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Porto do Itaqui
cresce 32% no
primeiro semestre

LIBERDADE DE CULTO

Ministério Publico
participa de reunião
sobre intolerância
religiosa na Ilha
A promotora de justiça divulgou os
canais da Ouvidoria do MPMA para
registro de denúncias e pediu a participação de todos na consulta pública realizada pelo MPMA em seu
Planejamento Estratégico
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Com mais de 15 milhões de toneladas de cargas movimentadas
neste primeiro semestre, o Porto do Itaqui cresceu 32% em relação
ao mesmo período de 2020. A maior alta foi registrada nas cargas
de granéis líquidos, com 90% acima do que foi movimentado nos
seis primeiros meses do ano passado. Se considerarmos somente as
operações de entreposto, o aumento chegou a 441%

Dois dias sem mortes por Covid-19 no Maranhão
PÁGINA 6

Endividamento atinge
70% das famílias
Dívidas com cartão de crédito continuam sendo as principais causas do
endividamento das famílias brasileiras. Saiba os impactos emocionais disso
PÁGINA 10

Sindicato dos Feirantes realiza
Ação Social na Liberdade
O Sindicato do Comércio Varejista de Feirantes de São
Luís (Sindifeirantes), realiza nesta sexta-feira (16), a partir
das 8h, uma Ação Social na feira do bairro Liberdade. A entidade é filiada à Federação do Comércio, de Bens, Serviços
e Turismo do Maranhão (Fecomércio-MA), e a atividade integra o Projeto Saúde nas Feiras.
PÁGINA 6

Indústria tem leve crescimento no Maranhão
PÁGINA 6

Rodrigo Pacheco
deve assumir
Presidência
do Brasil

ELIÇÕES 2022
Deputado Yglésio
declara apoio a
Carlos Brandão
para o governo
PÁGINA 3

Live Show Solidário “Todos Pela Sotaque”
Com o presidente da República,
Jair Bolsonaro (sem partido), internado, o país pode passar por
momentos de tensão para decidir quem o substituirá em caso
de licença médica. Isso porque
o próximo da linha de sucessão, o vice-presidente Hamilton
Mourão, também está fora do
Brasil. PÁGINA 2

Artistas como Albert Abrantes, Inácio Pinheiro, Milena Mendonça, Nivaldo Santos, Sapuca, Raiz Tribal, Elilma Vasconcelos, Caio Monteiro, Vamu do Samba, Marcos da Maioba, Kosta Neto, Ellen Oliveira, Anastácia Lia, Pp Jr, João Marcus, César Roberto, Gerude, Diel França,
Ronald Pinheiro, Erasmo Dibel, Carlinhos Veloz, Bicho Barrica, Mix in Brasil, Boi da Floresta
e grande elenco de convidados se reúnem no próximo domingo (18), para uma Live Solidária
que será transmitida pelo canal do Youtube da Sotaque. PÁGINA 9

Maranhense ganha Leão
de Ouro em Cannes
PÁGINA 9

BASTIDORES
Projeto de Lei da
Grilagem avança
Se as florestas amazônicas, em cuja região o
Maranhão está incorporado à sua parte oriental,
vive hoje sob a mais contundente ameaça de incêndios, grilagem, garimpos clandestinos e exploração madeireira, a população indígena nunca
esteve em tão elevado nível de perigo.
Em 2020, a ong mundial Greenpeace e outras 61 organizações
enviaram a presidentes da
Câmara e do Senado um
parecer sobre medidas de
combate à devastação pelas queimadas.
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ANÁLISE

Especialista critica
politização de doença
Em uma publicação inflamada nas redes sociais, Jair Bolsonaro vinculou o problema
que sofreu no intestino, na madrugada de ontem, ao ataque do qual foi vítima em 2018

D

desde o atentado de 2018, mas ele
nunca tinha se portado de uma maneira tão emocional ao falar sobre como o episódio ainda causa problemas
à sua saúde. A avaliação de analistas é
de que Bolsonaro quis apelar ao senso
de humanidade da população para tirar algum proveito.
Apesar disso, ao contrário do que
aconteceu três anos atrás, a percepção da sociedade sobre ele não deve
mudar. O cientista político Enrico Ribeiro, coordenador legislativo da
Queiroz Assessoria em Relações Institucionais e Governamentais, ponderou que a internação do presidente
não é impactante o suﬁciente para
O mandatário acrescentou: “Peço a blindá-lo de críticas.
“Esse episódio é muito pequeno
cada um que está lendo essa mensagem que jamais desista das nossas co- perto de várias coisas que estão surres, dos nossos valores! Temos rique- gindo. Casos de corrupção que colozas e um povo maravilhoso que ne- cam o governo na corda, baixa popunhum país no mundo tem. Com ho- laridade, a CPI que a cada dia começa
nestidade, com honra e com Deus no a chegar mais perto dele e de pessoas
coração é possível mudar a realidade próximas. Há um desgaste muito
grande da imagem de Bolsonaro. Se
do nosso Brasil. Assim seguirei!”.
O presidente nacional do PSol, Juli- em 2018 ele tinha o discurso, que peano Medeiros, rebateu o chefe do Pla- gou muito forte entre a população,
nalto. “Cada vez mais isolado, com agora ele tem a ação, que está sendo
sua aprovação despencando, incapaz criticada”, observou.
Vera Chemin, mestre em direito
de esconder seus escândalos na CPI
da Covid, Bolsonaro volta a mobilizar público pela Fundação Getulio Vargas
O presidente voltou a falar que a sua tropa contra o PSol nas redes soci- (FGV), acrescentou que Bolsonaro
sua vida foi poupada para que ele pu- ais. Mais uma tentativa inútil de des- pode até arrefecer o ambiente contrádesse alterar a realidade do país e, a viar o foco da crise. O acerto de contas rio ao seu governo, mas só momentadespeito das críticas contra a sua ges- com a história está marcado”, enfati- neamente. “Penso que apenas uma
pequena parcela deve se sensibilizar
tão pela forma como conduziu a pan- zou.
com o presidente, visto que Bolsonaro
demia da covid-19, aﬁrmou que está
continuará lidando com os problefazendo um bom trabalho. Além dis- Equívoco
mas que envolvem a pandemia. Houso, recorreu ao discurso que o elegeu
Essa não foi a primeira vez que o ve muita negligência e descaso por
presidente há três anos para pedir o
presidente precisou ser hospitalizado parte dele”, ressaltou.
apoio da população.
iante da crescente reprovação ao governo, revelada
por pesquisas de opinião —
sobretudo por conta de denúncias feitas na CPI da Covid de supostos casos de corrupção cometidos
por integrantes do Executivo em meio
à pandemia —, o presidente Jair Bolsonaro transformou o seu quadro de
saúde em uma ferramenta política
para tentar melhorar a imagem com a
população.
Em uma publicação inﬂamada nas
redes sociais, o chefe do Palácio do
Planalto vinculou o problema que sofreu no intestino, na madrugada de
ontem, ao ataque do qual foi vítima
em 2018, quando levou uma facada
na barriga às vésperas do primeiro
turno da eleição presidencial. Ele culpou a oposição por tudo o que aconteceu.
“Mais um desaﬁo, consequência da
tentativa de assassinato promovida
por antigo ﬁliado ao PSol, braço esquerdo do PT, para impedir a vitória
de milhões de brasileiros que queriam
mudanças para o Brasil. Um atentado
cruel não só contra mim, mas contra a
nossa democracia”, diz um trecho da
mensagem de Bolsonaro.

“Por Deus foi-nos dada uma nova
oportunidade, para, enﬁm, colocarmos o Brasil no caminho da prosperidade. E mesmo com todas as adversidades, inclusive uma pandemia que
levou muito de nossos irmãos no Brasil e no mundo, continuamos seguindo por esse caminho”, publicou.
“Agradeço a todos pelo apoio e pelas
orações. É isso que nos motiva a seguir em frente e enfrentar tudo que for
preciso para tirar o país de vez das
garras da corrupção, da inversão de
valores, do crime organizado, e para
garantir e proteger a liberdade do nosso povo.”

Dino debate futuro
da paradiplomacia
no Brasil
O governador do Maranhão, Flávio Dino, foi um dos
convidados do debate online sobre a “Paradiplomacia
Brasileira durante e após o Governo Bolsonaro”, promovido pelo canal no YouTube ‘Diplomacia para Democracia’. Com curadoria e mediação de João Raphael da Silva,
doutorando em Serviço Social e Política Social da Ulster
University, e participação da co-fundadora e diretora
executiva da Plataforma Cipó, Adriana Erthal Abdenur,
o debate girou em torno de uma questão central: qual a
dimensão e relevância da paradiplomacia subnacional
durante o governo do presidente Jair Bolsonaro e o que
poderá se tornar num futuro pós-Bolsonarista?

Paradiplomacia – ou diplomacia
paralela – é a inserção de governos
subnacionais (como estados e
municípios) nas relações
internacionais.
Um exemplo de prática paradiplomática foi a operação de guerra empreendida pelo Governo do Maranhão
para importação de respiradores da China, logo no início da pandemia, no primeiro semestre de 2020.
Na época, havia uma corrida internacional por respiradores para tratamento de pacientes da Covid-19, e o
Maranhão precisou traçar, com apoio de empresas privadas, uma rota alternativa via Etiópia, para evitar o
conﬁsco do governo federal.
Para Flávio Dino, no Brasil a paradiplomacia é uma
“tendência”, já que funciona como método de contraposição à política externa nacional em vigor, que ele
classiﬁcou como inconstitucional.
“Nós saímos de um quadro de normalidade institucional, de cumprimento daquelas regras do artigo 4º da
Constituição Federal sobre as relações internacionais,
para uma situação bastante atípica, eu diria, em que o
regramento, a moldura normativa instalada na Constituição passou a ser ignorada no que ser refere à implementação da política externa brasileira. Sem medo de
errar, chego a dizer que nós temos uma política externa
inconstitucional e isso é uma novidade, pelo menos no
período pós-1988”, pontuou o governador.

