du zir o va lor do pro du to, que te ria si do ofer ta do a
US$ 15 des de 12 de ja nei ro, e te ria pe di do à em pre sa que
cus tas se me nos de US$ 10. O do cu men to foi di vul ga do
nas re des so ci ais pe lo de pu ta do fe de ral Luis Mi ran da
(DEM-DF). Ele  e o ir mão, o ser vi dor pú bli co do mi nis té- 
rio Luis Ri car do Mi ran da, de nun ci a ram à CPI um es que- 
ma de su per fa tu ra men to na com pra da Co va xin, que se- 
ria pa go a uma offsho re em Cin ga pu ra. O acor do pe lo
pre ço 50% mais ca ro foi fir ma do em 28 de fe ve rei ro.
Mas, no en con tro, em 20 de no vem bro, os re pre sen tan- 
tes apre sen ta ram o va lor mais ba ra to. Além de re pre sen- 
tan tes da Bha rat da Ín dia, par ti ci pa ram da reu nião di- 
ver sos in ves ti ga dos pe la CPI da CO VID. Den tre eles, es- 
ta vam o en tão se cre tá rio-exe cu ti vo do Mi nis té rio da
Saú de, o co ro nel Antô nio El cio Fran co Fi lho, a en tão co- 
or de na do ra ge ral do Pla no Na ci o nal de imu ni za ção
Fran ci e le Fan ti na to, o se cre tá rio de Ci ên cia, Tec no lo gia,
Ino va ção e In su mos Es tra té gi cos (SC TIE) Hé lio An got ti
Ne to, além do pre si den te da Pre ci sa me di ca men to,
Fran cis co Emer son Ma xi mi a no e de Ema nu e la Me dra- 
des. A de po en te con fir mou que ne go ci ou a com pra com
El cio Fran co.

A ne go ci a ção de ven da da Co va xin pa ra o go ver no fe- 
de ral foi a mais rá pi da, e ocor reu quan do o pre si den te
da Re pú bli ca, Jair Bol so na ro, ain da cri ti ca va a com pra
dos imu ni zan tes por um la do e, por ou tro, di zia que não
ne go ci a ria os me di ca men tos sem au to ri za ção pré via da
Agên cia Na ci o nal de Vi gi lân cia Sa ni tá ria. Ain da as sim,
Luis Ri car do fa lou em pres sões in co muns pa ra com pra
do pro du to, que se ria pa go em um pa raí so fis cal e com
as no tas fis cais in ter na ci o nais re gis tra das no Mi nis té rio
da Saú de chei as de in con sis tên ci as. 

SENADO

Combate à violência
política contra a mulher

O Se na do apro vou o pro je to de lei (PL) de fi nin do nor- 
mas pa ra pre ven ção e com ba te à vi o lên cia po lí ti ca con- 
tra a mu lher. O tex to con tém os con cei tos des se ti po de
vi o lên cia e pre vê pe nas pa ra os cri mes. O tex to te ve ori- 
gem na Câ ma ra dos De pu ta dos, on de foi apro va do em
de zem bro do ano pas sa do, e ago ra se gue pa ra san ção
pre si den ci al.

O pro je to con cei tua vi o lên cia po lí ti ca con tra a mu- 
lher “to da ação, con du ta ou omis são com a fi na li da de de
im pe dir, obs ta cu li zar ou res trin gir os di rei tos po lí ti cos
da mu lher, bem co mo qual quer dis tin ção, ex clu são ou
res tri ção no re co nhe ci men to, go zo ou exer cí cio dos seus
di rei tos e das su as li ber da des po lí ti cas fun da men tais,
em vir tu de do se xo”.

O pro je to de ter mi na que o es ta tu to do par ti do po lí ti- 
co de ve con ter nor mas so bre pre ven ção, san ci o na men- 
to e com ba te à vi o lên cia po lí ti ca con tra a mu lher. E faz
al te ra ções no Có di go Elei to ral pa ra in cluir a pre vi são de
cri mes con tra a mu lher na po lí ti ca. Den tre es sas al te ra- 
ções, proí be a pro pa gan da que de pre cie a con di ção da
mu lher ou es ti mu le sua dis cri mi na ção em ra zão do se xo
fe mi ni no, ou em re la ção à sua cor, ra ça ou et nia.

Den tre ou tras pre vi sões le gais, o pro je to tor na cri me
“o as sé dio, cons tran gi men to, a hu mi lha ção, per se gui- 
ção ou ame a ça à can di da ta ou de ten to ra de man da to
ele ti vo, me nos pre zan do sua con di ção de mu lher com a
fi na li da de de im pe dir ou di fi cul tar sua cam pa nha”. A
pe na pre vis ta é de re clu são de um a qua tro anos, e mul- 
ta. A pe na é au men ta da em um ter ço se o cri me for co- 
me ti do con tra mu lher ges tan te, ido sa ou com de fi ci ên- 
cia.

“Tra ta-se de re gras ne ces sá ri as a coi bir as agres sões e
vi o la ções de di rei tos en fren ta das por mu lhe res na se a ra
po lí ti ca, em es pe ci al na cam pa nha elei to ral, pe río do em
que cos tu mam so frer mai or ex po si ção à vi o lên cia, se ja
pe lo par ti do po lí ti co, pe la fa mí lia, por can di da tas e can- 
di da tos, por au to ri da des, pe la mí dia, e que com pro me- 
tem a par ti ci pa ção igua li tá ria da mu lher”, dis se a re la to- 
ra do pro je to no Se na do, Da ni el la Ri bei ro (PP-PB).

A se na do ra ain da des ta cou que a vi o lên cia con tra a
mu lher na es fe ra po lí ti ca, além dos pre juí zos di re tos à
ví ti ma, “po de pas sar a men sa gem de que a es fe ra pú bli- 
ca não é lu gar pa ra as mu lhe res e que so fre rão san ções
ca so in sis tam em dis pu tar car gos ele ti vos”.

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

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

Ca len dá rio de aten di men tos

AMPLIAÇÃO DE DIREITOS

31 anos do ECA repercute
entre vereadores da ilha

O
Es ta tu to da Cri an ça e do 
Ado les cen te (ECA), cri a do 
em 1990, com ple ta 31 anos 
de his tó ria na úl ti ma ter ça-

fei ra (13), co mo uma fer ra men ta ca da 
dia mais im por tan te pa ra a pro te ção, 
ga ran tia e am pli a ção de di rei tos. No 
Bra sil de 1990, uma em ca da cin co cri- 
an ças e ado les cen tes es ta va fo ra da 
es co la, e uma em ca da dez, en tre 10 e 
18 anos, não es ta va al fa be ti za da. 
Além dis so, qua se 8 mi lhões de cri an- 
ças e ado les cen tes de até 15 anos 
eram sub me ti das ao tra ba lho in fan til. 
Nes se con tex to, o ECA nas ceu co mo 
um pas so fun da men tal pa ra a mu- 
dan ça des te ce ná rio.

Após a pu bli ca ção do es ta tu to, o 
Bra sil pas sou a ado tar um no vo tra ta- 
men to pa ra as ques tões re la ci o na das 
à pro te ção da in fân cia. Com 267 ar ti- 
gos que as se gu ram di rei tos e de ve res 
às cri an ças (até 12 anos in com ple tos) 
e ado les cen tes (de 12 a 18 anos in- 
com ple tos), o es ta tu to re co nhe ce que 
a in fân cia e ju ven tu de são fa ses de de- 
sen vol vi men to. Por tan to, nes sas ida- 
des, é pre ci so am pa ro in te gral e po lí ti- 
cas pú bli cas vol ta das pa ra as ne ces si- 
da des nos âm bi tos so ci al, psi co ló gi co 
e so ci al.

Pa ra a ve re a do ra Sil va na Noely 
(PTB), pre si den te da Co mis são de Di- 
rei tos Hu ma nos da Câ ma ra Mu ni ci pal 
de São Luís, a da ta me re ce ser co me- 
mo ra da, mas com um lem bre te so bre 
a im por tân cia de ga ran tir a apli ca ção 
do que diz o es ta tu to. “O ECA re a fir ma 
o que di ta a cons ti tui ção, en tão co mo 
fa ze do res da lei, nós ve re a do res, pre- 
ci sa mos fa zer cum prir a apli ca ção do 
es ta tu to. Co mo Pre si den te da co mis-

De sa fi os

SILVANA NOELY E REPRESENTATE DO COLETIVO NÓS COMEMORAM  OS 31 ANOS DO ECA

são que abran ge a cri an ça e os ado les- 
cen tes, te nho co mo de ver es tar aten ta 
a tu do que acon te ce pa ra que nin- 
guém fi que de sam pa ra do”, en fa ti zou.

O co-ve re a dor Eni Ri bei ro, do Co le- 
ti vo Nós (PT), des ta ca que o es ta tu to 
re pre sen ta um mar co sem pre ce den- 
tes no cui da do a cri an ças e ado les cen- 
tes, mas é pre ci so se guir avan çan do. 
“São 31 anos de mui ta lu ta pa ra que o 
es ta tu to se ja im ple men ta do em sua 
in te gra li da de. A par te pu ni ti va do do- 
cu men to é uma área que pre ci sa de 
avan ços. Pre ci sa mos avan çar nas po- 
lí ti cas pú bli cas in te gra das, nes ta e em 
ou tras áre as”, dis se.

En tre os de sa fi os que ain da per sis- 
tem pa ra a me lho ria da qua li da de de 
vi da de cri an ças e ado les cen tes de to- 
do o país es tá a edu ca ção. Em ja nei ro 
des te ano, o Uni cef di vul gou uma es ti- 
ma ti va de que 5,2 mi lhões de cri an ças 

e ado les cen tes de 6 a 17 anos es ta vam 
fo ra da es co la ou sem ati vi da des es co- 
la res, nú me ro que re pre sen ta 13,9% 
do to tal da po pu la ção com es tas ida- 
des. No iní cio do mês de abril, o Uni- 
cef tam bém apon tou que o fe cha- 
men to de es co las du ran te a pan de mia 
po de rá fa zer o Bra sil re gre dir du as dé- 
ca das no com ba te à eva são es co lar.

O ve re a dor Mar cos Cas tro (PMN), 
pre si den te da Co mis são de Edu ca ção 
da Câ ma ra, des ta ca a im por tân cia de 
fa zer o es ta tu to ser cum pri do pa ra 
que os de sa fi os se jam con tor na dos. 
“Em São Luís, es pe ci al men te nas pe ri- 
fe ri as, te mos tra ba lha do pa ra for ta le-
cer o co nhe ci men to dos con se lhei ros, 
psi có lo gos, as sis ten tes, pro fis si o nais 
da edu ca ção e tam bém a fa mí lia, pa ra 
que co nhe çam e le vem à ris ca to das as 
de ter mi na ções do es ta tu to, pa ra que 
seus di rei tos não mais se jam vi o la-
dos”, afir mou.

MAIS SAÚDE ANIMAL

Duarte Jr e Governo realizam ações  para pets no estado

DUARTE JR E SECRETÁRIO DE SAÚDE CARLOS LULA JUNTOS  PELO MAIS SAÚDE ANIMAL QUE ACONTECERÁ EM VÁRIOS MUNICÍPIOS

O pro gra ma Mais Saú de Ani mal foi
vi a bi li za do por meio da in di ca ção de
500 mil re ais em emen das des ti na das
pe lo De pu ta do Du ar te Jr, pa ra pro mo- 
ção de as sis tên cia ve te ri ná ria,  pre- 
ven ção de do en ças e de cui da dos aos
ani mais. 

As ações se rão exe cu ta das pe la Se- 
cre ta ria de Es ta do da Saú de, em bair- 
ros da ca pi tal e em mu ni cí pi os do in- 
te ri or do Ma ra nhão. En tre es tas,  es tão
pre vis tas a re a li za ção de con sul tas,
exa mes, di ag nós ti co de do en ças, va ci- 
na ção e dis tri bui ção de co lei ras pre- 
ven ti vas. O De pu ta do Du ar te Jr,  res- 
sal tou a re le vân cia des sas ações do
pro gra ma:

“ O Mais Saú de Ani mal,

de sem pe nha um pa pel

fun da men tal, já que não

te mos hos pi tais

ve te ri ná ri os pú bli cos e

um cres cen te nú me ro

de ani mais

aban do na dos nas ru as.

As sim co mo cui da mos

da saú de das pes so as,

tam bém pre ci sa mos

cui dar dos nos sos pets.”

O se cre tá rio de Es ta do da Saú de,
Car los Lu la, des ta ca que a ação ga ran- 
te o cui da do pre ven ti vo com ani mais
de es ti ma ção. “O Go ver no do Es ta do
tem avan ça do na ofer ta de ser vi ços à
to da a po pu la ção. Aten di men tos an- 

tes não ofer ta dos, pas sa ram a ser
aces sí veis a to dos. Com o Mais Saú de
Ani mal, da mos mais um pas so no
sen ti do de se guir com a am pli a ção
dos ser vi ços que pro mo vem o con tro-
le de do en ças e a se gu ran ça dos ani- 
mais”.  Os lo cais dos aten di men tos se-
rão de fi ni dos a par tir da gran de de- 
man da e da ca rên cia des ses lu ga res
por as sis tên cia ve te ri ná ria.