LICENÇA

Paradiplomacia na pandemia

Pacheco deve assumir Presidência da República

Dino destacou que os estados brasileiros foram fortemente pressionados ao caminho da paradiplomacia
com a chegada da pandemia, já que o governo federal,
até então o principal agente interlocutor das relações do
Brasil com as outras nações desde a redemocratização,
passou a isolar o Brasil das movimentações internacionais em busca de tratamento e informações cientíﬁcas
para deter o coronavírus.
“Isso colocou uma necessidade prática sobre os estados, em razão da pandemia. Nós tivemos uma política
de isolamento do Brasil no concerto das nações, que cobrou um preço altíssimo e isso jogou os estados na arena
internacional. Repentinamente, os estados tiveram, na
prática, que exercer um papel de contraste, e ao mesmo
tempo um papel de articulação internacional, sem
apoio, por exemplo, das embaixadas, para obter insumos de saúde. Isso demandou um esforço paradiplomático ao qual inclusive os estados não estavam habilitados. Não havia estrutura, não havia expertise. Cada estado foi mais ou menos ‘se virando’”, frisou Flávio Dino.
Estados atuando no debate climático internacional

RODRIGO PACHECO DEVE ASSUMIR A PRESIDÊNCIA CASO JAIR BOLSONARO PEÇA LICENÇA MÉDICA PARA TRATAMENTO
Com o presidente da República,
Jair Bolsonaro (sem partido), internado, o país pode passar por momentos
de tensão para decidir quem o substituirá em caso de licença médica. Isso
porque o próximo da linha de sucessão, o vice-presidente Hamilton Mourão, também está fora do Brasil. Mourão viajou para Angola com o ministro
das Relações Exteriores, Carlos França, na tarde desta quarta-feira (14/7) e
lá permanecerá até o próximo sábado
(17/7).
A assessoria do vice-presidente disse que a agenda está mantida e que
não há informações sobre uma possível substituição.
Neste caso, o presidente da Câmara
dos Deputados, Arthur Lira, deve ser
acionado. No país e disponível, seria
natural para Lira assumir a cadeira de
chefe do Executivo. No entanto, dois
processos em que ele é réu no Supremo Tribunal Federal (STF) impedem
que ele assuma o cargo.
De acordo com o jurista e professor
de direito da Fundação Getulio Vargas

(FGV) Davi Tangerino, o precedente
para uma possível proibição de Lira
ocorreu em 2016, quando os ministros do Supremo julgaram o caso de
Renan Calheiros, que presidia o Senado Federal naquele ano e também respondia a um processo no órgão. A
Corte decidiu que Calheiros não poderia assumir a presidência da República, caso necessário.
“Não houve nenhuma decisão depois deste ano alterando esse entendimento. Então, caso ocorra a licença
médica, Lira não poderá assumir”,
aﬁrma Tangerino. No entanto, a defesa do presidente da Câmara recorre
contra a decisão do STF de aceitar as
denúncias contra ele. Juridicamente,
enquanto o pedido da defesa não for
analisado, ele não pode ser considerado réu. Procurada, a assessoria de Lira
não se pronunciou sobre o assunto.
Neste sentido, tudo indica que o
substituto mais provável até sábado
(17/7), caso ocorra a licença de Bolsonaro, seja o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco.

Há ainda a possibilidade de Bolsonaro não solicitar substituição. Enquanto estiver consciente, o presidente da República pode permanecer
no cargo, mesmo que esteja hospitalizado. Foi o que ocorreu em setembro
de 2020, quando ele passou por uma
cirurgia de retirada de um cálculo na
bexiga e não delegou a presidência
para Mourão.
Presidente internado
Bolsonaro está internado no hospital Vila Nova Star, em São Paulo, para
onde foi transferido na noite desta
quarta-feira (14/7), após ser atendido
pelo Hospital das Forças Armadas, em
Brasília. Ele foi até o local com fortes
dores abdominais e recebeu o diagnóstico de obstrução intestinal. De
acordo com o ﬁlho, senador Flávio
Bolsonaro, “foi constatado um entupimento no seu intestino, com muito
líquido no estômago”. O chefe do Executivo chegou a ser intubado por precaução, disse o parlamentar.

Presidente do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal, bloco que reúne os estados do Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão,
Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins, em
busca de parcerias internacionais para impulsionar a
região com sustentabilidade, Flávio Dino aponta que
agora vivencia outra experiência dentro da paradiplomacia, mas dessa vez o objetivo é encontrar saídas para
que o Brasil não seja “aniquilado” da agenda internacional que busca a defesa do meio ambiente.
“Os estados tinham uma função complementar na
diplomacia brasileira e passaram a ter um papel de protagonismo. Vimos isso na pandemia e isso se dá agora na
temática ambiental, em que nós temos buscado a participação direta e a interlocução em fóruns, para evitar
um desastre total, com o aniquilamento da imagem do
Brasil no mundo, no que se refere à segurança climática
do planeta”, sublinhou o governador.
Superando omissões federais
Flávio Dino avalia que, apesar da existência de dispositivos jurídicos que garantem a manutenção de uma
política externa brasileira efetiva, a paradiplomacia permite que os estados contornem as omissões do atual governo federal.
“Nós temos um governo federal omisso. Se não fosse
essa ampliação da participação dos Estados, assegurada
até pelo Supremo, na temática sanitária, nós teríamos
hoje o dobro de óbitos no Brasil”, ressaltou o governador.
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PLANEJAMENTO MUNICIPAL

RevisãodoPlanoDiretor
empautanaCâmara PLdaGrilagemavança
Parlamentares terão a missão de revisar o último Plano Diretor, Lei 4.669 de 2006 que
está desatualizado. Mensagem do Executivo Municipal já foi envia ao prefeito Braide

O

vereador Octávio Soeiro
(Podemos) aﬁrmou durante
a sessão da última quartafeira, 14, que a revisão do
Plano Diretor de São Luís será uma
das maiores missões desta legislatura.
Em discurso na tribuna da Câmara
Municipal, o parlamentar destacou
que era um tema de grande responsabilidade que a Casa precisava assumir.
“Falar do Plano Diretor talvez seja
uma das maiores missões dessa legislatura. Um tema que é sim, e precisamos assumir, de responsabilidade
desta Casa. Não só de um ou dois vereadores, mas de todos os 31 parlamentares. Eu tenho absoluta certeza e
convicção que estamos preparados
para colaborar e acompanhar o desenvolvimento socioterritorial que a
cidade tanto precisa”, declarou.
O vereador lembrou que o último
Plano Diretor está desatualizado, é a
Lei 4.669 de 2006. “Se falar de Plano
Diretor é falar de algo que já está desfasado. Aﬁnal, a última vez que esse
instrumento de planejamento municipal foi atualizado foi em 2006″, declarou.
Soeiro lembrou que a Casa já avançou muito no processo de audiência
pública em todas as etapas. Ele também destacou o interesse do prefeito
na aprovação do instrumento de planejamento municipal e concluiu o
pronunciamento dizendo que era necessário dividir o que é urbano e rural,
sem deixar penalização e diﬁculdade
para nenhuma área.
“Nós já avançamos muito no processo de audiência pública em todas

FOTO: LEONARDO MENDONÇA

SOEIRO LEMBROU QUE A CASA JÁ AVANÇOU NO PROCESSO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
as etapas e aguardamos de forma ansiosa a Mensagem enviada pelo Executivo e eu já tive a oportunidade de
conversar com o prefeito Eduardo
Braide. É de total interesse do prefeito
a aprovação do Plano Diretor porque
nós estamos falando de todo o desenvolvimento e avanço da cidade, da-

quilo que é necessário dividir o que é
urbano e rural, sem deixar penalização e diﬁculdade para nenhuma área,
mas sim, buscar aquilo e ordenar o
que é necessário para a cidade”, concluiu.

Se as ﬂorestas amazônicas, em cuja região o Maranhão está incorporado à sua parte oriental, vive hoje sob a mais contundente
ameaça de incêndios, grilagem, garimpos clandestinos e exploração madeireira, a população indígena nunca esteve em tão elevado nível de perigo. Em 2020, a ong mundial Greenpeace e outras
61 organizações enviaram a presidentes da Câmara e do Senado um parecer sobre medidas de combate à devastação pelas
queimadas. Esta semana, o plenário da Câmara fez o contrário.
Acelerou a tramitação, em regime de urgência, do Projeto de Lei
2633/2020, apelidado pela oposição e entidades civis de “PL da
Grilagem”. Vários deputados do Maranhão votaram a favor.
A proposta altera normas relacionadas à ocupação de terras
públicas federais, legaliza invasões fora das regras e beneﬁcia os
grileiros. Por isso tem ampla rejeição popular e ambiental. É escandaloso, sobretudo neste momento de pandemia, na crise
econômica, social e sanitária, em que as pessoas lutam para se
manter vivas até serem vacinadas. E quando milhões de jovens e
adultos buscam emprego no desespero, os congressistas se mostram interessado justamente em beneﬁciar criminosos. “É um escândalo”, critica a porta-voz de Políticas Públicas do Greenpeace,
Thaís Bannwart.
Vale destaque nesse contexto, um estudo publicado esta semana pela Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia
Brasileira (COIAB). Mostra que os povos indígenas do Maranhão têm enormes diﬁculdades para ter seus direitos e garantias
constitucionais reconhecidos pelo Poder Judiciário. É tudo combinado com as bancadas ruralistas, da Bala e do Boi, com enorme
poder no Congresso. E coincide com o momento em que a ﬂoresta
amazônica volta a arder em chamas, já com recordes em 2021.
Parece um pacto desambiental no Congresso e no governo para confrontar o mundo sobre a preservação do planeta e da
Amazônia. O PL da Grilagem incentiva a ação ilegal de madeireiros, grileiros e garimpeiros, levando o Brasil a sofrer a pressão de
empresários, investidores e governos de outros países, que não
querem investir nem comercializar produtos manchados com a
destruição ambiental e com o sangue de indígenas. Só no Maranhão, entre 2003 e 2019, foram registrados 57 assassinatos de indígenas. E, por incrível que pareça, nenhuma sentença condenatória relativa a esses casos. Até o Inpe Governo Federal passa à alçada do Ministério da Agricultura, órgão facilitador da devastação
ambiental com o agronegócio.

Destravando o censo
No twitter, a senadora Eliziane Gama, líder do Bloco Senado
Independente, festejou o parecer do relator das LDO favorável à
sua emenda, que coloca no orçamento de 2022, R$ 2 bilhões para
a realização do Censo demográﬁco, atrasado desde 2020.

ELEIÇÕES 2022

Deputado Yglésio declara apoio a Carlos Brandão

Agenda lotada (1)
Enquanto 2022 não chega para ele assumir a titularidade do
governo do Maranhão, o vice Carlos Brandão percorre os municípios vistoriando obras, entregando outras, lançando programas
sociais e fazendo articulações políticas.