 

1- An jo da Guar da: 24/07 -Cen tro
de En si no Ja pi a çu

2- Im pe ra triz: 07/08- lo cal a de fi nir

3- Bair ro de Fá ti ma: 21/08- Cen tro
de En si no Es ta do do Ama zo nas

4- Ba ca bal: 18/09-  lo cal a de fi nir

5- Coha trac: 25/09-  Cen tro de En-
si no Pro fes sor Bar jo nas Lo bão
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Edi val do na fi la

Edi val do na fi la (2)

Washing ton as su me co man do do TCE

“A Bí blia no Su pre mo é a Cons ti tui ção”

Saia jus ta (1)

Saia jus ta (2)

Gri la gem

Dis tri tão abre ca mi nho
O se na dor We ver ton Ro cha, lí der do PDT e in flu en te jun to ao

pre si den te na ci o nal Car los Lu pi, en tra fir me em ar ti cu la ções em- 
ba ra ço sas, ten tan do ro bus te cer a pré-can di da tu ra do ex-mi nis tro
Ci ro Go mes à Pre si dên cia da Re pú bli ca em 2022 e à de le pró prio
ao go ver no do Ma ra nhão. A sua in ter lo cu ção vai do PT que tem o
ex-pre si den te Lu la co mo o no me de fi ni do pa ra en fren tar Jair Bol- 
so na ro, ao PSD, cu jo pre si den te re gi o nal Edi lá zio Jú ni or dis se nes- 
ta quar ta, à TV Mi ran te que es tá ar ti cu lan do uma ter cei ra via no
cen tro, des pre zan do, por tan to, can di da tos de es quer da e de di rei- 
ta. O PSOL, ou tra le gen da ci ta da por We ver ton Ro cha em su as ar ti- 
cu la ções, reu niu os di ri gen tes no úl ti mo dia 10 e op tou por não
fir mar po si ção so bre can di da tu ra pró pria em 2022. O par ti do vai
pri o ri zar mo bi li za ções con tra o pre si den te Jair Bol so na ro, de fen- 
der o im pe a ch ment, im pul si o nar vá ri as ações po pu la res con tra o
go ver no e es pe rar o des do bra men to da CPI da Co vid. O des fe cho
se rá o pa re cer do re la tor, se na dor Re nan Ca lhei ros. Já o pró prio
pré-can di da to do PDT, Ci ro Go mes per ma ne ce na li nha de con- 
fron to aguer ri do con tra o ex-pre si den te Lu la. Pa re ce um ca mi nho
sem vol ta.

Po rém, tu do que es tá ocor ren do ho je na po lí ti ca bra si lei ra são
ape nas mo vi men tos pre li mi na res, co mo o das es co las de sam ba
que le vam me ses en sai an do o en re do do car na val. Ho je os par ti- 
dos es tão mui to mais in te res sa dos em acom pa nhar a ten ta ti va de
ace le rar o pro je to que mu da a Cons ti tui ção e im plan ta o sis te ma
de vo to dis tri tal mis to. Após mui ta po lê mi ca e ba te-bo ca, os de- 
pu ta dos da co mis são es pe ci al da Câ ma ra de ci di ram re ti rar, na
noi te de ter ça-fei ra, a PEC de pau ta. Mas ela vol ta lo go.

No pri mei ro mo men to, foi ela bo ra do re la tó rio fi nal que tra ta
de al te ra ções no pro ces so elei to ral de 2022 (PEC 125/11). O tex to
ori gi nal, do de pu ta do Car los Sam paio (PSDB-SP), tra ta va ape nas
do adi a men to das elei ções em da tas coin ci den tes com fe ri a dos,
mas a re la to ra, de pu ta da Re na ta Abreu (Po de-SP), am pli ou os te- 
mas, com vá ri os “ja bo tis”. Um de les aca ba com a elei ção pro por- 
ci o nal de de pu ta dos fe de rais, es ta du ais e ve re a do res. Nas ce o dis- 
tri tão, pe lo qual ven ce ria o can di da to mais vo ta do na lo ca li da de,
ig no ran do a vo ta ção no par ti do. O sis te ma cha co a lha a re pre sen- 
ta ção po pu lar, va lo ri za os me da lhões e en di nhei ra dos. No fri gir
dos ovos, po de até fre ar as ar ti cu la ções par ti dá ri as, ti po a do se na- 
dor We ver ton Ro cha.

O de pu ta do Edi lá zio Jú ni or dis se on tem que é con tra a PEC do
vo to dis tri tal mis to e quan do o tex to che gar ao ple ná rio da Câ ma- 
ra vo ta rá con tra. Edi lá zio é in cen ti va dor da can di da tu ra de Edi- 
val do Jú ni or ao go ver no. Por is so, o ex-pre fei to se fi lia ao PSD no
pró xi mo dia 4.

Edi lá zio afir mou que o de pu ta do es ta du al Cé sar Pi res e o ex-
de pu ta do fe de ral Vic tor Men des es tão de ma las pron tas pa ra tam- 
bém en gros sar as fi lei ras do PSD, par ti do de cen tro que apoia o
go ver no Jair Bol so na ro. Pi res é fi li a do ao PV, de pois de pas sar pe lo
DEM.

O con se lhei ro Washing ton Oli vei ra as su miu on tem a pre si dên- 
cia do Tri bu nal de Con tas do Ma ra nhão, co mo subs ti tu to do co le- 
ga Rai mun do No na to La go, que ab di cou do car go de pre si den te,
pró xi mo a apo sen ta do ria.

 

Diz An dré Men don ça, o “ter ri vel men te evan gé li co”, in di ca do
pe lo pre si den te Jair Bol so na ro ao Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, na
va ga do mi nis tro Mar co Au ré lio.

 
A Co mis são Mis ta de Or ça men to da Câ ma ra se reu niu

on tem, 14, pa ra de ba ter o pro je to da Lei de Di re tri zes
Or ça men tá ri as pa ra 2022 (LDO – PLN 3/21), que de ter- 

mi na as me tas e pri o ri da des pa ra os gas tos do go ver no
no ano que vem.

 
Na vo ta ção do re la tó rio, de pu ta dos e se na do res de cla- 

ra ram pre o cu pa ção com o dé fi cit nas con tas pú bli cas,
que che ga a R$ 177,5 bi lhões – R$ 170,47 bi lhões do go- 

ver no fe de ral, R$ 4,42 bi lhões das es ta tais e R$ 2,6 bi- 
lhões de es ta dos e mu ni cí pi os.

 
O de pu ta do Hil do Ro cha (MDB) su ge riu que uma par- 

ce la dos re cur sos do Fun do de Am pa ro ao Tra ba lha dor
(FAT) se ja uti li za da pa ra fi nan ci ar pe que nas e mé di as

em pre sas. “O di nhei ro do Fat é do tra ba lha dor e vai pa- 
ra o BN DES, sem trans pa rên cia”, acu sou.

A ong Gre en pe a ce Bra sil pro vo cou on tem no twit ter o pre si- 
den ciá vel Ci ro Go mes. “Seu par ti do, o PDT na Câ ma ra, vo tou pe la
ur gên cia do PL da Gri la gem, que quer le ga li zar o rou bo de ter ras
pú bli cas, au men tar o des ma ta men to na Amazô nia e con fli tos no
cam po”.

Em maio de 2020, Ci ro dis se no twit ter ter or gu lho do PDT, por
apoi ar a re ti ra da de pau ta da MP 910 “em que o ge no ci da Bol so na- 
ro le ga li za va a gri la gem de ter ras in clu si ve e es pe ci al men te nas
áre as sen sí veis da Amazô nia!” Ago ra o Gre en pe a ce co bra.

On tem, Flá vio Di no en trou na po lê mi ca. Dis se já ha ver ins tru- 
men tos le gais pa ra a re gu la ri za ção fun diá ria no Bra sil. “Não ve jo
ur gên cia em me xer na lei, e sim de apri mo rar a atu a ção ad mi nis- 
tra ti va. Au to de cla ra ção sem fis ca li za ção po de am pli ar des ma ta- 
men to”.

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

https://banca.oimparcial.com.br/
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Sobre Cuba e Haiti

Es ti ve três di as em Ha va na e um em
Por to Prín ci pe, em 2012. A ca pi tal de
Cu ba é uma ci da de de po vo hos pi ta- 
lei ro, aco lhe dor e, so bre tu do, pa tri o- 
ta. Mu rais e out do ors re lem bram as fi- 
gu ras de Fi del Cas tro e de Er nes to Che
Gue va ra, ar tí fi ces da re vo lu ção que
depôs Ful gên cio Ba tis ta e impôs o so- 
ci a lis mo na ilha. Vá ri os cu ba nos com
quem con ver sei dis se ram sen tir
imen so or gu lho de sua ter ra e se res- 
sen ti ram pe lo fa to de o sis te ma
econô mi co im pos si bi li tar que co nhe- 
çam ou tros paí ses. É im pos sí vel não
se apai xo nar por Ha va na. O tra di ci o- 
nal Ma le cón, o cal ça dão à bei ra-mar;
os ve lhos ca sa rões da Ci da de Ve lha; o
som do Bu e na Vis ta So ci al Club a to- 
car den tro de uma ca sa qual quer; os
car ros Buick e La da anos 1950. Mas
tam bém vi um cer to te mor de ci da- 
dãos fa la rem com a im pren sa. Al guns
da vam res pos tas lacô ni cas, ou tros
afir ma vam que es ta vam sen do ob ser- 

va dos.
Nos úl ti mos anos, des de a mor te de

Fi del Cas tro, o re gi me im pul si o nou al- 
gu mas re for mas econô mi cas. Mas, o
blo queio im pos to pe lo pre si den te
nor te-ame ri ca no Dwight Ei se nhower,
em 19 de ou tu bro de 1960, cus tou
mui to à ilha, que vi ve a pi or cri se
econô mi ca dos úl ti mos 30 anos. A
pan de mia da co vid-19 agra vou ain da
mais a si tu a ção. No úl ti mo do min go,
mi lha res de cu ba nos saí ram às ru as
de vá ri as ci da des pa ra pro tes tar con- 
tra o go ver no de Mi guel Díaz-Ca nel.
Gri ta ram por li ber da de e pe di ram o
fim da di ta du ra. 

O re gi me re a giu com re pres são. Tal- 
vez Cu ba es te ja pas san do por um
pon to de in fle xão, o des per tar ru mo a
uma gui na da do mo de lo po lí ti co-
econô mi co. Mas é ine xo rá vel que a re- 
vo lu ção se gue vi va em par te da po pu- 
la ção.

Bas tou um dia em Por to Prín ci pe,
ca pi tal do Hai ti, pa ra per ce ber co mo a
mi sé ria, a vi o lên cia ga lo pan te e os de- 
sas tres na tu rais co lo ca ram 11,1 mi- 

lhões de pes so as em um fu tu ro pra ti-
ca men te sem pers pec ti va al gu ma. Há
exa ta men te uma se ma na, o pre si den-
te Jo ve nel Moïse foi tor tu ra do e as sas-
si na do den tro da re si dên cia ofi ci al
por um co man do ar ma do. A po lí cia
pren deu 28 pes so as, além do su pos to
man dan te do mag ni cí dio: um mé di co
hai ti a no que pla ne ja va se tor nar pre- 
si den te.

A mor te de Jo ve nel lan ça mais in- 
cer te za aos ru mos de uma na ção do- 
mi na da por gan gues ar ma das. A Mi-
nus tah, for ça de paz da ONU co man- 
da da pe lo Bra sil, foi in ca paz de es ta bi-
li zar o Hai ti. Os dois paí ses do Ca ri be
pas sam por mo men tos tal vez de ci si- 
vos em sua his tó ria. Tal vez o cri me
que cei fou a vi da de Jo ve nel se ja o ca- 
ta li sa dor de um com pro me ti men to
mais só li do da co mu ni da de in ter na ci-
o nal com o Hai ti. Tal vez os pro tes tos
sem pre ce den tes em Cu ba se jam a
opor tu ni da de pa ra uma ja ne la de mo-
crá ti ca e pa ra os Es ta dos Uni dos co lo- 
ca rem fim ao ver go nho so blo queio.

O crime compensa. Será?

Ale a to ri a men te pen sei nes sa ques- 
tão. Num pri mei ro mo men to, por que
ini ci ei uma lei tu ra es par sa de um li vro
do mi nis tro do STF, Luís Ro ber to Bar- 
ro so, cu jo tí tu lo me cha mou a aten- 
ção: Sem Da ta Ve nia – um olhar so bre
o Bra sil e o mun do. É uma obra de re- 
fle xão, cons truí da com vá ri os tex tos e
as sun tos di ver si fi ca dos, co mo, por
exem plo, uma Vi si ta ao Pas sa do, Os
Anos de Di ta du ra, nes te con ten do um
re la to so bre a mor te de Vla di mir Her- 
zog, A Re de mo cra ti za ção, Um Olhar
so bre o Mun do, Po bre za e De si gual- 
da de, Vi gi ar e Pu nir, que é o tí tu lo de
con sa gra da obra de Fou cault, e ou tros
as sun tos bem in te res san tes.

No ca pí tu lo 3, Luís Bar ro so faz uma
imer são num te ma que o po lí ti co,
aque le de car tei ri nha, gos ta de tra tar,
com lá gri ma nos olhos e a pom po si- 
da de dos dis cur sos mi diá ti cos, mas is- 
so ape nas e so men te no pe río do das
elei ções. De pois, es que ce. E pas sa ser- 
vir de vo ta da men te aos que ban ca ram
fi nan cei ra men te a sua elei ção. Li o
seu tex to e con cluí que o mi nis tro foi
mui to eu fê mi co com a con di ção do
po bre e de sua po bre za, mas foi en fa- 
ti ca men te con de na tó rio com a de si- 
gual da de. Mas, ain da as sim, Bar ro so
afir ma: “As cau sas da po bre za e da de- 
si gual da de no Bra sil são mui tas, de
na tu re zas di ver sas e se acu mu la ram
ao lon go do tem po.