Agenda lotada (2)
Esta semana, Brandão saiu da região sul do Maranhão, passando por Imperatriz, e ontem já estava em Bacabal. Seu trabalho está totalmente alinhado com Flávio Dino que também segue a
agenda alternando agenda no interior e encontros políticos no
Palácio dos Leões

“Não vamos rugir como leão com alguns e miar como
gatinho com outros”
Do senador Randolfe Rodrigues para os colegas Na CPI da covid, ontem, durante o depoimento do Cristiano Carvalho. Ele pediu tratamento igual para todos.
A temporada de futrica e fake news envolvendo os précandidatos governistas está rica para quem vive de
promover intrigas. O vice-governador Carlos Brandão,
o senador Weverton Rocha e Flávio Dino são alvos preferenciais.
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PARLAMENTAR FOI O PIRMEIRO A DECLARAR APOIO AO PROJETO POLÍTICO DO VICE-GOVERNADOR CARLOS BRANDÃO PARA 2022
O deputado Yglésio Moyses (PROS)
subiu à tribuna da Casa do Povo para
anunciar apoio à candidatura do vicegovernador Carlos Brandão ao governo do Estado. O fato aconteceu quarta-feira (14), na última sessão plenária
antes do recesso da Assembleia Legislativa do Maranhão.

“Me sinto honrado em
defender o projeto do
vice-governador Carlos
Brandão”

Na corrida ao Palácio dos Leões,
Yglésio é o primeiro parlamentar estadual a manifestar apoio ao projeto de
governo de Carlos Brandão, além de
ser o primeiro a anunciar ﬁliação ao
PSDB – mesmo partido do vice-governador.
No governo Carlos Brandão, que já
tem previsão de início em abril de
2022, Yglésio deve ﬁgurar uma grande
voz do Executivo Estadual dentro da
Assembleia Legislativa. O deputado,
durante o anúncio, também convidou
outros parlamentares a fazer parte da
legenda do pré-candidato do governo, a exemplo dos deputados Rafael
Leitoa, Daniela Tema, Ariston e outros
que, hoje, formam a base dinista dentro do legislativo estadual.

Durante o discurso, Yglésio também adotou uma narrativa de conciliação e união pelo bem do Maranhão e
acredita que o grupo do governador
Flavio Dino (PSB) deve caminhar junto nas eleições de 2022.
TRAJETÓRIA
O deputado estadual Yglésio
Moyses foi eleito em 2018 pelo PDT de
Weverton Rocha e era dado como certo seu retorno ao partido. Com o
anúncio da ida para o PSDB, Weverton
perde mais um grande apoio. Dr.
Yglésio foi eleito pela primeira vez em
2018 com 39.804 mil votos e vai buscar sua reeleição na base de sustentação de Carlos Brandão.
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Conhecedores da prática de fuxicaria envolvendo a disputa do governo do Maranhão, Flávio Dino, Brandão e
Weverton Rocha vão tirando de letras. Aﬁnal, as redes
sociais são os ambientes mais envenenados da política
– aqui e alhures.
Oito das dez cidades com maiores taxas de mortes violentas intencionais do país ﬁcam no em regiões metropolitanas de quadro capitais do Nordeste. Nenhuma no Maranhão, segundo o Anuário Brasileiro da Segurança Pública, divulgado ontem.

Marcelo Tavares no TCE
O secretário da Casa Civil do governo Flávio Dino, Marcelo Tavares será o substituto do conselheiro do Tribunal de Contas do
Estado (TCE), Nonato Lago, que renunciou à presidência e se aposentará no dia 8 de setembro, quando terá 75 anos.

Brandão reforça PSDB
O vice-governador Carlos Brandão está levando para o PSDB
os deputados Edson Araújo (PSB), Iglésio Moisés (Pros), Ariston
Ribeiro (Republicanos) e mais o ex-deputado Stênio Rezende,
marido da estadual Andreia Rezende.

4

Celio Sergio
E-mail: celiosergio@hotmail.com
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Onde o neofascismo,
o conservadorismo
e neoliberalismo se
encontram
CAROLINA GRAÇA MELLO
carolinagracamello@gmail.com

Nada a comemorar
CIDA BARBOSA

Já se passaram 31 anos
desde a sanção do
Estatuto da Criança e do
Adolescente.
Sim, mais de três décadas, completadas na última terça-feira, e o que
podemos dizer sobre o ECA? É, de fato, um avanço no reconhecimento de
meninos e meninas como sujeitos de
direitos.
Determina a proteção integral desse grupo, com absoluta prioridade —
uma responsabilidade da família, da
sociedade e do Estado. Legislação
exemplar, portanto. Mas estamos a
anos-luz de vê-la plenamente implementada no Brasil.
Os direitos de crianças e adolescentes

são desrespeitados diariamente neste
país. O Estado é o principal violador
das prerrogativas do grupo mais vulnerável da população. É incapaz, por
exemplo, de garantir até o mais básico, como o direito à alimentação.
A fome, que vinha em escalada, se
instalou de vez em território nacional,
potencializada pela pandemia do novo coronavírus. Nos últimos meses do
ano passado, por exemplo, 55,2% dos
lares brasileiros enfrentaram algum
grau de insegurança alimentar e 9%
deles passaram fome.
Os dados são do Inquérito Nacional
sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia da Covid-19, elaborado pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (Rede Penssan).
O levantamento foi feito em 2.180
domicílios nas cinco regiões do Brasil,
em áreas urbanas e rurais, entre 5 e 24
de dezembro de 2020.

A violência contra crianças e adolescentes é outra chaga arraigada no
país, sem ações efetivas do poder público para combatê-la.
Dados do Disque 100 mostram que
houve 35 mil denúncias de agressões
físicas, psicológicas e sexuais contra
meninos e meninas de janeiro a maio
deste ano. Seis mil delas foram sobre
abuso sexual. E esses números nem
reﬂetem a realidade, porque há subnotiﬁcação.
Cito apenas dois aspectos, mas o
desrespeito é em série aos direitos deles à vida, à saúde, à educação, ao lazer, à cultura, à dignidade, à liberdade, à convivência familiar e comunitária. Tampouco são protegidos de negligência, discriminação, exploração,
crueldade e opressão.
Crianças e adolescentes não são e
nunca foram prioridade no Brasil.
Nem mesmo uma legislação completa e bem elaborada consegue mudar
essa vergonhosa realidade.

A pandemia silenciosa que mata 5 milhões por ano
» FELIPE CARRERAS

Enquanto você lê, a
pandemia da covid-19
contabiliza quase 540
mil mortos e mais de 19
milhões de casos
conﬁrmados no Brasil.
Por isso, uma das medidas mais
importantes para frear a pandemia foi
o isolamento social. Contudo, o isolamento contribuiu também para reduzir a atividade física e aumentar o sedentarismo, um comportamento que
mata 5 milhões de pessoas por ano
em todo o mundo.
Pesquisas revelaram uma queda
global de 10% a 40% das atividades físicas e um aumento de 126 dólares
por pessoa nos gastos anuais em saúde para cada hora adicional de comportamento sedentário. A prevalência
de comorbidades como doenças cardiovasculares, diabetes, hipertensão
entre outras, que são agravantes para
a covid-19, se acentuam com o sedentarismo.
Por essa razão, os benefícios da atividade física durante o isolamento social são muito relevantes. Fato que levou a Organização Mundial de Saúde
(OMS) a lançar novas diretrizes, enfatizando que todas as pessoas, de todas
as idades e em qualquer condição física, podem ser ﬁsicamente ativas e que
todo tipo de exercício conta.
Seja como parte do trabalho, um
esporte, o lazer, a dança, as brincadeiras, seja como tarefas domésticas diá-

rias: todo movimento conta. Estudos
da OMS mostraram que, além dos
inúmeros benefícios para a saúde,
manter-se ﬁsicamente ativo também
beneﬁcia a economia. Estima-se que
o custo em assistência médica direta,
relacionado ao sedentarismo é de US$
54 bilhões e a perda de produtividade
onera a economia em US$ 14 bilhões
em todo o mundo.
No Brasil, morrem, por ano, 300 mil
pessoas. Apesar da gravidade, o Ministério da Saúde destina apenas
0,029% do seu orçamento para políticas públicas em saúde preventiva. Por
isso, questionamos o ministro da Saúde, durante a pandemia e temos insistido, por meio do nosso mandato e na
presidência da Frente Parlamentar
em Defesa da Saúde Preventiva, em
medidas para aumentar a prática da
atividade física e a promoção da saúde.
Apresentamos diversas propostas
legislativas, entre as quais destaco: a
atuação dos proﬁssionais de educação física durante o período de calamidade pública (PL nº 2.939/2020); a
oferta regular de programa de atividade física para idosos no SUS (PL nº
98/2020); o estágio obrigatório de estudantes de educação física nos equipamentos públicos com intuito de
oferecer orientação aos cidadãos e
conscientizar sobre a importância
deste proﬁssional no nosso dia a dia
(PL nº 3.088/2019); a oferta de, no mínimo, três horas-aulas de educação física para estudantes da educação básica (PL nº 3.929/2019); a sugestão de
criação de Programa Universitário do
Esporte (INC nº 1.488/2019); a dedução de despesas com nutricionistas e
proﬁssionais de educação física no
Imposto
de
Renda
(PL
nº
10.367/2018); e, mais recentemente, o
requerimento de informações sobre o
desenvolvimento do Programa Academia da Saúde e de ações para promoção da atividade física no âmbito

da Política Nacional de Promoção da
Saúde (RIC nº 557/2021).
O número de mortes por covid-19,
sem nenhuma dúvida, é aterrorizante
e nos faz, quase que sem intenção,
não focarmos em outras pandemias,
como a do sedentarismo. Estamos
atentos às consequências da covid-19
e do longo período de isolamento social ao qual estamos sujeitos. Porém,
também estamos com a atenção redobrada nas causas e nos efeitos dilacerantes que a ausência da atividade
física tem causado em nossa população.
Quando vamos começar a olhar
também para essa letargia que assola
boa parte dos brasileiros sedentários?
Gente que está morrendo diariamente por doenças que poderiam ser evitadas por meio de uma rotina de exercícios.
O Brasil precisa abrir os olhos de
forma urgente para este assunto, caso
contrário ainda vamos enfrentar anos
com a qualidade de vida cada vez
mais deﬁcitária, com os hospitais lotados e com mortes que poderiam ter
sido evitadas. Esse não é o país que
desejamos para nós nem para nossos
ﬁlhos.
Chegou o momento de darmos as
mãos e nos mexermos para tratarmos
hoje dos problemas do amanhã. Mas
isso só será possível se vencermos essa guerra contra o sedentarismo. Essa
é uma batalha em favor da vida.
Fontes:
MATSUDO, V; SANTOS, M; OLIVEIRA, L.
Quarentena sim! Sedentarismo
não!
Atividade física em tempos de coronavírus. Revista Diagnóstico e Tratamento, São Caetano do Sul (SP),
Brasil. Vol. 25 (3): 116-20. Jul-Set. 2020