 Mui tas vêm de lon ge, ou tras são
mais re cen tes. Sem ne nhu ma pre ten- 
são de exaus ti vi da de, mas à gui sa de
ilus tra ção, ve jam-se al gu mas de las: a
co lo ni za ção de ex plo ra ção, com re- 
mes sa de ri que zas pa ra Por tu gal, sem
que os co lo ni za do res co gi tas sem de
fi car pa ra cri ar uma na ção. A es cra vi- 
dão, com a de gra da ção hu ma na im- 
pos ta aos ca ti vos, se gui da de uma
abo li ção que não se pre o cu pou com
in te gra ção ra ci al, edu ca ção ou opor- 

tu ni da des, man ten do a con di ção in- 
fe ri or e de su bal ter ni da de das po pu la- 
ções ne gras. A não uni ver sa li za ção da
edu ca ção bá si ca, man ti da, des de
sem pre, co mo pri vi lé gio das clas ses
do mi nan tes – edu ca ção bá si ca no
Bra sil só veio a ser uni ver sa li za da cem
anos de pois dos Es ta dos Uni dos, na
dé ca da fi nal do sé cu lo XX.”

Mi nha lei ga e inex pres si va con clu- 
são: a gra ve do en ça da de si gual da de
em nos sa pá tria ama da é his tó ri ca;
tem ori gem no co lo ni za dor que sa- 
que ou o nos so Bra sil e foi seqüen ci a- 
da por ou tros co lo ni za do res, que se
apro vei ta ram bem dos ven di lhões do
tem plo des sa nos sa ter ra ver de jan te,
que têm di la pi da do o pa trimô nio na- 
ci o nal, do an do as nos sas ri que zas,
sob o fal so pre tex to de pri va ti za ção. A
pri va ta ria tu ca na, da épo ca do nos so
so ció lo go-pre si den te, es tá es que ci da
e dor min do no ber ço es plên di do de
nos sa ne fas ta eli te. Ago ra, é a ra cha di- 
nha, ves ti da de va ri a das fan ta si as. E o
pré-sal, lem bram-se, foi um rio que
pas sou em nos sas vi das.

Con ti nu ei a lei tu ra e fui ao tex to Vi- 
gi ar e Pu nir, epi gra fa do por uma fra se
do sau do so ju ris ta He le no Fra go so,
um dos mai o res pe na lis tas des se nos- 
so so fri do e pro pi na do Bra sil. A epí- 
gra fe: “Eu não que ro um di rei to pe nal
me lhor. Eu que ro al go me lhor do que
o di rei to pe nal.” Quan do es ta va no
Rio, che guei a ou vir pa les tra do mes- 
tre He le no Fra go so, e, co mo pro fes sor
de Di rei to Pe nal, fiz uso da sua ri ca
obra, cu jos li vros ain da os te nho na
mi nha bi bli o te ca. Fra go so, Nel son
Hun gria, Fre de ri co Mar ques e mais o
meu pro fes sor An te nor Bo gea fi ze ram
a ca be ça de mui ta gen te. Es tu dar nas
obras des ses gran des pe na lis tas, que,
de pois, pas sei a in cluir Ce zar Ro ber to
Bi ten court, era uma dá di va caí da do
céu. E, ain da mui to mais: ou vir as bri- 
lhan tes au las do prof. An te nor Bo gea,
um dos me lho res e ta len to sos mes tres
que ti ve no meu cur so de Di rei to, era
ou tra gran de dá di va di vi na. Era uma
ven tu ra es pe rar o mo men to em que o

prof. An te nor en tra va na sa la de au la,
no his tó ri co pré dio da Rua do Sol, e
co me ça va a dis ser tar, com o seu vas to
co nhe ci men to e di dá ti ca per fei ta, as
li ções que nos aju da ram na ca mi nha- 
da por es ta vi da.

Vol to ao mi nis tro Bar ro so. Nes se
tex to, Vi gi ar e Pu nir, ele faz al gu mas
afir ma ções ób vi as, mas ne ces sá ri as,
co mo: “O di rei to pe nal de fi ne os fa tos
que se rão con si de ra dos cri mes e pre- 
vê as san ções a se rem apli ca das a
quem co me tê-los.” Mas, trans mi te es- 
sa ad ver tên cia que se faz ne ces sá ria e
que con duz a pen sar que o au tor da
con du ta cri mi no sa co mo, quer quei- 
ra mos ou não, é um ser hu ma no, uma
pes soa, que não po de bru ta li zar-se ou
ser

bru ta li za do. Diz o mi nis tro: “O di-
rei to pe nal tam bém res guar da os di- 
rei tos do acu sa do, que in clu em a pre-
sun ção de ino cên cia, o di rei to de não
ser pre so ar bi tra ri a men te e o de vi do
pro ces so le gal.” To dos es ses va lo res
nos fo ram le ga dos pe los in gle ses, lá
pe los anos de 1.215, quan do a no bre- 
za en trou em con fli to com o ab so lu- 
tis mo mo nár qui co e as sim se de ram
os pri mei ros pas sos pa ra hu ma ni za- 
ção do di rei to, com o ad ven to da Car ta
Mag na.

Uma das fra ses do mi nis tro Ro ber-
to Bar ro so me fez pen sar em al gu mas
ques tões que sem pre me pro vo ca ram
du ran te to da uma vi da, de ad vo ga do,
de pro fes sor e de ma gis tra do, se bem
que aqui, nes te es pa ço, me dis po da
to ga. É es ta sen ten ça: “Um dos lu ga res
co muns quan do se ana li sa o sis te ma
pe nal bra si lei ro é a afir ma ção de que
aqui se pu ne mui to e se pu ne mal.” É o
ób vio na da edi fi can te, que ex pres sa a
vo ca ção de pu nir os po bres. Ne ga-se a
vi gên cia Cons ti tui ção. A pe na de mor-
te faz par te do nos so co ti di a no. Ja ca-
re zi nho foi ape nas um exem plo es-
que ci do. Ma ta-se mais do que se jul- 
ga. Pra quem com pen sa o cri me? Pa ra
so ci e da de? Ou pa ra quem o pra ti ca,
im pu ne men te? Des de que não se ja
po bre, pre to e fa ve la do.

MAR COS CIN TRA
Pro fes sor e vi ce-pre si den te da Fun da ção Ge tu lio Var gas
(FGV). Foi de pu ta do fe de ral (1999 - 2003) e se cre tá rio da
Re cei ta Fe de ral (2019). mcin tra@mar cos cin tra.org

De so ne ra ção da fo lha

O go ver no fe de ral deu sequên cia à re for ma tri bu tá ria com o PL
2337, que mu da o im pos to de ren da das pes so as fí si cas (IRPF) e
das em pre sas (IRPJ). Tra ta-se da se gun da fa se de um pro ces so ini- 
ci a do com o PL 3887, que pre vê a cri a ção da CBS pa ra subs ti tuir o
PIS-Pa sep/Co fins.

Em re la ção ao IRPF, des ta ca-se a cor re ção em 31% no li mi te de
isen ção, que pas sa de R$ 1903,98 pa ra R$ 2.500, o que in clui mais
de 5,5 mi lhões de de cla ran tes aos 10,7 mi lhões que ho je não são
atin gi dos pe lo tri bu to. Cum pre lem brar que os va lo res do IRPF
são man ti dos sem al te ra ção des de 2015, acu mu lan do com ba se
no IP CA de fa sa gem de 113%, o que vem man ten do 10,5 mi lhões
de pes so as con tri buin do quan do po de ri am es tar isen tas se hou- 
ves se cor re ção da ta be la.

Uma me di da da no sa ao con tri buin te no pro je to do IRPF se re- 
fe re à li mi ta ção do des con to sim pli fi ca do pa ra ren da anu al até R$
40 mil e a re du ção do te to de aba ti men to de R$ 16,7 mil pa ra R$ 8
mil. Dos atu ais 30,5 mi lhões de de cla ran tes, os que o fa zem por
meio do mo de lo sim pli fi ca do são 17,4 mi lhões e des ses os que
têm ren da aci ma de R$ 40 mil são 5,5 mi lhões de pes so as. Tra ta-se
de um ônus pa ra mui tos con tri buin tes.

Quan to ao IRPJ, o pro je to pre vê a re du ção da alí quo ta atu al de
15% pa ra 10% até 2023 e em com pen sa ção one ra em 20% a dis tri- 
bui ção de lu cros e di vi den dos. Re du zir a tri bu ta ção so bre a ren da
das em pre sas é po si ti vo. As gran des cor po ra ções no Bra sil têm
ônus tri bu tá rio no mi nal de 34%, en quan to que a mé dia dos paí ses
ri cos é de 23%. Equa li zar a in ci dên cia tri bu tá ria po de atrair in ves- 
ti do res es tran gei ros pa ra o país e ele var a pro du ti vi da de. Po rém, a
for te tri bu ta ção so bre a dis tri bui ção de lu cros e di vi den dos co mo
foi pro pos to de ve frus trar es sa ex pec ta ti va na me di da em que o
in ves ti dor ao in cor po rar em sua aná li se de re tor no os ele va dos
ris cos pre sen tes na eco no mia bra si lei ra, so ma do ao im pos to de
20% so bre a ren ta bi li da de do ca pi tal, ten de a bus car al ter na ti vas
de in ves ti men tos em eco no mi as que ofe re cem me no res ris cos e
tri bu ta ção.

Em con jun to com as mu dan ças pro pos tas no IR, tra mi ta o PL
3887 que uni fi ca o PIS-Pa sep/Co fins em um tri bu to so bre va lor
agre ga do (IVA) com alí quo ta de 12%, de no mi na do CBS. A me di da
re me te ao sau do so Ro ber to Cam pos que, em cer ta oca sião, clas si- 
fi cou pro pos ta se me lhan te co mo ten ta ti va de “aper fei ço a men to
do ob so le to”. Es ta é uma for ma de tri bu ta ção ana crô ni ca, ade- 
qua da pa ra meio sé cu lo atrás quan do foi cri a da e não pa ra um pe- 
río do, em que a eco no mia é or ga ni za da em um am bi en te di gi tal,
ca da vez mais des ma te ri a li za do.

A CBS/IVA é um tri bu to de na tu re za de cla ra tó ria e a ele va ção
das alí quo tas de 3,65% do PIS/Co fins cu mu la ti vo e de 9,25% do
PIS/ Co fins não cu mu la ti vo pa ra uma úni ca alí quo ta de 12% au- 
men ta rá o prê mio pa ra o so ne ga dor, al go que a re for ma tri bu tá ria
de ve ria jus ta men te com ba ter. Ade mais, o PL 3887 re for ça o avan- 
ço so bre com pe tên ci as de es ta dos e mu ni cí pi os ao tri bu tar o va lor
agre ga do e in cluir nes sa sis te má ti ca di ver sas ati vi da des de ser vi- 
ços.

Quan do o PIS-Pa sep/Co fins foi al te ra do em 2002/2003 a ba se
de co bran ça que vi gia era o fa tu ra men to. A cri a ção da mo da li da de
não cu mu la ti va in va diu a com pe tên cia es ta du al ao tri bu tar o va- 
lor agre ga do. A CBS abo ca nha ain da mais es sa ba se e avan ça so- 
bre a com pe tên cia mu ni ci pal de tri bu tar os ser vi ços.

A CBS/IVA com alí quo ta de 12% one ra o se tor pro du ti vo em ge- 
ral, mas pe sa mais in ten sa men te so bre a agro pe cuá ria e os pres ta- 
do res de ser vi ços. Na agro pe cuá ria a in ci dên cia in di re ta é bas tan- 
te sig ni fi ca ti va em ra zão da for te de pen dên cia do se tor de in su- 
mos in dus tri ais co mo de fen si vos e fer ti li zan tes. No se tor de ser vi- 
ços o pro ble ma re si de no fa to da mão de obra não ge rar cré di to e o
seg men to se ca rac te ri zar pe la in ten si da de do fa tor tra ba lho.

É im pen sá vel o PL 3887 sem alí quo tas di fe ren ci a das. Mes mo
as sim, mi ni mi zar o im pac to ne ga ti vo da pro pos ta de man da de so- 
ne rar a fo lha de pa ga men tos. O se tor de ser vi ços, prin ci pal ge ra- 
dor de em pre gos, é su per tri bu ta do e com a CBS, ain da que com
alí quo ta me nor, vai man ter seu ônus ele va do. A al ter na ti va é a
subs ti tui ção dos 20% da con tri bui ção das em pre sas pa ra o INSS
por uma con tri bui ção de 0,33% so bre a mo vi men ta ção fi nan cei ra
nas con tas cor ren tes ban cá ri as.

A re for ma tri bu tá ria de ve ser pen sa da co mo ação ca paz de me- 
lho rar o am bi en te de ne gó ci os no país, ala van car o po ten ci al de
cres ci men to econô mi co, ge rar em pre go e ren da e dis tri buir de
mo do equâ ni me a car ga tri bu tá ria. Nes se sen ti do, os PLs 2337 e
3887 de man dam ajus tes im por tan tes e a re du ção do al to cus to do
tra ba lho por meio da de so ne ra ção da fo lha de sa lá ri os das em pre- 
sas é ur gen te men te ne ces sá ria.

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

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

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

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

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.

São Luís (MA), 12 de julho de 2021
Igor Manoel Sousa Rocha

Agente de Licitação da CSL/EMSERH

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

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

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

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

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

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

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

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA N° 007/2021-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

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 Administra-
ção, 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. Car-
los 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 TRIZIDELA DO VALE

CNPJ Nº 01.558.070/0001-22
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

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 dispo-
sições 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 MUNICÍ-
PIO 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.

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.saodomingosdoazei-
tao@gmail.com.
São Domingos do Azeitão – MA, 13 de julho de 2021.

Hugo Ribeiro Cardoso
Pregoeiro

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

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. 

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 necessi-

dade 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 exe-
cução tipo menor preço por Lote, no dia 02 de Agosto de 2021, às 08:00 horas, na Sala de reu-
nião 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.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ

COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO
Praça Dr. José Sarney, 159 – Centro – Coroatá – MA

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

ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
AUDIÊNCIA PÚBLICA
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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

COVID-19 NO MARANHÃO

Casos novos sobem
mais de 200% em 24h
PATRÍCIA CUNHA

D
u ran te as úl ti mas se ma nas 
o ce ná rio dos nú me ros de 
Co vid-19 no es ta do apon- 
tou que da no nú me ro de 

lei tos ocu pa dos, no vos ca sos e óbi tos. 
Nos úl ti mos 3 di as fo ram re gis tra dos, 
se gun do o Pai nel Co vid do Go ver no 
do Es ta do, que da, tan to em no vos ca- 
sos, quan to no nú me ro de óbi tos. Mas 
do dia 12 pa ra o dia 13 de ju lho, o nú- 
me ro de ca sos pas sou de 312 pa ra 
1.018 no es ta do, ou 226% de au men to: 
167 re gis tra dos na Gran de Ilha (São 
Luís, São Jo sé de Ri ba mar, Pa ço do Lu- 
mi ar e Ra po sa), 38 em Im pe ra triz e 
813 nos de mais mu ni cí pi os do es ta do.

Em bo ra o nú me ro de in ter na ções 
por Co vid-19 e nú me ro de óbi tos te- 
nham caí do, es pe ci a lis tas re co men- 
dam que con ti nu em sen do man ti dos 
os cui da dos com hi gi e ne e pre ven ção 
con tra o ví rus, uso de más ca ra e dis- 
tan ci a men to so ci al, pois a ta xa de 
trans mis são ain da con ti nua em al ta.

“Há 3 se ma nas te mos re du ção len- 
ta, po rém con sis ten te das in ter na ções 
pe la CO VID-19 no es ta do. Is so já re fle- 
te em par te a va ci na ção, mas tam bém 
há um cer to es go ta men to de sus ce tí- 
veis, pois mui tas pes so as já fo ram in- 
fec ta das. En tre tan to, in fe liz men te a 
trans mis são ain da con ti nua ele va da” 
dis se Antô nio Au gus to Mou ra da Sil va, 
mé di co epi de mi o lo gis ta, pro fes sor do 
De par ta men to de Saú de Pú bli ca e do 
Pro gra ma de Pós-gra du a ção em Saú- 
de Co le ti va Uni ver si da de Fe de ral do 
Ma ra nhão

Os lei tos de UTI, que já che ga ram a 
ul tra pas sar os 90% de ocu pa ção, es tão 
em 79,92%%; e os lei tos clí ni cos, da

O MARANHÃO CHEGOU A 327.112 CASOS CONFIRMADOS DE COVID-19 E 9.353 MORTES

mé dia de 75%, caí ram pa ra 68,51% de 
ta xa de ocu pa ção na Gran de Ilha. Nas 
de mais re giões do es ta do, a ta xa de 
ocu pa ção de lei tos de UTI es tá em 
58,29%, e de lei tos clí ni cos, 51,99%, de 
acor do com da dos da Se cre ta ria de 
Es ta do de Saú de (SES).

Até o dia 13, o Ma ra nhão che gou a 
327.112 ca sos con fir ma dos de Co vid-
19 e 9.353 mor tes pe la do en ça, se gun- 
do a Se cre ta ria de Es ta do da Saú de 
(SES). Ain da se gun do a SES, dos 18 
óbi tos re gis tra dos, qua tro acon te ce- 
ram nas úl ti mas 24 ho ras. Os de mais 
fo ram re gis tra dos em di as e/ou se ma- 
nas an te ri o res, e aguar da vam o re sul- 
ta do do exa me la bo ra to ri al pa ra Co- 
vid-19.

As no vas mor tes no ti fi ca das na ter- 
ça (13) fo ram re gis tra das nas ci da des 
de Al to Ale gre do Pin da ré (1), Itai pa va 

do Gra jaú (1), La go da Pe dra (1), Pa ço 
do Lu mi ar (1), Po ção de Pe dras (1), 
Ser ra no do Ma ra nhão (1), Sí tio No vo 
(1), Tri zi de la do Va le (1), Co dó (2), São 
Luís (3) e Co ro a tá (5). Os óbi tos no es- 
ta do di mi nuí ram. Pas sa ram de 10 no 
dia 10, pa ra 5 no dia 11 e tam bém no 
dia 12 de ju lho.

“O ce ná rio é de que da len ta, com 
per sis tên cia de ní veis al tos de trans- 
mis são. As hos pi ta li za ções e mor tes 
tam bém es tão em que da. O mais pro- 
vá vel é que a que da con ti nue e a 
trans mis são vá di mi nuin do à me di da 
em que a va ci na ção for se am pli an do. 
En tre tan to, se hou ver a in va são ou 
sur gi men to de no va va ri an te no vos 
au men tos po dem ocor rer”, aler ta o 
mé di co Antô nio Au gus to Mou ra da 
Sil va.

Internações caem com avanço da vacinação

NÚMERO DE CASOS REFLETE EM CADA MOMENTO A DINÂMICA DA TRANSMISSÃO E DAS MEDIDAS  PARA REDUZIR A CONTAMINAÇÃO

Com a va ci na ção avan çan do no es- 
ta do e na ca pi tal, es sa que da nas in- 
ter na ções po de ser re fle xo da va ci na- 
ção con tra a Co vid-19, po rém, cha ma
a aten ção que nos me ses de maio e ju- 
nho des te ano ti ve mos os mes mos nú- 
me ros, com pa ran do-se com o ano
pas sa do, quan do ain da não ha via ini- 
ci a do o pro ces so de va ci na ção.

No ano pas sa do não

tí nha mos va ci na, mas

ha via me nor mo bi li da de

so ci al e mai or uso de

más ca ras, e me nor

nú me ro de pes so as se

aglo me ra vam

Se gun do Antô nio Au gus to, o nú- 
me ro de ca sos re fle te em ca da mo- 
men to a di nâ mi ca da trans mis são do
ví rus e das me di das apli ca das pa ra re- 
du zir a con ta mi na ção. 

“No ano pas sa do não tí nha mos va- 
ci na, mas ha via me nor mo bi li da de
so ci al e mai or uso de más ca ras, e me- 
nor nú me ro de pes so as se aglo me ra- 
vam. Nes te ano te mos va ci nas, mas a
mo bi li da de so ci al es tá pra ti ca men te
nor mal, nos ní veis pré-pan de mia, o
uso de más ca ras di mi nuiu e mais pes- 
so as es tão se aglo me ran do”, cons ta ta.

Quan to ao fa to de mes mo va ci na- 
das as pes so as con traí rem o ví rus, o
mé di co es cla re ce que ne nhu ma va ci- 
na pro te ge 100% das pes so as e que à
me di da em que mais pes so as são va- 
ci na das, se rão de tec ta dos mais ca sos

em va ci na dos.

“Das va ci nas em uso no Bra sil, a efi- 
cá cia na pre ven ção da Co vid-19 va ria
de 51% a 95%. Mas é im por tan te lem- 
brar que to das as va ci nas usa das aqui
têm efi cá cia su pe ri or a 90% pa ra a
pre ven ção de ca sos gra ves que ne ces- 
si tam in ter na ção e de mor tes. A con- 
ta mi na ção de va ci na dos po de ser
uma con sequên cia do re la xa men to
dos cui da dos. Por is so é im por tan te
man ter as me di das de pro te ção in di-
vi du al mes mo pa ra os va ci na dos”, fi- 
na li za.

JENIPAPO DOS VIEIRAS

Indíos fecham via após
criança ser atropelada

CERCA DE 50 INDÍGENAS PROTESTARAM NA BR -226

In dí ge nas fi ze ram uma ma ni fes ta ção na BR-226, na
al tu ra do KM 340, no mu ni cí pio de Je ni pa po dos Vi ei ras,
na re gião cen tral do Ma ra nhão. A ma ni fes ta ção in ter di- 
tou o aces so à se de do mu ni cí pio.

O pro tes to ocor reu após a mor te de uma cri an ça por
atro pe la men to na ro do via. Se gun do a Po lí cia Ro do viá- 
ria Fe de ral, es ti ve ram pre sen tes 50 pes so as na ma ni fes- 
ta ção.

Equi pes da PRF de Im pe ra triz e Por to Fran co e da Po- 
li cia Mi li tar fo ram en ca mi nha das até o lo cal, que te ve o
trá fe go li be ra do por vol ta das 14h20 po rém há a pos si bi- 
li da de de no va in ter di ção no fim da tar de, em ato sim bó- 
li co, du ran te o se pul ta men to da cri an ça mor ta.

Foi agen da da uma reu nião vir tu al en tre os ma ni fes- 
tan tes e ór gãos pú bli cos co mo Mi nis té rio Pú bli co Fe de- 
ral (MPF), Po li cia Mi li tar, Po lí cia Ro do viá ria Fe de ral
(PRF) e DNIT.

Co mo há pos si bi li da de de in ter di ção pe la noi te, a
PRF re co men da que os usuá ri os da BR-226 uti li zem ou- 
tras ro do vi as co mo a BR-222 e a BR-135.

OPORTUNIDADES

Vagas de emprego
disponíveis em São Luís

AS OPORTUNIDADES SÃO EM VÁRIAS ÁREAS DE ATUAÇÃO 

Es tá gio em Ad mi nis tra ção – Cur san do do 3° ao 6° pe- 
río do, dis po ni bi li da de de ho rá rio, ha bi li da de no pa co te
of fi ce. In te res sa dos de vem en vi ar cur rí cu lo pa ra o e-
mail: meuestagio98@gmaill.com

Ven de do ra – En si no mé dio com ple to, ex pe ri ên cia
com ven das, in for má ti ca bá si ca, dis po ni bi li da de de ho- 
rá rio. In te res sa dos de vem en vi ar cur rí cu lo pa ra o e-
mail: slz va ga@gmail.com

Re po si tor – Com ou sem ex pe ri ên cia, CNH cat A, pos- 
suir mo to, de se gun da a sá ba do. In te res sa dos de vem en- 
vi ar cur rí cu lo pa ra o e-mail: re cru ta men to@sma- 
ak.com.br

Ana lis ta de Pro ces sos – For ma ção em Ad mi nis tra ção
ou En ge nha ria de Pro du ção, co nhe ci men to de prá ti cas
mo der nas de ges tão, bom re la ci o na men to in ter pes so al,
fle xi bi li da de e co mu ni ca ção. In te res sa dos de vem en vi ar
cur rí cu lo pa ra o e-mail: genteegestao2019@ou tlo- 
ok.com

Su per vi sor de mon ta gem – com ex pe ri ên cia em mó- 
veis pla ne ja dos, pos suir mo to pró pria. In te res sa dos de- 
vem en vi ar cur rí cu lo pa ra o e-mail: bar ra plan@hot- 
mail.com

Mar ce nei ro – É ne ces sá rio ter tem po de ex pe ri ên cia
com pro va do. In te res sa dos de vem en vi ar cur rí cu lo pa ra
o e-mail: bar ra plan@hot mail.com

Re cep ci o nis ta – En si no mé dio com ple to, ex pe ri ên cia
na área, no ção de in for má ti ca, boa co mu ni ca ção. In te- 
res sa dos de vem en vi ar cur rí cu lo pa ra o e-mail: re la ci o- 
na men to.en ge nha ria@gru po di me sao.com.br

Au xi li ar de pa dei ro – En si no mé dio com ple to, ex pe ri- 
ên cia na área, ini ci a ti va e or ga ni za ção. In te res sa dos de- 
vem en vi ar cur rí cu lo pa ra o e-mail: opor tu ni da ders va- 
gas@gmail.com

Téc ni co au to mo ti vo – En si no mé dio com ple to, CNH
B, pa co te of fi ce, cur so de me câ ni ca au to mo ti vo, ex pe ri- 
ên cia na área. In te res sa dos de vem en vi ar cur rí cu lo pa ra
o e-mail: re cru ta men toslz@gru po sa ga.com.br

Ge ren te co mer ci al – Ra mo de far má cia de ma ni pu la- 
ção. In te res sa dos de vem en vi ar cur rí cu lo pa ra o e-mail:
mentory.rh@gmail.com

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

https://banca.oimparcial.com.br/
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Órgãos ligados aos direitos humanos se manifestaram e emitiram notas esclarecendo
andamento das investigações dos crimes e providências a serem tomadas

PA TRÍ CIA CU NHA

CONFLITOS AGRÁRIOS NO MARANHÃO

Número de assassinatos
por terras cresce 

O
as sas si na to de Jo sé Fran cis- 
co de Sou sa Araú jo, tra ba- 
lha dor ru ral mor to a ti ros no
úl ti mo do min go (11) no po- 

vo a do Vol ta da Pal mei ra (Co dó-MA), o
quar to nes te se mes tre, mo ti va do por
con fli tos agrá ri os, sus ci tou uma no ta
da Con fe de ra ção Na ci o nal dos Bis pos
do Bra sil aler tan do pa ra o cres ci men- 
to dos con fli tos agrá ri os no es ta do.