Há um senso comum na política que imputa a derrota das esquerdas diante da ascensão de governos de extrema-direita no mundo a um suposto afastamento da
agenda trabalhista para dar atenção aos direitos de pessoas lgbtq+, negros e mulheres.
Trata-se de um entendimento dos direitos humanos
como uma perfumaria do debate político, como se as
opressões nada tivessem a ver com as questões de classe, quando são essas opressões que constituem as fundações da hierarquia de exploração capitalista.
Essa ideia de que as pautas ditas identitárias são um
aparato discursivo neoliberal que não vocaliza as ruas,
mas compete com elas, é um artifício do próprio neoliberalismo para deslegitimar movimentos sociais que lutam para denunciá-lo.
Trazendo essa reﬂexão para o cenário brasileiro, não é
difícil localizar o bolsonarismo como uma contraofensiva à ascensão de classe das minorias identitárias a partir
da implantação de políticas públicas pensadas para
combater, também, desigualdades de gênero e raça.
O Bolsa Família, por exemplo, é um programa de
transferência de renda direta a mulheres chefes de família com impactos positivos que ultrapassam a superação da extrema pobreza. Por meio dele, muitas mulheres alcançaram a independência ﬁnanceira necessária
para abandonar parceiros agressores e assim romperem
com o ciclo da violência doméstica.
Uma outra violência privada muito brasileira, a exploração do trabalho doméstico em condições análogas
à escravidão, pode ser combatida e saneada a partir da
PEC das domésticas, um avanço importante para desconstrução de uma das nossas heranças mais coloniais.
Por meio da política de cotas raciais, os ﬁlhos e ﬁlhas
dos lares mais pobres, não por acaso lares racializados e
liderados por mulheres, puderam ter acesso às universidades, como forma de diminuir a disparidade econômica, social e educacional que oprime pessoas negras no
país. Estamos falando de conquistas obtidas a partir da
contribuição dos movimentos sociais na construção de
políticas públicas e que visam, mais do que a tutela do
Estado para a resolução de problemas pontuais, uma
mudança sociocultural para a emancipação dos corpos
inferiorizados numa sociedade heteropatriarcal e branca. É importante ressaltar que a contraofensiva neofascista empreendida pelo bolsonarismo no Brasil, pelo
trumpismo nos Estados Unidos e por outros líderes de
extrema-direita ao redor do mundo, encontra na agenda
conservadora uma importante aliada.
O conservadorismo é ﬁador da propaganda lgbtqfóbica e transfóbica que criou histórias como o “Kit gay” e
outras fake news pensadas para associar políticas de
ações aﬁrmativas a uma fantasiosa cultura de pedoﬁlia
que ameaça a infância e ataca os valores da família.
Segundo a teórica argentina Verónica Gago, é uma característica do neofascismo a construção de um inimigo
“interno”, identiﬁcado naqueles que historicamente foram considerados estrangeiros do espaço público, justamente, as minorias identitárias que lutam por liberdade e denunciam as opressões como parte das engrenagens do capitalismo.
Encerro esse texto com uma anedota, na tentativa de
ser mais didática, sobre as relações entre neoliberalismo, conservadorismo e neofascismo. Começa assim: o
conservador e o neofascista entram em um bar. E o neoliberal, onde está?, você se pergunta. Simples: o neoliberal patrocina o encontro, serve a bebida e lucra com a
embriaguez de todos.
Em outras palavras, o bolsonarismo é a esquina onde
o neofascismo, o conservadorismo e o neoliberalismo se
encontram. Para combatê-lo, é imprescindível o debate
plural, ao mesmo tempo antineoliberal, antirracista e
antipatriarcal, uma vez que foi construído a partir de
uma gama distinta de afetos emergentes das mais variadas ﬁssuras sociais.

GERAL

Responsáveis: George Raposo
E-mail: redacao@oimparcial.com
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GRANORTE S.A. – CNPJ: 06.049.258/0001-69
RELATÓRIO DA DIRETORIA
Senhores Acionistas,
Em conformidade com os dispositivos legais e estatutários, submetemos à apreciação de V.
Sas., as Demonstrações Financeiras relativas aos exercícios encerrados em 31 de dezembro de
2020, 2019 e 2018 (reapresentado), acompanhadas das respectivas notas explicativas.
São Luís (MA), 30 de Abril de 2021.
David Fontenele F. Costa
Diretor

José Carlos dos S. Salgueiro
Diretor

12. Empréstimos e financiamentos
A Companhia mantém financiamentos de longo prazo com instituições financeiras para renovação dos seus equipamentos. Esses financiamentos foram contratados com encargos financeiros correspondentes à variação da TJLP mais uma taxa pré-fixada. Os saldos correspondem
ao valor registrado na conta de financiamento fornecida pela instituição financeira.
13. Dividendos a Pagar
Diz respeito ao valor que a entidade ainda deverá desembolsar a fim de remunerar o capital
dos acionistas.
14. Reservas
A companhia constituiu reserva para investimentos, reserva de lucros e reserva para subscrição de capital (espólio), e ainda mantém a reserva legal.
15. Capital Social
O Capital Social da companhia está distribuído entre seus seis acionistas, conforme quadro
a seguir:

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 216/2021 - CSL/EMSERH
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 102.583/2021 – EMSERH
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA
ÁREA DE NEFROLOGIA E HEMODIÁLISE DA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA PARA ATENDER
À DEMANDA DO HOSPITAL DE PEDREIRAS.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Por Item.
DATA DA ABERTURA: 09/08/2021, 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,
e/ou
Bairro
do
Calhau,
São
Luís/MA,
pelos
e-mails
csl@emserh.ma.gov.br
maiane.lobao@emserh.ma.gov.br.br ou pelo telefone (98) 3235-7333.
São Luís (MA), 13 de julho de 2021
Maiane Rodrigues Corrêa Lobão
Agente de Licitação da EMSERH

16. Resultado Financeiro
Esta rubrica diz respeito ao resultado obtido a partir da confrontação das receitas e das despesas financeiras. O saldo findo em 2018 foi ajustado durante o exercício de 2020 em virtude da
reclassificação de algumas contas, o que serviu para expressar melhor a realidade econômica
da entidade.
17. Outras Receitas/Despesas
Esta rubrica diz respeito ao resultado obtido a partir da confrontação de receitas e despesas
não operacionais da entidade. O saldo findo em 2018 foi ajustado durante o exercício de
2020 em virtude da reclassificação de algumas contas, o que serviu para expressar melhor a
realidade econômica da entidade.
18. Provisão para IRPJ/CSLL
Esta rubrica diz respeito às provisões referentes aos tributos sobre o lucro da entidade. O
saldo findo em 2018 foi ajustado durante o exercício de 2020 em virtude da reclassificação
de algumas contas, o que serviu para expressar melhor a realidade econômica da entidade.
São Luís (MA), 30 de abril de 2021.
F. & F. Assessoria Contábil Ltda.
Ânderson Fontinele de Souza
CRC(MA) n. 013.053/O-2
David Fontenele F. Costa
Diretor

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de São João Batista
CNPJ: 35.101.369/0001-75
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA – MA

ERRATA: AVISO DE LICITAÇÃO, que tem por Objeto Registro de Preços Para Eventual
Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Execução de Sanitização e Controle
Microbiológico de Ambiente e Espaços Públicos do Município de São João Batista - MA,
publicada no dia 13 de julho de 2021 no Diário Oficial do Estado – DOE, no Diário Oficial do
Município – DOM e no Jornal O Imparcial. ONDE LÊ-SE: “Data e horário do início da disputa: 9h:00min do dia 28/07/2021”. LEIA-SE: “Data e horário do início da disputa: 9h:00min do
dia 09/08/2021”. ONDE LÊ-SE: “Menor Preço Global”. LEIA-SE: “Menor Preço Global por
lote”. SÃO JOÃO BATISTA – MA, 14 de julho de 2021. Erica de Jesus Siqueira - Pregoeira.

José Carlos dos S. Salgueiro
Diretor

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de São João Batista
CNPJ: 35.101.369/0001-75

Aos
ACIONISTAS DA
GRANORTE S.A.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA – MA

Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras da GRANORTE S.A. (Granorte), que compreendem o Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultados, Demonstração das Mutações do
Patrimônio Social, Demonstração dos Fluxos de Caixa, Demonstração de Lucros e Prejuízos
Acumulados, Notas Explicativas, e a documentação que dá suporte às operações realizadas no
exercício findo em 2020, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente,
em todos os aspectos relevantes, a posição financeira da Granorte em 31 de dezembro de
2020, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa
data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a
seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”.
Somos independentes em relação à Granorte, de acordo com os princípios éticos relevantes
previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas
pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente
e apropriada para fundamentar nossa opinião.

ERRATA: AVISO DE LICITAÇÃO, que tem por Objeto Registro de Preços Para Eventual e
Futura Contratação de Empresa Especializada em Fornecimento de Medicamentos e Material
de Consumo Hospitalar para Atender a Necessidade do Município de São João Batista - MA,
publicada no dia 13 de julho de 2021 no Diário Oficial do Estado – DOE, no Diário Oficial do
Município – DOM e no Jornal O Imparcial. ONDE LÊ-SE: “Data e horário do início da disputa: 9h:00min do dia 26/07/2021”. LEIA-SE: “Data e horário do início da disputa: 9h:00min do
dia 10/08/2021”. ONDE LÊ-SE: “Menor Preço Global”. LEIA-SE: “Menor Preço Global por
lote”. SÃO JOÃO BATISTA – MA, 14 de julho de 2021. Erica de Jesus Siqueira - Pregoeira.