Ale xan dre e Fer nan do

che ga ram na ca sa de

Fran cis co e de ram os

pri mei ros dis pa ros;

Fran cis co re a giu e

atin giu Ale xan dre com

um ti ro de es pin gar da,

an tes de ser mor to com

dois ti ros

O cam po nês Jo sé Fran cis co de Sou- 
sa Araú jo, o “Va nu”, de 41 anos, era pai
de cin co fi lhos, to dos me no res de ida- 
de Cons ter na dos com mais um ca so
de vi o lên cia e pre o cu pa dos com a si- 
tu a ção dos tra ba lha do res do cam po,

Dom Se bas tião Li ma Du ar te, bis po de
Ca xi as, Dom Jo sé Val de ci, bis po de
Bre jo, jun ta men te com Dom Se bas- 
tião Ban dei ra, bis po de Co ro a tá e pre- 
si den te do Re gi o nal Nor des te 5 da
CNBB, reu ni ram-se de mo do vir tu al
com mem bros da Fe de ra ção dos Tra- 
ba lha do res da Agri cul tu ra do Ma ra- 
nhão, e da Co mis são Pas to ral da Ter ra,
e des se en con tro, di vul ga ram uma
no ta ofi ci al em que pe dem, en tre ou- 
tras pro vi dên ci as, o acom pa nha men- 
to, apu ra ção e pu ni ção dos cul pa dos.

“So mos con vo ca dos, pe la for ça da
nos sa mis são, fa zer o que for pos sí vel,
pa ra: Acom pa nhar es tes ca sos a fim
de que se jam apu ra dos os cri mes e
pu ni dos os cul pa dos; Es ta, já é quar ta

pes soa vin cu la da à co mu ni da de de
Ver gel que é as sas si na da e até ho je, os
fa tos não fo ram es cla re ci dos e re sol vi- 
dos; Dar mai or aten ção às co mu ni da-
des cam po ne sas, per ce ber os seus
con fli tos e aju dar com a co la bo ra ção
das di ver sas en ti da des a re sis tir e a lu- 
tar pa ra que seus di rei tos se jam as se-
gu ra dos e ga ran ti dos”.

A no ta con ti nua fa zen do uma con- 
vo ca ção à so ci e da de ci vil, au to ri da des
e ins ti tui ções co mo IN CRA e ITER MA
pa ra que pri o ri zem com ur gên cia as
co mu ni da des em con fli tos, re sol ven-
do o pro ble ma agrá rio atra vés da ti tu- 
la ção e re gu la ri za ção fun diá ria de su- 
as pos ses. “Exi gi mos da Se cre ta ria Es- 
ta du al de Meio Am bi en te, SE MA, pa ra
que an tes da con ces são da li cen ça
am bi en tal, ve ri fi que a exis tên cia de
po vos e co mu ni da des tra di ci o nais no
lo cal, ob ser van do as sim seus di rei tos
cons ti tu ci o nais, hu ma nos e so ci ais”,
pe de a CNBB. 

O Se cre tá rio Es ta du al de Di rei tos
Hu ma nos e Par ti ci pa ção Po pu lar,
Fran cis co Gon çal ves en vi ou no ta, as-
si na da tam bém pe lo Se cre tá rio de Es- 
ta do de Se gu ran ça Pú bli ca, Jef fer son
Por te la, em que in for ma que ain da no
dia 11 a Po lí cia Ci vil efe tu ou a pri são
em fla gran te de li to de Ale xan dre Al ves
da Sil va Ju ni or, co nhe ci do co mo
“Alex”, e igual men te so li ci tou a pri são
pre ven ti va des te e de Fer nan do Ra fa el
Gal vão, co nhe ci do co mo “Bo ca
Cheia”, pe lo as sas si na to de Jo sé Fran- 
cis co de Sou sa Araú jo.

 

Quatro mortes apenas neste semestre

VERGEL POSSUI CONFLITOS HISTÓRICOS, DESDE A DÉCADA DE 80. HÁ TAMBÉM DENÚNCIAS DE GRILAGEM DE TERRAS NA REGIÃO 

“Ale xan dre e Fer nan do che ga ram
na ca sa de Fran cis co e de ram os pri- 
mei ros dis pa ros; Fran cis co re a giu e
atin giu Ale xan dre com um ti ro de es- 
pin gar da, an tes de ser mor to com dois
ti ros. Ale xan dre pro cu rou, en tão, a
UPA de Co dó, on de foi pre so em fla- 
gran te de li to pe lo as sas si na to de
Fran cis co”, in for mou o se cre tá rio de
Di rei tos Hu ma nos.

Os se cre tá ri os lem bra ram que a re- 
gião de Ver gel pos sui con fli tos his tó ri- 
cos, des de a dé ca da de 80, e que fo ram
agra va dos nos úl ti mos 15 anos em de- 
cor rên cia de in te res ses dis tin tos en tre
her dei ros. 

Há tam bém de nún ci as de gri la gem
de ter ras na re gião. Atu al men te a co- 
mu ni da de é for ma da por 8 fa mí li as.
Na Jus ti ça, o ca so se es ten de des de
1984 por meio da ação de in ven tá rio
nº 0000008-81.1984.8.10.0034, ain da
ho je em trâ mi te na co mar ca de Co dó.

“To das as pro vi dên ci as que ca bem
a Po lí cia fo ram to ma das. Não nos ca- 

be qual quer atu a ção quan to ao pro- 
ces so de in ven tá rio, ten do em vis ta
que o Ju di ciá rio é in de pen den te. De
to do mo do, o go ver no do Es ta do es tá
à dis po si ção das 8 fa mí li as que dis pu- 
tam a he ran ça da pro pri e da de dos
10.000 hec ta res, e de de mais in te res- 
sa dos, pa ra ten tar aju dar em al gum ti- 
po de me di a ção”, fi na li zou a no ta.

A Co mis são Pas to ral da Ter ra re gis- 
trou, em 2020, 203 con fli tos por ter ra,
no cam po ma ra nhen se, en vol ven do
20.864 fa mí li as (Con fli tos no Cam po
Bra sil, 2020, p.138). Nes te pri mei ro se- 
mes tre de 2021 já ocor re ram qua tro
as sas si na tos e uma ten ta ti va de ho mi- 
cí dio.

To das as pro vi dên ci as

que ca bem a Po lí cia

fo ram to ma das. Não nos

ca be qual quer atu a ção

quan to ao pro ces so de

in ven tá rio, ten do em

vis ta que o Ju di ciá rio é

in de pen den te.

“De nun ci a mos a vi o lên cia no cam- 
po que co mu ni da des e ter ri tó ri os tra- 
di ci o nais vêm so fren do sis te ma ti ca-
men te no Ma ra nhão. O au men to da
vi o lên cia no cam po é re sul ta do da
ação des te es ta do que an da de bra ços
da dos com o agro ne gó cio. A fle xi bi li- 
za ção das leis am bi en tais, a con ces- 
são de li cen ças pa ra des ma ta men to e
a mo di fi ca ção da lei de re gu la ri za ção
fun diá ria for ta le cem a con cen tra ção
da ter ra, a gri la gem, o des ma ta men to,
a pul ve ri za ção de agro tó xi cos, o que
con tri bui pa ra o au men to de sen fre a- 
do da vi o lên cia e dos con fli tos por ter-
ra”, no ti ci ou a CPT.

CON TRO LE FI NAN CEI RO

Co mo evi tar o
su pe ren di vi da men to

A Lei de N. 14.181/21 que en trou em vi gor atu a li za o
Có di go de De fe sa do Con su mi dor, e in cluiu re gras de
pre ven ção ao su pe ren di vi da men to dos con su mi do res,
além de pre ver au di ên ci as de ne go ci a ções en tre cre dor e
de ve dor. Es sa Lei tam bém cria ins tru men tos pa ra con- 
ter abu sos na ofer ta de cré di to a ido sos e vul ne rá veis.

O fo co da no va lei são os con su mi do res que com pram
pro du tos ou con tra tam cré di to em ins ti tui ções fi nan- 
cei ras, mas fi cam im pos si bi li ta dos de hon rar as par ce- 
las, por de sem pre go, do en ça ou ou tra ra zão. Mar lon Pe- 
rei ra vi ve es se dra ma que se gun do ele é “uma ver da dei ra
bo la de ne ve”.

Ele é ven de dor autô no mo e não tem em pre go com
car tei ra as si na da, vi ve das co mis sões que re ce be pe la
in ter me di a ção da ven da de car ros e imó veis. Des de abril
do ano pas sa do, de vi do à atu al pan de mia, sua ren da
men sal caiu pe la me ta de e não co bre as des pe sas fi xas
que ele tem com men sa li da des es co la res, par ce las de fi- 
nan ci a men tos de veí cu lo e da ca sa on de mo ra com a es- 
po sa e du as fi lhas, além de des pe sas co mo água, luz, te- 
le fo ne ce lu lar, in ter net, com bus tí vel e ali men ta ção. A
es po sa Vil ma aju da co mo po de, mas ga nha ape nas dois
sa lá ri os mí ni mos co mo se cre tá ria, e sua ren da es tá to da
com pro me ti da com o pa ga men to das men sa li da des es- 
co la res das du as fi lhas. O ca sal já en trou no li mi te de
seus res pec ti vos car tões de cré di tos pa ra con se guir pa ra
con tas co mo a de ener gia e in ter net, mas ago ra já de ve o
do bro ao car tão de cré di to, e só es tão con se guin do pa- 
gar as ta xas mí ni mas e ain da tem ou tras con tas fi xas em
aber to. E as sim o ca sal se gue se en di vi dan do ca da dia
mais.

“Já cor ta mos to das as des pe sas com la zer e mal con si- 
go dor mir a noi te, só pen san do no quan to de vo. Es tou
ner vo so e de pri mi do, sem ver uma luz no fim des se pe- 
sa de lo, con fes sa Mar lon.

Ele e a es po sa fa zem par te do uni ver so de 60 mi lhões
de bra si lei ros que es tão en di vi da dos, sen do que 30 mi- 
lhões es tão ain da pi or, su pe ren di vi da dos e sem con se- 
guir pa gar su as dí vi das. E na ten ta ti va de ir se equi li- 
bran do nes sa cor da bam ba de dí vi das, es sas pes so as
aca bam fa zen do mais e mais dí vi das com no vos em- 
prés ti mos de ju ros ain da mais al tos. Um ver da dei ro ci- 
clo vi ci o so que aca ba com a saú de fí si ca, fi nan cei ra e
men tal de quem es tá nes sa si tu a ção.

Mas nes ses ca sos, a me lhor saí da pa ra sair do en di vi- 
da men to é bus car um ne go ci a ção es pe ci al di re ta men te
com a em pre sa cre do ra, é o que re co men da o eco no mis- 
ta Eden Jr. : “É pre ci so ur gên cia na ação, pois quan to
mais o pro ble ma for adi a do e a pes soa for acu mu lan do
dí vi das, mais di fí cil e de mo ra do pa ra sa nar o pro ble ma”,
diz ele.

“A ne go ci a ção di re ta men te com as em pre sas cre do ras
te rá ju ros mais mo de ra dos, por tan to sem pre é  um pro- 
ce di men to me lhor do que dei xar a dí vi da em aber to e
com ju ros au men tan do. O acú mu lo de dé bi tos em aber- 
to, ge ral men te com ju ros al tos, ten de a fa zer des sas dí vi- 
das uma “bo la de ne ve”, em que o mon tan te de vi do a ca- 
da mês vai se acu mu lan do su ces si va men te e so fre a in ci- 
dên cia de ju ros, le van do ao des con tro le ab so lu to do or- 
ça men to do més ti co” ex pli ca Eden Jr.

Ele lem bra que o en di vi da men to das pes so as não é
bom nem pa ra elas, nem pa ra as em pre sas com con tas
em aber to, que dei xam de ter re cei ta e per dem cli en tes
em po ten ci al. E a mai o ria das em pre sas é adep ta des sas
prá ti cas.

A Equa to ri al Ma ra nhão é um exem plo dis so. A dis tri- 
bui do ra de ener gia elé tri ca es tá com uma cam pa nha de
ne go ci a ção es pe ci al, em par ce ria com o Pro con, e ofe re- 
ce ex ce len tes opor tu ni da des pa ra ne go ci ar dé bi tos acu- 
mu la dos, com con di ções fa ci li ta das até o pró xi mo dia
15 de ju lho. Pa ra par ti ci par, bas ta aces sar o si- 
te www.equa to ri a le ner gia.com.br e es co lher “Pa gar com
car tão” ou a op ção “Par ce lar dé bi tos”. Se a pes soa pre fe- 
rir, po de li gar pa ra a Cen tral ex clu si va 0800 098 2997, ou
ir a um pon to de aten di men to pre sen ci al.

Eden Jr. lem bra que atra vés des sas ne go ci a ções es pe- 
ci ais, há sem pre uma boa opor tu ni da de pa ra vol tar a ser
adim plen te:

“Ge ral men te, nes se ti po de con ci li a ção, os ju ros co- 
bra dos são me no res do que aque les pra ti ca dos no mer- 
ca do, em que em prés ti mos, che ques es pe ci ais e ro ta ti vo
do car tão de cré di to che gam a uma ta xa de ju ros anu al
de mais de 250%quan do te mos uma in fla ção anu a li za da
de 8%, e por tan to, uma di fe ren ça enor me. É mui to me- 
lhor sair com uma pres ta ção a ju ros mais bai xos fru to de
uma ne go ci a ção es pe ci al; e que cai ba den tro do or ça- 
men to, pois só as sim a pes soa de ve do ra vai se li vra da
es pi ral ne ga ti va do en di vi da men to” aler ta o es pe ci a lis- 
ta.