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de São João Batista
CNPJ: 35.101.369/0001-75
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA – MA

Principais assuntos de auditoria
Os principais assuntos de auditoria são aqueles que, segundo o julgamento profissional do
auditor, foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos
foram tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações financeiras como um todo e
na formação da nossa opinião sobre essas demonstrações financeiras e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos.
• Estoque, Imobilizado e Depreciação Acumulada
Não acompanhamos a contagem física dos estoques, do imobilizado e do numerário em caixa
em 31 de dezembro de 2020. Realizamos testes e refizemos cálculos no inventário, porém não
constatamos a realização de avaliação a valor justo e teste de irrecuperabilidade. Consideramos aceitável a evidenciação contábil acompanhada da nota explicativa, porém recomendamos que a mensuração subsequente considere pelo menos anualmente a realização do teste de
recuperabilidade e a avaliação a Valor Justo (CPC 00, CPC 01 e CPC 46).
• Evidenciação das Demonstrações Financeiras
As Demonstrações Financeiras examinadas foram apresentadas comparadas com as posições
encerradas em 31/12/2018 e 31/12/2019, examinadas por nós e emitido parecer sem modificação na devida época.
Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor
A Administração da Granorte é responsável por essas outras informações que compreendem
o relatório da administração. Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange
o relatório da administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria
sobre esse relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o
relatório da administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante,
inconsistente com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho
realizado, concluirmos que há distorção relevante no relatório da administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.
Responsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações financeiras
A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações
financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards
Board (IASB) e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir
a elaboração das demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente
se causadas por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação
da capacidade da Granorte continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos
relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração
das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Granorte ou
cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento
das operações. Os responsáveis pela governança da Granorte são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas
em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude
ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um
alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com
as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções
relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma
perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas
demonstrações financeiras.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
1. Contexto operacional
A GRANORTE S/A., sociedade anônima de capital fechado com sede na BR 135, km 43,
povoado Periz de Baixo, no município de Bacabeira (MA) e escritório na Av. Colares Moreira, n. 07, Centro Empresarial Vinícius de Morais, Salas 1106 e 1107, no município de São
Luís (MA), é uma empresa de mineração e comercialização de agregados para indústria da
construção.
2. Base de preparação das demonstrações contábeis
a) Declaração de conformidade: A administração da sociedade é responsável pela elaboração
e adequada apresentação das demonstrações financeiras (demonstrações contábeis) ora preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que abrangem os padrões
internacionais de relatório financeiros (International Financial Reporting Standards – IFRS)
implementados no Brasil pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aprovados pela
Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC),
especialmente pela NBC T 19.41 aprovada pela Resolução CFC no 1.255/2009, que trata da
Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.
b) Base de apresentação: As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo
histórico e ajustadas para refletir o valor justo dos seus componentes. O custo histórico geralmente é baseado no valor justo das contraprestações pagas em troca de ativos. As principais
práticas contábeis aplicadas na preparação das demonstrações financeiras estão definidas a
seguir e foram aplicadas de modo consistente com o exercício anterior.
3. Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários e as aplicações financeiras com prazo de resgate dentro do ciclo operacional da empresa, demonstrados pelo valor
histórico acrescido dos encargos financeiros.
4. Clientes
Na rubrica Clientes estão registradas as vendas a prazo dos produtos comercializados, sendo
a contrapartida da receita operacional bruta.
5. Estoques
O saldo desta conta inclui apenas um estoque de segurança, que é o valor incremental que
está acima do estoque de ciclo e que ainda não foi vendido e apropriado como receita. O saldo
inclui também imóveis mantidos para venda.
6. Outros
O saldo desta conta é composto pelo somatório dos saldos das rubricas Adiantamento a Fornecedores, Créditos Tributários a Compensar, e Outros Créditos a Receber. Especificamente
quanto à rubrica Créditos Tributários a Recuperar, o saldo findo em 2018 foi ajustado durante
o exercício de 2020 em virtude da reclassificação de algumas contas, o que serviu para expressar melhor a realidade econômica da entidade.
7. Realizável em Longo Prazo
Esta rubrica contempla os Créditos Tributários a Compensar, Depósitos Judiciais e Outros
Créditos. Os Créditos Tributários a Recuperar são créditos decorrentes das operações cotidianas da entidade, principalmente o ICMS, PIS, COFINS e IRRF decorrente da aplicação financeira que serão recuperados em longo prazo. Os depósitos judiciais se referem a processos
trabalhistas que ainda tramitam na justiça, com boas perspectivas de sucesso.
8. Imobilizado
Diz respeito aos imóveis, máquinas e equipamentos, instalações, veículos e demais itens do
ativo fixo que são mantidos para manutenção da produção ou das atividades auxiliares. Ressalta-se que não foram encontradas evidências de desvalorização dos ativos, razão pela qual
não foram realizados estudos de perdas por impairment. A depreciação foi realizada pelo
método linear, conforme os percentuais definidos em razão da vida útil estimada dos bens.
9. Intangível
O intangível diz respeito à concessão de uso da jazida.
10. Obrigações fiscais e trabalhistas
Estão contidos nessa rubrica todos os valores a título de salários e encargos, e também os
impostos apurados mensal, trimestral e/ou anualmente. O saldo findo em 2018 foi ajustado
durante o exercício de 2020 em virtude da reclassificação de algumas contas, o que serviu para
expressar melhor a realidade econômica da entidade.
11. Fornecedores
Corresponde à dívida junto a fornecedores de bens e serviços e vencíveis nos próximos 360
dias, os quais estão registradas pelo valor histórico.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da
auditoria. Além disso:
- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras,
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos
de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada
e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante
resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o
ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas
intencionais;
- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Granorte;
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas
contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração;
- Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em
relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Granorte. Se concluirmos que existe incerteza relevante,
devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas
demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem
inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até
a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Granorte o a
não mais se manter em continuidade operacional.
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras,
inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes
transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do
alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante
nossos trabalhos.
Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as
exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente,
nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.
Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações financeiras do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais
assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos
que lei ou regulamento tenha proibido a divulgação pública do assunto ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinamos que o assunto não deve ser comunicado em
nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma
perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público.
São Luís (MA), 28 de abril de 2021.

PARECER DO CONSELHO FISCAL
Os abaixo assinados membros do Conselho Fiscal da Granorte S/A., no exercício de suas
atribuições legais e estatutárias, em reunião realizada nesta data, examinamos o Relatório da
Administração e o Balanço Patrimonial da empresa encerrado em 31 de dezembro de 2020,
2019 e 2018, em conjunto com as Demonstrações de Resultado do Exercício findo naquela
data, além da Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e a de Fluxo de Caixa e as
Notas Explicativa. Somos de Parecer que referidas Demonstrações representam com fidelidade a situação patrimonial e econômico-financeira da Empresa, naquela data, estando portanto,
em condições de serem submetidas à apreciação dos Senhores Acionistas.
São Luís (MA), 30 de abril de 2021.
Adolfo Alexandre Von Randow
CPF-273.692.778-87
Carla Dias da Costa Duque
CPF- 291.355.978-60
Luiz Manol Nalim
CPF-086.105.097-53

ERRATA: AVISO DE LICITAÇÃO, que tem por Objeto Registro de Preços para Eventual
Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Locação de Aparelho de Raio -X para
Atender a Necessidade da Secretaria Municipal de Saúde de São João Batista - MA, publicada
no dia 12 de julho de 2021 no Diário Oficial do Estado – DOE e no dia 13 de julho de 2021 no
Diário Oficial do Município – DOM e no Jornal O Imparcial.. ONDE LÊ-SE: “Data e horário
do início da disputa: 9h:00min do dia 27/07/2021”. LEIA-SE: “Data e horário do início da disputa: 9h:00min do dia 11/08/2021”. SÃO JOÃO BATISTA – MA, 14 de julho de 2021. Erica
de Jesus Siqueira - Pregoeira.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 023/2021. REGISTRO DE PREÇOS. O MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO, Estado do Maranhão, através da Coordenação Municipal de
Administração e Finanças, torna público que fará licitação na modalidade Pregão Eletrônico para Registro de
Preços. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 10.024/2019 e pela Lei nº 8.666/93 e alterações. OBJETO: OBJETO: Seleção de proposta visando o REGISTRO DE PREÇOS para eventual, futura contratação de
empresa especializada na aquisição de Equipamentos e Material Permanente visando atender as necessidades
da Administração Municipal do município de Lagoa Grande do Maranhão (MA). ABERTURA: 02 de agosto
de 2021 às 10:20 horas. INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados
na sala da Comissão Permanente de Licitação, na Av. 1º de maio, SN – Centro – Lagoa Grande do Maranhão/
MA, horário de 08:00 às 12:00 horas, no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br . por
e-mail cpl@lagoagrande.ma.gov.br ou na página www.lagoagrandedomaranhao.ma.gov.br. Lagoa Grande do
Maranhão (MA), 14 de julho de 2021. ANTÔNIO KLEBER CARDOSO DA SILVA. Coordenação Municipal
de Administração e Finanças. CPF nº 783.101.993-68. Portaria nº 014/2021-PMLG-GP

PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES
ESTADO DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 31/2021
PREGÃO PRESENCIAL – nº 31/2021. O Município de Nina Rodrigues, através da Prefeitura Municipal de Nina Rodrigues, por
meio da Comissão Permanente de Licitação, torna pública aos interessados que com base na Lei n° 10.520, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, fará realizar às 11h:00 (onze) horas no dia 30 de Julho de 2021, tendo por objeto
a Contratação de empresa (s) para aquisição de aparelhos de ar condicionado para atender as diversas secretarias do da Prefeitura
Municipal de Nina Rodrigues/MA. A presente licitação será realizada na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Praça
Rui Fernandes Costa, Centro, Nina Rodrigues – MA e será presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal. O Edital e seus anexos estão a disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08h:00 (oito horas) às 12h:00 (doze horas)
e poderá ser obtido mediante recolhimento da importância de R$ 100,00 (cem) reais, também estarão disponível no meio eletrônico:
https://ninarodrigues.ma.gov.br, onde poderá ser consultado ou solicitado gratuitamente pelo email licitacaopmnina@hotmail.com.
Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço ou pelo Telefone (98) 99185-1853 – Nina Rodrigues – MA.
Nina Rodrigues/MA, 15 de Julho de 2021.
Raimundo Nonato Silva Junior
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES
ESTADO DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 001/2021
PREGÃO PRESENCIAL – nº 30/2021. O Município de Nina Rodrigues, através da Prefeitura Municipal de Nina Rodrigues, por
meio da Comissão Permanente de Licitação, torna pública aos interessados que com base na Lei n° 10.520, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, fará realizar às 09h:00 (nove) horas no dia 30 de Julho de 2021, tendo por objeto
a Contratação de empresa para aquisição de máquinas e equipamentos agropecuários para atender a Prefeitura Municipal de Nina
Rodrigues/MA. A presente licitação será realizada na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Praça Rui Fernandes
Costa, Centro, Nina Rodrigues – MA e será presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal. O Edital e seus anexos estão a
disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08h:00 (oito horas) às 12h:00 (doze horas) e poderá
ser obtido mediante recolhimento da importância de R$ 100,00 (cem) reais, também estarão disponível no meio eletrônico: https://
ninarodrigues.ma.gov.br, onde poderá ser consultado ou solicitado gratuitamente pelo email licitacaopmnina@hotmail.com. Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço ou pelo Telefone (98) 99185-1853 – Nina Rodrigues – MA.
MIRADOR (MA), 08/07/2021
Deusevan Pereira de Brito
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO – MA
AV CONSTANTINO GEORGIANO RABELO, S/N – CENTRO
CNPJ: 06.003.891/0001-16