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

https://banca.oimparcial.com.br/
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No Japão, o Brasil terá delegação recorde em Jogos Olímpicos fora do país, sendo 301
atletas, em 35 modalidades

Pro to co los ri go ro sos 

NE RES PIN TO

Ar bi tra gem

COB

Brasil terá 301 atletas
nos Jogos Olímpicos

A
dez di as da ce rimô nia de
aber tu ra dos Jo gos Olím pi- 
cos, o Co mi tê Olím pi co do
Bra sil (COB) já es tá com a

ope ra ção Tó quio-2020 a to do va por.
Com equi pes es pa lha das por oi to ba- 
ses ex clu si vas, além de es tru tu ras
mon ta das na Vi la Olím pi ca e em du as
vi las sa té li tes, o Ti me Bra sil te rá uma
de le ga ção re cor de no Ja pão: 301 atle- 
tas, em 35 mo da li da des, mai o res nú- 
me ros da his tó ria do país em uma edi- 
ção re a li za da no ex te ri or.

Em Tó quio, o Ti me Bra sil con ta rá
com a par ti ci pa ção de 31 me da lhis tas
olím pi cos, sen do 18 cam peões:
Arthur Za net ti, da gi nás ti ca ar tís ti ca;
Thi a go Braz, do atle tis mo; Ro dri go
Pes soa, do hi pis mo sal tos; Kahe na
Kun ze, Mar ti ne Gra el e Ro bert
Scheidt, da ve la; Bru ni nho, Dou glas
Sou za, Fer nan da Garay, Lu cão, Lu ca- 
rel li, Mau rí cio Bor ges, Mau rí cio Sou- 
za, Na tá lia, Tan da ra e Wal la ce, do vô- 
lei; Ali son e Bru no Sch midt, do vô lei
de praia. 

“Pla ne ja mos a Mis são pa ra os Jo gos
de Tó quio du ran te anos. O fu so ho rá- 
rio e os há bi tos ali men ta res eram um
gran de de sa fio, mas se quer ima gi ná- 
va mos que te ría mos um de sa fio ain da
mai or com a pan de mia. É im por tan te
ter os atle tas em sua me lhor per for- 
man ce pos sí vel, mas tê-los se gu ros é
es sen ci al”, afir ma Mar co La Por ta, vi- 
ce-pre si den te do COB e Che fe de Mis- 
são em Tó quio. “An ti ga men te, che gá- 
va mos aos Jo gos com cin co a se te mo- 
da li da des com chan ces de me da lha.
Ho je, pas sa mos de dez. Es ta mos an si- 

o sos pa ra ver nos sos atle tas atin gi rem
su as me lho res per for man ces du ran te
os Jo gos Olím pi cos”, com ple ta La Por- 
ta so bre as pers pec ti vas de re sul ta dos
nos Jo gos. A equi pe bra si lei ra se rá
com pos ta por 161 ho mens (53,5%) e
140 mu lhe res (46,5%). Nes ta con ta- 
gem não es tão in cluí dos os 18 atle tas
“al ter na tes”, de no mi na ção do Co mi tê
Olím pi co In ter na ci o nal (COI) pa ra
even tu ais subs ti tu tos em mo da li da- 
des es pe cí fi cas. Já 174 atle tas fa rão
sua es treia no mai or even to mul ti es- 
por ti vo do mun do. Ao to do, 79 atle tas
já se en con tram em so lo ja po nês até o
fim des ta ter ça-fei ra no Ja pão. São in- 
te gran tes das se guin tes mo da li da des:
ca no a gem sla lom, ve la, judô, rugby,
bo xe, vô lei de praia, na ta ção, tê nis de
me sa e han de bol mas cu li no. Nos pró- 
xi mos dois di as, es tá pre vis ta a che ga- 
da de ou tros 50 atle tas, do han de bol
fe mi ni no e do vô lei em 14 de ju lho; e
do ta ekwon do, hi pis mo ades tra men- 
to e par te da equi pe do judô, no dia 15.

“Das 50 mo da li da des em dis pu ta,
nos clas si fi ca mos em 35 (70%). É um
nú me ro sig ni fi ca ti vo. Te mos uma de- 
le ga ção de qua li da de, com atle tas que
con quis ta ram re sul ta dos ex pres si vos
nos úl ti mos anos e que vão fa zer seu
me lhor pa ra tra zer ale gria e or gu lho
pa ra a po pu la ção bra si lei ra. Es sa é
uma das nos sas me tas aqui. Mais do
que tra zer me da lhas, tra zer ale gria
pa ra to dos que nos acom pa nham. Vi- 
e mos aqui bus car a me lhor re pre sen- 
ta ção es por ti va pa ra o nos so país”, ex- 
pli ca Jor ge Bi cha ra, di re tor de Es por- 
tes do COB.

Des de o em bar que dos atle tas no
Bra sil até a che ga da no Ja pão, o COB
vem co lo can do em prá ti ca to do pla- 
ne ja men to es ta be le ci do con tra con- 
tá gio de Co vid-19. Os atle tas bra si lei-
ros es tão sen do tes ta dos di a ri a men te
e se guem ri go ro sos pro to co los de se- 
gu ran ça con tra o ví rus.

“Dos nos sos 301 atle tas, 271 fo ram
va ci na dos com pri mei ra do se e 226
com a se gun da do se, ou se ja 75% da
nos sa de le ga ção es tá va ci na da. Is so
nos traz bas tan te se gu ran ça. Além de
to do ma te ri al de pro te ção, o COB
trou xe 6 mil tes tes de an tí ge no pa ra o
Ja pão. Es ta mos usan do es ses tes tes
em pes so as que che gam pró xi mo à
nos sa de le ga ção, co mo nos sos mo to- 
ris tas e equi pe de ali men ta ção, por
exem plo”, dis se a Dra Ana Ca ro li na
Cor te, co or de na do ra de ser vi ços mé- 
di cos do COB.

Es ses mes mos pro to co los fo ram re- 
for ça dos no ho tel on de seis atle tas
olím pi cos de judô es tá hos pe da do em
Ha ma mat su, on de cin co fun ci o ná ri os
tes ta ram po si ti vo an tes da che ga da da
de le ção bra si lei ra ao ho tel. Ne nhum
des ses fun ci o ná rio te ve con ta to com
os atle tas bra si lei ros.

“A de le ga ção uti li za um ele va dor
pró prio no ho tel, usa mos más ca ra
N95, hi gi e ne de mãos to do o tem po,
ali men ta ção num lo cal ex clu si vo e
tes ta gem diá ria de to dos do ho tel e de
nos sa de le ga ção. Is so tu do nos aju dar
a mo ni to rar nos sos atle tas e a ga ran tir
a saú de de les”, dis se a Dra Ana Cor te.

SÉRIE B

Tricolor vai ter mudanças contra o Coritiba

SAMPAIO CORRÊA EMPATOU POR 2 A 2 COM O VITÓRIA, EM SALVADOR, NA ÚLTIMA RODADA DA SÉRIE B DO CAMPEONATO BRASILEIRO

Com o ti me man ti do no G4 da Sé rie
B do Bra si lei ro, a de le ga ção do Sam- 
paio Cor rêa re tor nou on tem à tar de a
São Luís, pro ce den te de Sal va dor-BA.
O em pa te (2 a 2) com o Vi tó ria dei xou
o Ru bro-Ne gro na ter cei ra po si ção
com 19 pon tos, um a me nos que o Co- 
ri ti ba, que tam bém igua lou-se no pla- 
car (1 a 1) na noi te de ter ça-fei ra com
o Vas co-R$J, na ca pi tal pa ra na en se.

Pa ra o du e lo de ama nhã, o Sam paio
po de rá ter a es treia do meia Nad son,
ca so es te se ja ins cri to no Bo le tim In- 
for ma ti vo Diá rio (BID) da Con fe de ra- 
ção Bra si lei ra de Fu te bol (CBF).Co mo
es ta va pre vis to, ele se apre sen tou no
CT Jo sé Car los Ma ci ei ra, fez os exa mes
e ini ci ou os trei na men tos. O téc ni co
Su ri an de pen de ain da da li be ra ção do
za guei ro Joé cio, que es tá re cu pe ran do
de uma le são no pé e tam bém não sa- 

be se te rá Eloir, ou tra vez en tre gue ao
DM após sair ma chu ca do no con fron- 
to com os bai a nos. Quem  ga nhou a
con di ção de ti tu lar foi o ata can te Ci el,
au tor dos dois gols que re sul ta ram no
em pa te com o ti me do Vi tó ria. Ani ma- 
do, ele re ve lou lo go após o jo go, que o
su ces so da co bran ça de fal ta te ve
mui to a ver com a fé. Mi nu tos an tes,
ele ‘con ver sou com a bo la’ e ba teu
com ma es tria, fo ra do al can ce do go- 
lei ro Ro nal do. Foi o oi ta vo gol de le
com a ca mi sa tri co lor. O Tri co lor po de
ter si do ul tra pas sa do on tem à noi te
pe lo Goiás (16 pon tos), que en fren tou
o CSA, em Ma ceió, jo go en cer ra do
após o fe cha men to des ta edi ção. Ou- 
tras equi pes que mais se apro xi mam
dos bo li vi a nos são: Ope rá rio-PR (18);
Vas co e CRB (17) e Avaí (15). Uma vi tó- 
ria do re pre sen tan te ma ra nhen se so- 
bre o Co ri ti ba (21 pon tos) po de rá sig- 
ni fi car a vi ce-li de ran ça pe la pri mei ra

vez nes te Bra si lei ro. Os tri co lo res es-
tão há seis ro da das no G4. A li de ran ça
con ti nua sen do do Náu ti co-PE, com
25 pon tos.

Ape sar dos dois gols so fri dos na
par ti da dis pu ta da no Bar ra dão, di an te
do Vi tó ria, o Sam paio con ti nua com
uma das de fe sas me nos va za das da
com pe ti ção (cin co gols) ao la do do
Náu ti co e Co ri ti ba. O ata que bo li vi a-
no já ba lan çou as re des ad ver sá ri as
on ze ve zes, igual quan ti da de ob ti da
pe lo ad ver sá rio da sex ta-fei ra.

O jo go Sam paio x Co ri ti ba te rá ar bi-
tra gem do Dis tri to Fe de ral. A CBF de- 
sig nou Ma gui el son Li ma Bar bo sa (ár- 
bi tro), ten do co mo as sis ten tes Lehi
Sou sa Sil va e Lu cas Cos ta Mo des to, to-
dos do DF. O quar to ár bi tro se rá
Maykon Ma tos Nu nes  do es ta do do
Ma ra nhão.

Pe nal va se apre sen ta

TÊNIS DE MESA

Fórum Jaracaty disputa
etapa São Luís do TMB

PROJETO FÓRUM JARACATY TEM MAIS DE 20 ANOS DE HISTÓRIA

A par tir de ama nhã (16) até do min go (18), no ve atle- 
tas do tê nis de me sa do Fó rum Jaracaty, ini ci a ti va pa tro- 
ci na da pe la Equa to ri al Ma ra nhão e pe lo go ver no do Es- 
ta do por meio da Lei de In cen ti vo ao Es por te, dis pu tam
a eta pa São Luís do TMB Es ta du al. Es ta se rá a quin ta eta- 
pa da com pe ti ção e ocor re rá no CT In de pen den te, no
Par que Athe nas.

Nes ta quin ta eta pa, os atle tas do pro je to têm o de sa- 
fio de re to mar as su as po si ções no ran king do cam pe o- 
na to. Is so por que, de vi do à pan de mia, não foi pos sí vel a
par ti ci pa ção dos me sa te nis tas do pro je to na eta pa an te- 
ri or, re a li za da na ci da de de Tun tum.

A equi pe de tê nis de me sa do Fó rum Jaracaty é com- 
pos ta por seis atle tas do mas cu li no e três do fe mi ni no,
di vi di dos em oi to ca te go ri as. No In fan til Fe mi ni no, es- 
tão con fir ma das as atle tas Pa o la Mo rais e Ju ci le ne Tor- 
res; no Ju ve nil Fe mi ni no, Pa o la e Ju ci le ne te rão a com- 
pa nhia de In grid Sa rai va. No Ra ting e no Ab so lu to Fe mi- 
ni no, Pa o la Mo rais se rá a úni ca com pe ti do ra.

Já no In fan til Mas cu li no, três atle tas vão bri gar pe lo tí- 
tu lo do TMB Es ta du al: Jú lio Cé sar, Da vi Mo rais e Ian
Gui lher me. No Ra ting Mas cu li no, Jú lio Cé sar e Da vi re- 
ve zam com Rony, Na er li son Men des e Ju an Ra mos, que
tam bém dis pu tam o Ab so lu to Mas cu li no.

O trei na dor Antô nio Car los ga ran te que há chan ces
de me da lhas pa ra o Fó rum Jaracaty. “Vai ser uma com- 
pe ti ção bem di fí cil, mas in ten si fi ca mos os trei nos nas
úl ti mas se ma nas e os atle tas es tão fo ca dos em re cu pe rar
o ran king na eta pa São Luís. Acre di ta mos que a equi pe
pos sa tra zer me da lha pa ra o Fó rum, uma vez que os
atle tas se des ta ca ram em eta pas an te ri o res”, adi an tou o
téc ni co.

SÉRIE D

Wanderson é a dúvida
na zaga do Moto Club

O que pa re cia um afas ta men to rá pi do po de re sul tar
num sé rio des fal que do ti me do Mo to pa ra o im por tan te
jo go do pró xi mo sá ba do, di an te do Pal mas-TO, em São
Luís, a par tir das 15h30, pe la Sé rie D do Cam pe o na to
Bra si lei ro. O za guei ro Wan der son não ape nas so freu
uma pan ca da na ca be ça na par ti da con tra o 4 de Ju lho,
mas até on tem ain da sen tia do res mus cu la res e foi en ca- 
mi nha do ao De par ta men to Mé di co pa ra um exa me
mais ri go ro so. Ele vi nha sen do ti tu lar ab so lu to da equi- 
pe e seu subs ti tu to no jo go an te ri or foi Ro dri go Bar re to.

Ca so não pos sa con tar com Wan der son,  o téc ni co
Car los Fer ro te rá que de ci dir ain da ho je ou ama nhã
quem en tra na za ga ao la do de Ke ven. Tu do de ve rá fi car
de ci di do por oca sião do co le ti vo de apron to. Já es tá de fi- 
ni do que ou tras al te ra ções de ve rão acon te cer, com as
vol tas do vo lan te Co dó e do ata can te Ted Lo ve. Uma ter- 
cei ra mu dan ça ain da po de ocor rer, com a saí da de Clei- 
ti nho, por ne ces si da de tá ti ca, pois a equi pe ne ces si ta
ven cer e te rá que usar mai or nú me ro de jo ga do res com
ca rac te rís ti cas ofen si vas.

Mes mo ten do fei to vá ri as con tra ta ções vi san do a Sé- 
rie D do Cam pe o na to Bra si lei ro e a clas si fi ca ção pa ra a
pró xi ma fa se, a di re to ria ob ser va que al guns se to res ain- 
da es tão ca ren tes de atle tas com o per fil tá ti co do trei na- 
dor. Por is so, bus ca mais um za guei ro, um meia e um
ata can te que jo gue pe los la dos do cam po. As ne go ci a- 
ções já fo ram ini ci a das, mas ne nhum no me foi adi an ta- 
do nas úl ti mas ho ras.

On tem, o za guei ro ma ra nhen se An dré Pe nal va se
apre sen tou pa ra os trei na men tos. O jo ga dor, que já ves- 
tiu an tes as ca mi sas do Mo to e Sam paio Cor rêa, de ve as- 
si nar con tra to ain da ho je. Sua es treia na equi pe mo ten- 
se, no en tan to, di fi cil men te ocor re rá nes te fim de se ma- 
na, pois além de de sen tro sa do  com o gru po, de pen de
do re gis tro do con tra to no Bo le tim In for ma ti vo Diá rio
(BID) da Con fe de ra ção Bra si lei ra de Fu te bol (CBF).

A fal ta de di nhei ro pa ra in ves tir em jo ga do res de me- 
lhor qua li da de téc ni ca tem di fi cul ta do o pro je to da di re- 
to ria. O go lei ro João  Pau lo, que foi son da do pa ra re tor- 
nar ao clu be, po de sair das co gi ta ções de vi do a es se pro- 
ble ma. Sem pre que são fei tas no vas con tra ta ções ocor- 
rem dis pen sas e mais des pe sas.  O pró xi mo ad ver sá rio
tem a pi or cam pa nha da Sé rie D, on de ocu pa a úl ti ma
co lo ca ção, mas de ve rá che gar a São Luís com a vol ta de
vá ri os ti tu la res. (NP)

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

https://banca.oimparcial.com.br/
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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”

INCLUSÃO SOCIAL

Carnaval e solidariedade
na Favela do Samba
SAMARTONY MARTINS

D
e ten to ra de de zoi to tí tu los, 
a Fa ve la do Sam ba no Car- 
na val de São Luís es tá de- 
sen vol ven do o pro je to “Fa- 

ve la do Fu tu ro”, que te rá a sua cul mi- 
nân cia nes tes sá ba do (17), na qua dra 
da se de da agre mi a ção. O pro je to, ob- 
je ti va a re ti ra da de cri an ças e ado les- 
cen tes de pos sí veis si tu a ções de ris- 
cos, aban do no e da oci o si da de de mo- 
do ge ral, aco lhen do-os num am bi en- 
te lú di co, má gi co, se du tor e re cre a ti vo 
(que é a qua dra de uma Es co la de 
Sam ba) , su as ati vi da des acon te cem 
no con tra tur no na me di da de con tri- 
buir com a for ma ção mais am pla dos 
in di ví du os.

O “Fa ve la do Fu tu ro” é uma par ce- 
ria en tre a Cre che Tia Ju lia e  So ci e da- 
de Re cre a ti va Fa ve la do Sam ba,  que 
por meio de ações bus ca de sen vol ver,  
fo men tar e in cen ti var a per ma nên cia 
da ca deia pro du ti va do car na val com  
a ofer ta de ofi ci nas e ati vi da des di ver- 
sas que aten de rão cri an ças e ado les- 
cen tes: Mú si ca (per cus são, ca va qui- 
nho); Ar tes (ade re ços, fan ta si as, es- 
cul tu ra, pin tu ra); Dan ça (Bal let e 
Sam ba); Es por te (ca po ei ra e jiu-jit su).

En tre as pro pos tas do pro je to “Fa- 
ve la do Fu tu ro” es tá a  des co ber ta no 
meio des sas cri an ças e ado les cen tes 
no vos ta len tos que fu tu ra men te po- 
de rão fa zer par te dos qua dros da es- 
co la co mo pro fis si o nais de vi da men te 
tra ba lha dos com va lo res de ci da da nia 
e em pa tia e qua li fi ca dos com ha bi li- 
da des e com pe tên ci as que ga ran tam a 
per ma nên cia da Cul tu ra Po pu lar Ma- 
ra nhen se , so bre tu do a Cul tu ra de Es- 
co la de Sam ba.

A Cre che Tia Jú lia é uma Es co la Co-

Cam peã do car na val 2019

“FAVELA DO FUTURO” É UMA PARCERIA ENTRE A CRECHE TIA JULIA E  FAVELA DO SAMBA

mu ni tá ria do Tú nel do Sa ca vém que 
atu al men te abri ga em mé dia 150 cri- 
an ças e ado les cen tes , aten den do pri- 
o ri ta ri a men te o pú bli co da co mu ni- 
da de do Sa ca vém e ad ja cên ci as. De- 
sen vol ve con teú dos da edu ca ção for- 
mal e bus ca tra ba lhar va lo res de ci da- 
da nia e ga ran tia de di rei tos.

Va le res sal tar que a Es co la Fa ve la 
do Sam ba foi a gran de cam peã do 
Car na val 2019 de São Luís, a qual le- 

vou pa ra a Pas sa re la uma lin da ho me- 
na gem ao de sig ner e pu bli ci tá rio Je si-
el Sa les Pon tes, 52 anos, que foi as sas- 
si na do no ano pas sa do. Com su as 17 
alas e seus dois mil com po nen tes can- 
ta ram o sam ba-en re do da agre mi a- 
ção: “sob o bri lho de um co me ta cha- 
ma do Je si el”. O pu bli ci tá rio Je si el 
Pon tes era um dos res pon sá veis pe la 
cri a ção dos car ros e das fan ta si as da 
es co la de sam ba. In clu si ve, Je si el foi 
cam peão em 2017, pe la Fa ve la, quan-
do tra ba lhou o te ma “Ci ne ma”.

DOCUMENTÁRIO

“O Baú da Dona Ivone” no Music Box Brazil
O le ga do de Do na Ivo ne La ra ao 

sam ba é um co los so que não pro je ta 
som bra, mas ilu mi na. Ela abriu ca mi- 
nho pa ra que ge ra ções de can to ras e 
com po si to ras rei vin di cas sem seus es- 
pa ços na mú si ca bra si lei ra. A Gran de 
Da ma foi a pri mei ra a as si nar um 
sam ba-en re do e a in te grar a ala de 
com po si to res de uma es co la de sam- 
ba. Seu pi o nei ris mo tam bém es tá no 
fa to de ter re ce bi do o me re ci do pres tí- 
gio por su as com po si ções num tem po 
em que is so era pra ti ca men te re ser va- 
do aos ho mens.

Os tra ba lhos des sa di va da mú si ca 
são re tra tos can ta dos de uma bra si li- 
da de lu zen te que re sis te à obs cu ri da- 
de de par te da his tó ria na ci o nal du- 
ran te o pe río do em que vi veu. Com- 
po si to ra pro lí fe ra, seu ca be dal ga- 
nhou ain da mais subs tân cia com a 
des co ber ta e o res ga te de com po si- 
ções iné di tas dei xa das pe la ar tis ta, or- 
ga ni za das por seu par cei ro mu si cal de 
lon ga da ta, Bru no Cas tro, no “Baú da 
Do na Ivo ne”. Iné di to na te le vi são bra- 
si lei ra, o do cu men tá rio “Baú da Do na 
Ivo ne” se rá exi bi do com ex clu si vi da de 
pe lo Mu sic Box Bra zil, ca nal de TV por 
as si na tu ra de di ca do à mú si ca bra si- 
lei ra. O con teú do de ri va do quar to EP 
de iné di tas da can to ra e com po si to ra, 
re sul tan te do pro je to de res ga te de 
Cas tro, e che ga ao pú bli co abrin do as 
ce le bra ções de seu cen te ná rio, a ser 
co me mo ra do em abril de 2022.

O re gis tro, que mis tu ra re pre sen ta- 
ções de can ções iné di tas de Do na Ivo- 
ne La ra e de poi men tos de gran des 
mú si cos por ela in flu en ci a dos, con ta 
com a par ti ci pa ção de Xan de de Pi la- 
res, Du du No bre, gru po Fun do de 
Quin tal, Pre ti nho da Ser ri nha e Dan- 
da ra Ma ri a na, que além de apre sen tar 
o do cu men tá rio, can ta um tri bu to à 
Gran de Da ma com pos to por Bru no 
Cas tro e Ci ra ni nho.

Com as par ti ci pa ções de:

SER VI ÇO

CONTEÚDO DO SHOW DERIVA DO QUARTO EP DE INÉDITAS DA CANTORA E COMPOSITORA

Mui to mu dou des de que Do na Ivo- 
ne de sa fi ou as nor mas de seu tem po e 
pre sen te ou o Bra sil com clás si cos cu ja 
pu jan ça e re pre sen ta ti vi da de con- 
quis tou sé qui tos de fãs, mui to além 
das fron tei ras na ci o nais. Mas sua re- 
ve rên cia à bra si li da de, ao po vo que 
en can ta por sua ale gria, mes mo an te 
os de sen can tos da re a li da de, per ma- 
ne ce. Xan de de Pi la res, em de poi men- 
to que in te gra o do cu men tá rio, sin te- 
ti zou a im por tân cia des te le ga do pa ra 
mú si ca e pa ra a vi da de bra si lei ras e 
bra si lei ros: “Do na Ivo ne La ra rom peu 
bar rei ras em uma épo ca mui to di fí cil. 
As mu lhe res, que têm a opor tu ni da de 
de can tar ho je, pre ci sam exal tar a Do- 
na Ivo ne La ra, pen sar ne la com mui to 
ca ri nho e res pei to. Por que tu do que 
nós po de mos des fru tar ho je, Do na 
Ivo ne ba ta lhou mui to pa ra con quis- 

tar”.

Dan da ra Ma ri a na, Xan de de Pi la- 
res, Bru no Cas tro, Du du No bre, Pre ti-
nho da Ser ri nha, An dré La ra, Ju ni or 
Itaguay, Mar cio Ale xan dre, Bi ra Pre si- 
den te, Se re no, Ade mir Ba te ra, Bi nho 
Per cus são, Sa rah Si, Du du Di as, Ál va- 
ro Bar ce los, Ne lio Ju ni or, Mau ri cio 
Ver de. Le an dro Bra ga e Ci ra ni nho.

Do cu men tá rio “Baú da Do na Ivo-
ne”

Exi bi ção ex clu si va pe lo ca nal de TV 
por as si na tu ra Mu sic Box Bra zil

Da ta: 15/07 às 10 ho ras
Du ra ção: 40 mi nu tos
Clas si fi ca ção in di ca ti va: li vre

ESPETÁCULO

Teatro Sesc reabre com
“Ode ao Malandro”

A es pe ra foi gran de, mas a ho ra de ma tar mos a sau da- 
de es tá che gan do. Após me ses lon ge do pú bli co por cau- 
sa da pan de mia, o Te a tro Sesc se pre pa ra pa ra re to mar
su as ati vi da des pre sen ci ais. E o re en con tro já tem da ta
mar ca da: es te sá ba do, dia 17 de ju lho. O es pe tá cu lo que
mar ca es sa re a ber tu ra é “Ode ao Ma lan dro”, um show
cê ni co iné di to com o re per tó rio da obra de te a tro mu si- 
cal bra si lei ro “A Ópe ra do Ma lan dro”, de Chi co Bu ar que,
in ter pre ta do pe lo En can to Co le ti vo Cul tu ral. No dia 24
de ju lho, o gru po es treia o es pe tá cu lo “Ser fe liz é uma
aven tu ra in fan til”, uma óti ma pro gra ma ção pa ra a cri- 
an ça da nas fé ri as. Os in gres sos já es tão à ven da na bi lhe- 
te ria vir tu al dis po ní vel no sesc ma.com.br, na aba Área
do Cli en te, ao va lor de ape nas R$5,00.

“Ode ao Ma lan dro” é em for ma to ca ba ret show, con- 
tan do e can tan do as fa ses e fa ces da ma lan dra gem re tra- 
ta da no clás si co bra si lei ro, e que re ver be ra ao lon go da
his tó ria do Bra sil. Ato res-can to res em ce na en to am clás- 
si cos co mo “Vi ver do Amor”, “Mu cha chas de Co pa ca ba- 
na”, “O Meu Amor”, “Ge ni e o Ze pe lim” e “Pe da ço de
Mim”. “Ser Fe liz É uma Aven tu ra In fan til” é uma per for- 
man ce de te a tro e mú si ca, que nar ra as des co ber tas in- 
fan tis so bre o uni ver so das re la ções hu ma nas sob o im- 
pac to de um pe río do de pan de mia, das mais pri má ri as,
co mo a re la ção com os brin que dos, até as mais com ple- 
xas, co mo as fa mi li a res. To da es sa tra je tó ria é em ba la da
por clás si cos in fan tis atem po rais do uni ver so do te a tro
mu si cal, ver si o na dos pa ra o por tu guês. To das as me di- 
das de dis tan ci a men to e pre ven ção con tra a Co vid-19
es tão sen do res pei ta das. O va lor do in gres so é ape nas R$
5,00 e vo cê po de ad qui ri-lo pe la bi lhe te ria vir tu al 
no www.sesc ma.com.br, na aba Área do cli en te. Não é
ne ces sá rio ter Car tão Sesc. Fa ça seu ca das tro de aces so
ao sis te ma, cli que na op ção Te a tro Sesc e ga ran ta o seu.