Reaviso de licitação TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2021. A Prefeitura Municipal de Presidente Juscelino/
MA, através da Secretaria Municipal de Administração por força do Decreto 002/2021, torna público para
conhecimento dos interessados, que fará realizar Licitação na modalidade Tomada de Preço sob o nº. 011/021,
regime de execução tipo menor preço global. Data da abertura: 03 de Agosto de 2021, às 08:00 horas, na Sala
de reunião da Comissão Permanente de Licitação, situada na Avenida Constantino Georgiano Rabelo, s/n, no
Centro de Presidente Juscelino/MA, tendo por objeto: Contratação De Empresa Especializada Em Prestação
De Serviços Profissionais Para Elaboração De Projeto Executivo De Monumento Artístico, Paisagístico E
Revitalização Urbanística para o Município Presidente Juscelino/MA, Base Legal: 8.666/93 e alterações. O
edital e seus anexos encontram-se disponíveis para consulta e download gratuito no site: www.presidentejuscelino.ma.gov.br/portal/portal-editais-licitacao ou no prédio onde funciona a Comissão Central de Licitação, no
horário de 08:00 às 12:00, onde poderão ser consultados gratuitamente ou adquiridos mediante o recolhimento
da importância de R$ 50,00 (cinquenta reais) feito, exclusivamente, através de documento de arrecadação
municipal (DAM). Presidente Juscelino/MA, 16/07/2021, Daniel Nina Nunes, Secretário Municipal de Administração.
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SINDIFEIRANTES

COVID-19

Maranhão não registra
morteshá dois dias

Feira da Liberdade
recebe ação social hoje

O número de pessoas recuperadas da doença é de 284.564. Foram realizados 776.707
testes, 546.080 casos foram descartados e 1.141 estão sob suspeita

D

e acordo com o boletim epidemiológico divulgado nesta quarta-feira (14), pela Secretaria de Estado da Saúde
(SES), o Maranhão está pelo segundo
dia sem registro de mortes nas últimas 24 horas.
O Estado soma 328.190 casos conﬁrmados e 9.378 mortes pela COVID19. Foram registrados 1.078 novos casos, número ainda bastante elevado.
O boletim informa que o interior do
estado notiﬁcou 913 novos casos, São
Luís 141 e Imperatriz 24 registros.
Dos mais de 328 mil casos, 34.248
estão ativos. Destes, 33.191 estão em
isolamento domiciliar, 655 internados
em enfermaria e 402 nas unidades de
terapia intensiva das redes pública e
privada. O número de pessoas recuperadas da doença é de 284.564.
Foram realizados 776.707 testes,
546.080 casos foram descartados e
1.141 estão sob suspeita. Ainda segundo a SES, dos 594 leitos de UTI exclusivos para a COVID-19, 359 estão
ocupados, com a taxa em São Luís
chegando a 78,76%. Já dos leitos clínicos, em número de 1.274, 628 estão
sendo utilizados.
Novos óbitos foram registrados nas
cidades de Alto Parnaíba (1), Anapurus (1), Arame (1), Balsas (1) Igarapé
Grande (1), Itapecuru Mirim (1), Lagoa do Mato (1), Pastos Bons (1), Santa Helena (1), Santa Inês (1), Santo
Antônio dos Lopes (1), São Vicente
Férrer (1), Tutóia (1), Coroatá (2), Pedreiras (2) e São Luís (8).
Vale lembrar que nenhum óbito foi

HAVERÃO VÁRIOS ATENDIMENTOS E ORIENTAÇÕES NA SAÚDE

DOS 594 LEITOS DE UTI EXCLUSIVOS PARA A COVID-19, 359 ESTÃO OCUPADOS
registrado nas últimas 24 horas, os últimos foram registrados em dias e/ou
semanas anteriores, e aguardam resultado do exame laboratorial para
Covid-19.

São Luís ultrapassa 800 mil
doses de vacinas aplicadas
A capital ultrapassou as 800 mil doses de vacina aplicadas contra a Covid-19, nas últimas 24 horas e alcançou a marca de 811.183 doses. A vaci-

nação segue com uma nova chamada
para a aplicação da primeira dose para gestantes e puérperas com e sem
comorbidades acima de 18 anos.
Além disso, a vacinação segue com
a segunda dose para as vacinas Astrazeneca e Coronavac, e será realizada
em todos os pontos de vacinação da
capita.
Para a primeira dose, foram aplicadas 657.930 doses e, referentes a segunda dose, foram aplicadas 153.253
doses. Já foram recebidas 871.316 do-

O Sindicato do Comércio Varejista de Feirantes de São
Luís (Sindifeirantes), realiza nesta sexta-feira (16), a partir das 8h, uma Ação Social na feira do bairro Liberdade.
A entidade é ﬁliada à Federação do Comércio, de Bens,
Serviços e Turismo do Maranhão (Fecomércio-MA), e a
atividade integra o Projeto Saúde nas Feiras.
Durante toda a manhã, haverá medição de pressão
arterial, teste de glicemia, vacinação, atendimento clínico, além de orientações sobre Infecções Sexualmente
Transmissíveis (IST’s), tabagismo e dependência química.
A equipe multiproﬁssional também prestará esclarecimentos sobre os riscos relacionados ao trabalho dos
feirantes.
A iniciativa, que ocorre em feiras e mercados de São
Luís e nos diversos distritos, busca, ainda, orientar feirantes, trabalhadores e público-alvo consumidor, quanto à importância da mudança de hábitos de vida e atenção para o diagnóstico precoce de doenças.
O Projeto Saúde é idealizado desde 2012 pelo Sindifeirantes e realiza um conjunto de ações e serviços de
saúde aos feirantes, seus familiares e ao público geral
presentes nestes locais.
O objetivo é sensibilizar e facilitar o acesso a serviços
e informações relacionadas à prevenção de doenças e
métodos de vida saudável.

PESQUISA

CRIMINALIDADE

Indústria tem leve crescimento no Maranhão

SegurançanoCohafuma
étemadereunião

POPULAÇÃO APRESENTOU INFORMAÇÕES À POLÍCIA MILITAR

A INDÚSTRIA MARANHENSE REGISTROU UM AUMENTO DE 7,0 PONTOS EM MAIO, EM RELAÇÃO A FEVEREIRO DO ANO DE 2021
Uma pesquisa realizada de 1º a 10
de abril deste ano pela Federação das
Indústrias do Estado do Maranhão
(FIEMA) revelou que a indústria maranhense registrou um aumento de
7,0 pontos em maio, em relação a fevereiro do ano de 2021, ultrapassando
a linhas dos 50 pontos, que separa a
faixa da falta de satisfação.
A Sondagem Industrial da FIEMA é
elaborada mensalmente em parceria
com a Confederação Nacional da Indústria (CNI) e pesquisa, por meio de
questionários, empresários de indústrias de diversos segmentos, entre eles
de alimento, vestuário, couros, derivados do petróleo, produtos químicos, móveis, reparação e instalação de
máquinas e equipamentos.
O estudo apontou uma variação no
volume de produção na ordem de 7,0

pontos, na comparação com fevereiro
de 2021. A utilização da capacidade
instalada das indústrias apresentou
uma variação negativa de 13 pontos,
entretanto se manteve na linha dos 50
pontos. Essa foi a mais baixa pontuação do ano, enfatiza o economista e
coordenador de ações estratégicas da
FIEMA, José Henrique Polary.
O setor industrial e os empresários
têm perspectivas positivas para 2021.
No que diz respeito à demanda, as expectativas cresceram 3,3 pontos, registrando 58 pontos. Em relação à
evolução do número de empregados,
decresceu 1,4 pontos, totalizando em
54,7 pontos. Dessa forma, apesar da
retração na atividade industrial, as expectativas continuam otimistas.
A pesquisa da FIEMA também destacou que as expectativas superam o

limite dos 50 pontos para as empresas
médias e de grande porte. Já as de pequeno porte a expectativa está na casa
dos 50 pontos. Isso é ocasionado segundo os industriais pela falta ou alto
custo de trabalhador qualiﬁcado e a
elevada carga tributária, além da insuﬁciência de demanda interna e a
inadimplência dos clientes com a
pandemia.
“Os empresários maranhenses têm
diﬁculdade em acessar o crédito, a satisfação com o lucro operacional foi
reduzido e a situação ﬁnanceira de
muitas empresas continua em processo de queda. Precisamos de apoio
para salvar essas empresas!”, destaca
o vice-presidente executivo da FIEMA
e presidente do Conselho Temático de
Micro e Pequenas Empresas da FIEMA, Celso Gonçalo.

O Ministério Público do Maranhão promoveu, na
noite dessa terça-feira (1 no salão paroquial da Igreja
Nossa Senhora Aparecida da Foz do Rio Anil, no Cohafuma, em São Luís, uma reunião para tratar sobre o aumento dos casos de assaltos, invasões a residências e
falta de segurança pública no bairro e comunidades adjacentes.
O objetivo foi receber informações da população e
apresentá-las à Polícia Militar a ﬁm de traçar estratégias
para coibir a criminalidade na região. O comandantegeral da PM, coronel Pedro Ribeiro, acompanhado de
uma equipe de policiais, ouviu os relatos dos moradores
e recebeu as demandas comunitárias do Cohafuma,
Planalto Vinhais, Vinhais e Vila Conceição.
A reunião foi coordenada pela titular da 1ª Promotoria de Justiça Especializada em Fundações e Entidades
de Interesse Social, Doracy Moreira Reis Santos. A organização também ﬁcou a cargo Conselho Comunitário
pela Paz do Cohafuma e bairros adjacentes e a Pastoral
de Acolhida da Paróquia Nossa Senhora de Aparecida.
Doracy Moreira explicou que, por provocação do
Conselho Comunitário, em face da extrema insegurança, tomou a iniciativa de convocar a reunião. “A Promotoria de Justiça da qual sou titular tem a função de velar,
cuidar e ﬁscalizar as entidades sociais sem ﬁns lucrativos. Então, por isso, cabe trabalhar as políticas públicas
dessas comunidades em busca desse atendimento à sociedade. O Ministério Público é esse instrumento de
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Endividamento atinge
70% das famílias
Dívidas com cartão de crédito continuam sendo as principais causas do endividamento
das famílias brasileiras. Saiba os impactos emocionais disso
das de cartão de crédito que não conseguimos pagar porque não temos
mais renda ﬁxa”, contou Juciene que
ue o ano de 2021 está sendo mora com a mãe, a tia e mais dois irdifícil ninguém nega. Os úl- mãos, na zona rural de São Luís.
Desempregada desde que o hotel
timos anos expuseram mazelas e abriram caminhos em que trabalhava no ano passado
para um cenário de tristeza, de medo, suspendeu as atividades, a recepciode insegurança, de instabilidade, con- nista Lilian Costa viu suas contas irem
sequências da pandemia de Covid-19, se acumulando aos poucos. “Mesmo
iniciada em março do ano passado. cortando gastos, as dívidas com carTudo foi afetado, e na economia, o tão de crédito não conseguiram ser
fantasma do endividamento continua quitadas. Perdi plano de saúde, cortei
a TV Cabo, e tô negociando a dívida,
assombrando as famílias brasileiras.
O primeiro semestre do ano se en- cartão de crédito tá rolando a dívida,
cerrou com o maior percentual de fa- enﬁm… estou buscando recolocação
mílias endividadas no país desde para conseguir manter as contas em
2010, de acordo com a Pesquisa de dia e pagar o que tô devendo”, disse
Endividamento e Inadimplência do ela, mãe de dois ﬁlhos.
Atualmente são R$ 62,56 milhões
Consumidor (Peic), realizada mensalmente pela Confederação Nacional de brasileiros com dívidas no Brasil,
do Comércio de Bens, Serviços e Tu- vividos dentro de um momento delirismo (CNC). Os dados apontam que cado por conta da pandemia da coem junho de 2021 essa porcentagem vid-19. Por esse motivo, a preocupachegou a 69,7%, alta de 1,7 ponto per- ção e a atenção com fatores sobre a
centual em relação a maio e de 2,5 saúde ﬁnanceira e a saúde mental depontos em comparação a junho de vem ser ainda maiores.
“A pressão da responsabilidade ﬁ2020. Pela segunda vez seguida, houve
nanceira e as pendências nos pagatambém alta na inadimplência.
Embora não tenhamos dados lo- mentos pode chegar, em alguns casos,
cais, não é difícil encontrar quem te- a um nível desesperador, impactando
nha algum de tipo de dívida, ou que negativamente na saúde mental”, exesteja com uma situação ﬁnanceira plica a psicóloga do Sistema Hapvida,
prejudicada em São Luís. Depois que Celiane Lopes.
A psicóloga reforça que é imporo pai faleceu, vítima de Covid-19 em
dezembro do ano passado, a família tante ﬁcar atento aos possíveis sinais
de Juciene Pereira se viu aos poucos que podem comprovar que os probletendo que recorrer a ajuda de outros mas ﬁnanceiros estão afetando a saúfamiliares para manter o básico como de mental, como crise de ansiedade,
alimentação e gastos com aluguel, isolamento e tristeza profunda que
geram depressão. “As pessoas costuágua e energia.
“O meu pai era o único que traba- mam manifestar o sentimento de cullhava em casa. Agora a gente faz pe- pa, de desespero e impotência nessas
quenas coisas, pequenas vendas, mas ocasiões, que tiram a tranquilidade da
não dá muito. A gente ainda tem dívi- vida. Por isso, é importante, nesses caPATRÍCIA CUNHA