Cri a do em 2015, o En can to Co le ti vo Cul tu ral nas ceu
com o ob je ti vo de ex pan dir e aper fei ço ar a prá ti ca do Te- 
a tro Mu si cal em São Luís, ca pi la ri zan do o gê ne ro em
fes tas, even tos em em pre sas, qua li fi ca ções e pro du ções
lo cais.  Atu al men te, co mo em pre sa cons ti tuí da, o En- 
Can to tra ba lha em qua tro fren tes: mon ta gens de es pe- 
tá cu los, pro mo ções de cur sos, gru pos de es tu dos e
ações so ci ais. Tem no cur rí cu lo os es pe tá cu los Ho je na
Broadway, Noi te na Broadway, Se a sons Of Lo ve – RENT,
Ca zu za – Exa ge ra do, Ca dê a He ran ça?, Meu Ami go Char- 
lie Brown – Ti ri nhas Mu si cais.

O Te a tro Sesc é o pri mei ro do Ma ra nhão a re a brir su as
por tas. Re to man do gra du al men te su as ati vi da des, 

PROJETO INTERNACIONAL

Francinne desembarca na
Coréia do Sul, terra do BTS

CANTORA FRANCINE LANÇARÁ PROJETO TOTALMENTE KPOP

Não é sur pre sa pa ra nin guém que Fran cin ne ado tou a
cul tu ra co re a na no seu dia a dia, após gra var seu fe at.
com o can tor Spax a loi ra se apro xi mou ca da vez mais da
cul tu ra co re a na des per tan do in te res se em gran des em- 
pre sá ri os da in dús tria do KPOP em agen ciá-la fo ra do
país, após me ses de pre pa ra ção a can to ra aca bou de de- 
sem bar car na Co reia do Sul pa ra fi na li zar seu pro je to in- 
ter na ci o nal.

Sem as cen dên cia asiá ti ca Fran cin ne é a pri mei ra can- 
to ra es tran gei ra a lan çar um pro je to to tal men te KPOP
si mul ta ne a men te en tre as du as na ções. To da pro du ção
se rá fei ta por pro fis si o nais re no ma dos que as si na ram
pro du ções de gru pos co mo Red Vel vet, Su per Ju ni or, Jes- 
sie en tre ou tros. “Es tou mui to fe liz com es se no vo mo- 
men to em mi nha car rei ra, me iden ti fi quei mui to com a
cul tu ra co re a na des de o iní cio, as coi sas fo ram acon te- 
cen do na tu ral men te e tu do pen sa do mi nu ci o sa men te, é
um pro je to mui to gran de que en vol ve mui tos pro fis si o- 
nais. É uma gran de res pon sa bi li da de além de ser iné di to
no mun do uma can to ra sem as cen dên cia asiá ti ca gra- 
van do na ter ra do KPOP nos mol des de le tem a ques tão
do in ter câm bio cul tu ral en tre as du as na ções. Pro me to
que vol ta rei com mui tas no vi da des pa ra os meus fãs e
não ve jo a ho ra de po der fa zer uma tur nê e com par ti lhar
es se no vo mo men to da mi nha vi da.” Co men ta Fran cin- 
ne so bre sua ex pec ta ti va com seu pró xi mo lan ça men to.

O pri mei ro sin gle che ga no iní cio de no vem bro
acom pa nha do de um Mu sic Vi deo (MV), que pro me te
ser uma su per pro du ção re ple to de co re o gra fia e vo cais
dig nos de um su ces so do KPOP tra zen do to das as ca rac- 
te rís ti cas do gê ne ro mu si cal, in clu si ve a bra si lei ra can- 
ta rá em co re a no, idi o ma que vem apren den do des de o
iní cio do ano e sem pre com par ti lha ví de os em su as re- 
des so ci ais.

São Luís, quinta-feira, 15 de julho de 2021
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SUVs na liderança

Se gun do a As so ci a ção Bra si lei ra das Lo ca- 
do ras de Au to mó veis (ABLA), os uti li tá ri os
es por ti vos (SUVs) as su mi ram a li de ran ça
en tre as ca te go ri as de veí cu los mais pro cu- 
ra das pa ra o tu ris mo de la zer.  De 2017 pa ra
cá, o to tal de SUVs na fro ta das lo ca do ras su-
biu de 47 mil uni da des pa ra mais de 107 mil,
a mai o ria des ti na da pa ra as vi a gens em fa-
mí lia ou en tre ami gos. A pan de mia tor nou
es se meio de trans por te mais co mum.

White Belt Six Sigmas

No pró xi mo dia 28 de ju lho, a Fa cul da de
de Ne gó ci os Fa e ne re a li za rá, de for ma on-li- 
ne e ao vi vo, a Whi te Belt Six Sig mas, for ma-
ção que da rá di rei to a cer ti fi ca do re co nhe ci-
do in ter na ci o nal men te. Du ran te o cur so, se- 
rá sor te a da uma bol sa in te gral do Gre en Belt
EAD en tre os par ti ci pan tes. A for ma ção es tá
sen do or ga ni za da pe lo pro fes sor, con sul tor
e em pre sá rio Ri car do An dré Car rei ra, di re tor
ge ral da Fa e ne.

O es cri tor Ri car do Mi ran da Fi lho,
e seus co le gas da As so ci a ção Ma ra -
nhen se de Es cri to res In de pen den tes
(Amei), por meio do Clu be de Lei tu ra
de Au to res Ma ra nhen ses Amei Ler,
es tão as vol tas com o lan ça men to do
Prê mio Amei 2021, pre vis to pa ra o
dia 9 de agos to. Com par ti ci pa ção de
mem bros do Pro gra ma de Pós-Gra -
du a ção em Le tras da UF MA, a pre mi -
a ção tem vas ta pro gra ma ção, que
ocor re rá en tre os di as 9 e 15 do pró xi -
mo mês e cu jo cro no gra ma com ple to
po de ser aces sa do no si te ofi ci al da
Amei. O Prê mio Amei con ta rá ain da
com lan ça men to da co le tâ nea dos
tex tos ven ce do res na ca te go ria “Po e -
sia” e en tre ga do Prê mio Gon çal ves
Di as na ter ça, 10 de agos to, ce le bran -
do o Dia Es ta du al da Po e sia.

A Agên cia Na ci o nal de
Avi a ção Ci vil (Anac) e
com pa nhi as aé re as se -
rão ou vi das em au di -
ên cia pú bli ca na Câ -
ma ra dos De pu ta dos,
so bre a re du ção da
ma lha aé rea em São
Luís e Im pe ra triz. A au -
di ên cia foi so li ci ta da
pe lo de pu ta do fe de ral
Alui sio Men des (PSC),
por meio de re que ri -
men to apre sen ta do e
apro va do na Co mis são
de Fis ca li za ção Fi nan -
cei ra e Con tro le nes ta
ter ça-fei ra, 13. 

Re gis tro do lan ça men -
to do Pro je to In fân cia
Fe liz, que be ne fi ci a rá
cri an ças em Pa ço do
Lu mi ar. 
Com o pa tro cí nio da
Fri bal e do go ver no do
Es ta do, por meio da Lei
de In cen ti vo ao Es por -
te, a ini ci a ti va vai
trans for mar a re a li da -
de de mais de 80 cri an -
ças que es tu dam na
Es co li nha So nho de
Cri an ça, no Por to do
Mo ca ji tu ba, em Pa ço
do Lu mi ar. 

Testagem para covid-19

A APAE de São Luís aca ba de fir mou uma par-
ce ria com a Pre fei tu ra pa ra atu ar co mo o 16º
pos to de tes ta gem rá pi da pa ra a Covid19 na ca-
pi tal ma ra nhen se, com exa me do ti po co le ta de
swab na sal. A tes ta gem é li vre e é ao pú bli co em
ge ral me di an te en tre ga de se nhas diá ri as, no
tur no da tar de sem pre à par tir das 14h, no se tor
de la bo ra tó rio na se de da APAE de São Luís no
bair ro do Ou tei ro da Cruz. A re a li za ção dos exa- 
mes acon te ce di a ri a men te das 14h às 16h com
en tre ga de re sul ta do ime di a ta, em ape nas 15
mi nu tos.

Oportunidade

Du ran te es te mês de ju lho, a Se ra sa re lan ça
seu pro gra ma que per mi te re ne go ci ar dí vi das
por até R$ 100. Se rão ofe re ci dos mais de R$ 12
bi lhões em des con tos em cer ca de 14 mi lhões de
dí vi das. 

Em 2020, 6 mi lhões de dí vi das fo ram qui ta das
na ação, se gun do in for ma ções da Se ra sa. No
pro gra ma, con su mi do res com dé bi tos em 24
em pre sas par cei ras de di ver sos seg men tos po- 
de rão ter aces so a des con tos de até 99%.  A ne- 
go ci a ção se rá fei ta de for ma gra tui ta nos ca nais
ofi ci ais da Se ra sa.

Projeto Infância Feliz

Com o pa tro cí nio da Fri bal e do go ver no do
Es ta do, por meio da Lei de In cen ti vo ao Es por te,
o Pro je to In fân cia Fe liz vai trans for mar a re a li- 
da de de mais de 80 cri an ças que es tu dam na Es- 
co li nha So nho de Cri an ça, no Por to do Mo ca ji- 
tu ba, em Pa ço do Lu mi ar. Fun da da há 15 anos
pe la As so ci a ção Be ne fi cen te dos Mo ra do res do
Por to do Mo ca ji tu ba, Su ru ri tiu, Pe dri nhas (As- 
bep), a Es co li nha So nho de Cri an ça tem re a li za- 
do um tra ba lho de ex ce lên cia com as cri an ças
ca ren tes da co mu ni da de do Por to do Mo ca ji tu- 
ba e ad ja cên ci as.

Pra curtir

A pro fes so ra do cur so
de Co mu ni ca ção So -
ci al, ha bi li ta ção em
Re la ções Pú bli cas,
Lu ci a na Sa rai va de
Oli vei ra Jerô ni mo,
aca ba de lan çar o li -
vro “Diá lo go Te má ti co
On-Li ne En tre Go ver -
no e Ci da dãos: Con -
tri bui ção ao es tu do
de con sul tas pú bli ca
no Bra sil”.

A obra é re sul ta do da
te se de dou to ra do da
do cen te, de fen di da
na Pon ti fí cia Uni ver -
si da de Ca tó li ca do Rio
Gran de do Sul (PUC-
RS) e pu bli ca do pe la
Edi to ra Ap pris.

O Ser vi ço Na ci o nal de
Apren di za gem Ru ral
(Se nar-MA) avi sa: o
pe río do de ins cri ções
pa ra o pro ces so se le -
ti vo dos cur sos téc ni -
cos gra tui tos e a dis -
tân cia em Agro ne gó -
cio e em Fru ti cul tu ra
es tá na re ta fi nal.

Os in te res sa dos têm
so men te até sex ta, 16,
pa ra con cor rer às va -
gas dis po ní veis pa ra o
se gun do se mes tre.
No Ma ra nhão, as ci -
da des po los com ins -
cri ções aber tas, são
Ca xi as e Cha pa di nha.
O edi tal e o for mu lá -
rio de ins cri ção es tão
dis po ní veis no link
https://bit.ly/3kbSPWe.

Com o te ma cen tral
“Agen da ASG no pro -
ta go nis mo do de sen -
vol vi men to re gi o nal”,
o Ban co do Nor des te
re a li za, nes ta quin ta
e sex ta, 15 e 16, o XX -
VII Fó rum Ban co do
Nor des te de De sen -
vol vi men to.

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

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 (TCE-
MA) foi marcada pela troca de comando 
na presidência do órgão. Prestes a com-
pletar 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 coman-
dará, na próxima quarta-feira (21), a elei-
ção do novo presidente da casa.

Durante a sessão, muitas manifesta-
ções de apreço por parte dos membros 
do Pleno ao colega que deixava a presi-
dência, dentre as quais, dos conselheiros 
Jorge Pavão e Edmar Cutrim, que realça-
ram as qualidades e a convivência com o 
conselheiro que pelo maior número de 
vezes ocupou a presidência do Tribunal. 
Responsável pelo primeiro concurso pú-
blico da história do TCE maranhense, No-
nato Lago ocupou por cinco vezes a pre-
sidência 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 ne-
nhum tipo de prejuízo em suas rotinas de 
fiscalização e apreciação das contas públi-
cas. “Ao contrário, mesmo nesse contexto 
adverso, conseguimos avançar em alguns 
procedimentos, com ênfase no uso dos 
sistemas eletrônicos”, lembrou.

Resumindo o legado da última passa-
gem de Nonato Lago pela presidência, o 
presidente Washington Oliveira destacou 
ainda a abertura permanente para o di-
álogo interinstitucional, o apoio às boas 
práticas e à inovação no âmbito do contro-
le externo, a liderança na gestão da crise 
sanitária, priorizando a saúde dos servi-
dores 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.