Q

sos, que a pessoa adote medidas positivas, acredite no seu equilíbrio ﬁnanceiro e dê prioridade a sua saúde”.
Cartão de crédito
Segundo a CNC, o percentual de famílias com dívidas ou contas em atraso alcançou 25,1% em junho, acima
do nível de maio, porém 0,3 ponto
percentual abaixo do apurado em junho de 2020. A parcela das famílias
que declararam que não terão condições de pagar contas ou dívidas e que
permanecerão inadimplentes também aumentou de 10,5% para 10,8%
na passagem mensal. O indicador está, no entanto, 0,8 ponto abaixo do
observado em junho de 2020.
José Roberto Tadros, presidente da
CNC, explica que o orçamento das famílias na pandemia tem sido diretamente comprometido por fatores extras, como inﬂação mais elevada e o
valor reduzido do auxílio emergencial. “Ainda que os indicadores de inadimplência se encontrem mais baixos
na comparação anual, os números
mostram que as famílias têm se endividado mais ao longo do ano para
conseguir manter algum nível de consumo, respaldadas por uma frágil segurança no mercado trabalho, e diante de preços mais altos dos itens de
primeira necessidade”, aponta.
A proporção das famílias que utilizam o cartão de crédito como principal tipo de dívida alcançou a máxima
do indicador: 81,8% do total de famílias. Entre as famílias com mais de dez
salários mensais, o cartão é o principal tipo de dívida para 82,6% delas.
Crédito pessoal, carnês de lojas e ﬁnanciamento de carro também se
destacaram entre as modalidades
mais procuradas em junho.

FORÇA

Porto do Itaqui cresce 32% no primeiro semestre

INTOLERÂNCIA DA FÉ

MPMA participa de
reunião sobre
intolerância religiosa
O Ministério Público do Maranhão (MPMA) participou de uma reunião para tratar dos episódios de intolerância religiosa contra terreiros de umbanda e candomblé ocorridos recentemente em São Luís.
De iniciativa da Secretaria de Igualdade Racial (SEIR),
o encontro foi promovido de forma virtual e contou com
a participação de representantes da Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular (Sedihpop), Ordem dos Advogados do Brasil – seccional Maranhão (OAB-MA), Defensoria Pública Estadual (DPE) e
Delegacia de Combate aos Crimes Raciais, Agrários e de
Intolerância.
As vítimas dos recentes episódios de intolerância, representantes das entidades ligadas às religiões de matriz africana, acadêmicos, militantes do movimento
contra a intolerância religiosa e sociedade em geral também participaram da reunião.
Representando o MPMA, estiverem presentes os promotores de justiça José Márcio Maia Alves (diretor da
Secretaria para Assuntos Institucionais – Secinst); Samira Mercês dos Santos (coordenadora do Núcleo de Promoção da Diversidade – Nudiv) e Thiago Gomes Viana
(integrante do Núcleo Cientíﬁco da Secinst e do Nudiv).
VIOLÊNCIA
Durante a reunião, foram registradas reclamações sobre os episódios de violência contra terreiros. Um dos
casos ocorreu no último ﬁm de semana, em um terreiro
de mina no Anjo da Guarda, que foi alvo de vândalos. O
local foi invadido e teve o telhado depredado. As imagens dos santos também foram quebradas. Além disso,
pessoas estariam jogando pedras em direção ao terreiro.
De acordo com o Pai Jonathan de Xangô, essa não foi
a primeira vez que o terreiro foi alvo de uma ação criminosa. “A sensação é de insegurança, de medo. Respeitamos todas as religiões. A umbanda e o candomblé merecem respeito também”, aﬁrmou.
Representantes das entidades ligadas às religiões de
matriz africana também relataram a sensação de insegurança, o medo e pediram respeito às religiões. “Respeitamos todas as religiões. A umbanda e o candomblé
merecem respeito também”, disse Airton Ferreira.
O diretor da Secinst, José Márcio Maia Alves, reaﬁrmou o compromisso da gestão com a pauta do combate
à intolerância religiosa. “O estado é laico e todos têm
igual direito de professar sua fé. Intolerância religiosa é
crime e episódios como esses são lamentáveis. O MPMA
participará da força-tarefa para a resolução desse caso e
o procurador-geral de justiça encaminhará o fato para a
Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos Fundamentais, para a instauração dos procedimentos para
acompanhar as investigações realizadas pela polícia”,
aﬁrmou.
José Márcio também detalhou que o MPMA desenvolve o Programa de Atuação em Defesa de Direitos Humanos (Padhum).

“O Ministério Público do Maranhão
tem o compromisso de combater,
de forma efetiva, os problemas dos
segmentos da população em maior
vulnerabilidade social. Para isso
desenvolvemos o Padhum, que
oferece orientação teórico-prática
aos promotores de justiça que
atuam junto a demandas
relacionadas aos direitos humanos
para resolução de conﬂitos e
O PORTO DO ITAQUI FIRMA-SE TAMBÉM COMO REFERÊNCIA EM GESTÃO E EFICIÊNCIA OPERACIONAL
Com mais de 15 milhões de toneladas de cargas movimentadas neste
primeiro semestre, o Porto do Itaqui
cresceu 32% em relação ao mesmo
período de 2020. A maior alta foi registrada nas cargas de granéis líquidos,
com 90% acima do que foi movimentado nos seis primeiros meses do ano
passado. Se considerarmos somente
as operações de entreposto, o aumento chegou a 441%.
Também houve aumento na movimentação de soja (19%) e de carga geral (7%). O volume registrado nessa
metade do ano corresponde a 80% do
total planejado para o ano em granéis
líquidos, 53% em granéis sólidos e
52% em carga geral.
Só em junho passaram pelo porto
público do Maranhão 2,8 milhões de
toneladas de cargas, um volume 19%
superior ao que foi movimentado em
junho de 2020. Os granéis líquidos
cresceram 143%. Já as quase 330 mil

toneladas de fertilizantes movimentadas quebraram o recorde mensal
anterior, alcançado em agosto de
2019, quando foram importadas 310
mil toneladas desse tipo de carga.
“Esse resultado reﬂete a soma de
esforços da equipe da EMAP e dos
parceiros que atuam no fortalecimento das cadeias produtivas que vêm
consolidando o Porto do Itaqui na liderança do Arco Norte, no mapa logístico da produção e escoamento de
grãos no país e como hub de combustíveis. Seguimos ﬁrmes no compromisso de gerar desenvolvimento para
o Maranhão por meio do porto público”, aﬁrma o diretor de Operações do
Porto do Itaqui, Jailson Luz.
Expectativa
Considerado um dos principais
portos do agronegócio brasileiro e
hub de combustíveis da região Centro-Norte do país, o Porto do Itaqui

ﬁrma-se também como referência em
gestão e eﬁciência operacional.
Os números do semestre fortalecem a tendência de fechar 2021 com
mais de 27 milhões de toneladas movimentadas (o volume planejado para
o período é de 26,3 milhões de toneladas). A movimentação de soja ﬁcou
dentro do esperado e deve chegar ao
ﬁnal do ano acima dos 13 milhões de
toneladas, somando as operações do
Tegram e da VLI, que em 2020 totalizaram 12,1 milhões de toneladas.
O crescimento no volume de granéis líquidos também conﬁrma as
projeções e deve continuar em alta
em curto e médio prazos, com a conclusão das obras do Tequimar-Ultracargo (ainda neste ano), ampliação do
Terminal da Granel Química e o recente arrendamento de mais quatro
áreas para movimentação, armazenagem e distribuição de combustíveis.

indução de políticas públicas”,
explicou.
O diretor da Secinst lembrou que, em setembro de
2020, o procurador-geral de justiça recebeu, em seu gabinete, membros de religiões de matriz africana. No encontro, os religiosos levaram a discussão sobre a inconstitucionalidade de Lei Estadual referente à instituição
de um plano de leitura especíﬁco para a Bíblia nas penitenciárias do estado, já que privilegiava o livro de uma
religião em detrimento de outras.
A coordenadora do Núcleo de Promoção da Diversidade do MPMA (Nudiv), Samira Mercês dos Santos, destacou que “esse momento de escuta é fundamental para
deﬁnirmos as estratégias de atuação para o enfrentamento do caso. A defesa dos direitos humanos também
inclui o direito à liberdade religiosa. Vamos atuar para
defender a laicidade do estado e a liberdade de culto religioso”.
A promotora de justiça também divulgou os canais da
Ouvidoria do MPMA para registro de denúncias e pediu
a participação de todos na consulta pública realizada
pelo MPMA em seu Planejamento Estratégico
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TEMPORADA

CONFRONTO DIRETO

Sampaio duela em
busca do 2º lugar
Tricolor tem o confronto direto contra o vice-líder Coritiba na noite de hoje atuando no
Estádio Castelão pela 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro
NERES PINTO

T

erceiro colocado na Série B do
Campeonato Brasileiro, o
Sampaio Corrêa poderá chegar à vice-liderança da competição nesta sexta-feira. Basta uma
vitória sobre o Coritiba, no Castelão,
local da partida que começa às 21h30.
O Tricolor tem 19 pontos, dois a menos que o adversário.
Para o duelo desta noite, o representante maranhense ainda não poderá contar com o zagueiro Joécio,
que continua o tratamento de uma lesão no pé direito. Outro desfalque certo é o apoiador Eloir, lesionado durante o jogo da última terça-feira, em
Salvador-BA.
Paulo Sérgio será mantido ao lado
de Gilson Júnior na defesa, mas no
meio de campo o técnico Felipe Suriname ainda tem uma dúvida entre
Romarinho ou Gui Campana. Outra
alternativa poderá ser a estreia do
meia Nádson, cujo registro no BID da
CBF estava sendo aguardado ontem à
tarde. No ataque não há previsão de
mudança do trio formado por Pimentinha, Ciel e Jean Silva.
O Coritiba não terá Raﬁnha, que recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Vasco, mas Waguininho (atacante) cumpriu suspensão pelo terceiro
cartão amarelo e está de volta. O volante Gustavo Bochecha, com uma lesão muscular, é o desfalque do Coxa.
Sampaio – Mota; Luís Gustavo,
Paulo Sérgio, Nilson Júnior e Zé Mario;

O CENTROAVANTE CIEL É O ARTILHEIRO DO SAMPAIO NA SÉRIE B DO BRASILEIRO
Mauro Silva, Ferreira e Romarinho
(Campana ou Nádson); Pimentinha,
Jean Silva e Ciel.
Campanha: 19 pontos, 11 jogos, 5
vitórias, 4 empates, 2 derrotas, 11 gols
marcados, 5 sofridos. Aproveitamento: 57,6%
Coritiba: Wilson; Natanael, Henrique, Luciano Castán e Guilherme Biro; Matheus Sales, Val e Robinho; Vaguininho, Igor Paixão e Léo Gamalho.Técnico: Gustavo Morínigo.
Campanha: 21 pontos, 10 jogos, 6
vitórias, 3 empates, 1 derrota, 11 gols
marcados, 5 sofridos. Aproveitamento: 70%
Arbitragem
A Confederação Brasileira de Fute-

bol (CBF) escalou para o jogo Sampaio x Coritiba o árbitro Maguielson
Lima Barbosa e os assistentes Lehi
Sousa Silva e Lucas Costa Modesto, todos do Distrito Federal. O quarto árbitro é Maykon Matos Nunes, do Maranhão.
Retrospecto
O confronto entre Sampaio Corrêa
e Coritiba aponta em quatro jogos,
uma vitória do Tricolor, dois empates
e uma vitória do Coxa. Foram registrados ainda dois empates. Nas duas últimas partidas houve uma vitória tricolor por 2 a 0 em São Luís, no dia 14 de
abril de 2018, e um empate na capital
paranaense, no dia 10 de agosto daquele mesmo ano, por 0 a 0.

O que muda com a aprovação da lei do mandante?
GERALDO BUBNIAK/AGB

Moto ainda não venceu
times de fora em 2021
Diferente do ano passado, quando o Estádio Nhozinho Santos foi usado como “alçapão” para derrotar os
adversários visitantes na grande maioria dos jogos ali
disputados, o Moto Club nesta temporada 2021 ainda
não teve o prazer de vencer nenhuma vez na antiga praça de esportes localizada no bairro Vila Passos. O rubroNegro, mesmo jogando com equipes de igual nível ou
inferior, quando não perdeu empatou. Foi assim, também, no Castelão e nos confrontos fora de São Luís.
Até hoje, o Moto disputou 8 jogos interestaduais em
2021. Foram quatro empates, quatro derrotas, quatro
gols marcados e 15 sofridos pelo time rubro-negro maranhense. A maior goleada ocorreu no jogo diante do
Botafogo-RJ, pela Copa do Brasil, primeira fase, por 5 a
0, quando foi eliminado da competição nacional. O resultado acabou provocando a queda do técnico Marcinho Guerreiro naquela ocasião.
A série negativa teve início no dia 5 de janeiro, no empate por 0 a 0 com o CSA, no Municipal, pela Pré-Copa
do Nordeste. Na sequência, o Moto foi a Maceió, pela
mesma competição, e acabou derrotado por 2 a 0 dia 26.
Nesse confronto, os motenses foram eliminados por
uma equipe reserva do time de Maceió.
Nesta Série D, o Moto também vai mal das pernas
quando vê um adversário de outro estado. No dia 6 de
junho, o Papão foi a Tocantinópolis e empatou por 1 a 1
com a equipe local. Em São Luís, dia 12 do mesmo mês,
os motenses receberam o Guarany de Sobral e foram
derrotados por 2 a 0. As esperanças continuaram sendo
frustradas por ocasião do empate de 2 a 2 com o Paragominas, dia 27 de junho. Depois de empatar com o Imperatriz por 1 a 1, em São Luís, o Papão foi a Piripiri-PI e
acabou derrotado por 2 a 0 para o 4 de julho.
Jogo decisivo
A partida de amanhã é decisiva para a permanência
do técnico Carlos Ferro. Caso o time não saia de campo
vencedor, é quase certa a saída do treinador logo após o
jogo. As críticas aumentaram nesta semana , entretanto,
a diretoria prefere aguardar e analisar o rendimento do
time no jogo diante do Palmas-TO, no Municipal.
Nas últimas horas, alguns reforços foram anunciados,
mas apenas o zagueiro maranhense André Penalva já se
apresentou para os treinamentos. Outro defensor (Wanderson) lesionado durante o jogo no interior piauiense, permanece em recuperação e sendo a grande dúvida
seu aproveitamento. (NP)

SÉRIE D

Juventude busca reação
diante do líder Guarany

LEI APROVADA NA ULTIMA QUARTA-FEIRA NA CÂMARA DOS DEPUTADOS DEVE MUDAR O JEITO DE VENDER OS JOGOS DE FUTEBOL
A Câmara dos Deputados aprovou
a Lei nº 2336/2021, popularmente conhecida como Lei do Mandante. Isso
signiﬁca que apenas o clube que joga
em casas precisa vender o direito para
que uma emissora possa transmitir a
partida por qualquer competição no
Brasil. O texto foi aprovado por 432
votos a favor e 17 contra, e agora vai
para o Senado Federal.
Anteriormente, a Lei Pelé, aprovada ainda nos anos 90, dizia que os dois
clubes – mandante e visitante – precisam ter contrato com uma emissora
de televisão para que a partida seja televisionada. Porém, as equipes mostraram insatisfação com a legislação
nos últimos anos pela pouca possibilidade de negociar com outros canais
ou streamings.
Em 2020, o presidente Jair Bolsonaro editou uma medida provisória sobre o assunto que impactou diretamente em alguns campeonatos. O
Flamengo transmitiu uma partida em
seu canal no YouTube pelo Campeonato Carioca, o que gerou a rescisão
do contrato da Globo para a cobertura
do estadual do Rio de Janeiro. O argu-

mento da emissora é que a MP 984
não mudava o que foi assinado antes,
ou seja, o Flamengo não poderia passar o jogo das outras equipes.
A MP 984 nem sequer foi discutida
na Câmara dos Deputados e venceu
em outubro do ano passado. Desde
então, os clubes trabalharam para que
a Lei do Mandante fosse aprovada.
Quase 40 times das três primeiras divisões são a favor da nova legislação.
O QUE MUDA COM A LEI DO MANDANTE?
A nova lei foi aprovada pelos deputados com a “emenda Globo”, que impede que a nova legislação seja colocada em prática com os contratos já
assinados.
Com isso, a TNT Sports não poderá
transmitir partidas do Campeonato
Brasileiro que tem contrato apenas
com o mandante e segue com 42 jogos
disponíveis. Por outro lado, um outro
trecho agradou os clubes e não satisfez a Globo.
Os times que não venderam os seus
direitos de transmissão antes da Lei
do Mandante podem negociar os seus

jogos em casa. Esse é o caso do Athletico, que transmite os jogos na Arena
da Baixada pela plataforma própria
de streaming com liberação por uma
decisão judicial.
A NOVA REGRA JÁ AFETA O CAMPEONATO BRASILEIRO 2021?
A Globo e a TNT Sports têm contrato com os clubes até o Campeonato
Brasileiro de 2024. Ou seja, ainda a Lei
do Mandante não será utilizada por
quase todas as as equipes na atual
edição e nas próximas três.
As exceções são os clubes da Série
B, que ainda não têm contrato com a
Globo ou a TNT Sports, podem negociar com qualquer emissora os seus
jogos como mandante a partir de agora.
Mesmo com a lei já aprovada, a
Globo deve entrar na Justiça caso algum clube transmita uma partida
com a presença de uma equipe que
assinou antes com a emissora. O entendimento da emissora é que os contratos foram assinados antes da legislação com direitos exclusivos em partidas com mandante e visitante.

JUVENTUDE NÃO VENCE HÁ QUATRO JOGOS NA SÉRIE D
DANIEL AMORIM
Depois de acumular mais um jogo dentro de casa sem
vitória, o Juventude já iniciou a preparação para o próximo desaﬁo pela Série D. O jejum de resultados positivos
já dura quatro rodadas, em partidas que a equipe sofreu
duas derrotas e também empatou duas vezes. A missão
do Poraquê será árdua, já que o adversário será o
Guarany de Sobral, líder do grupo 2.
A única vitória no Brasileiro foi conquistada fora de
casa, diante do Palmas. No outro jogo como visitante, o
Juventude empatou com o Imperatriz. Dentro de seus
domínios, o Guarany venceu todas as três partidas que
fez até agora, contra Paragominas-PA, Palmas-TO e 4 de
Julho-PI. O time cearense vem de derrota fora de casa
para o Imperatriz.
Para a partida do próximo ﬁnal de semana, o técnico
Marcinho Guerreiro não poderá contar com o lateral-direito Matheus Rubens, que foi expulso contra o Tocantinópolis e terá que cumprir suspensão. Quem vem se
destacando no Samas é o atacante Edrean, que marcou
gols nos últimos três jogos da equipe.
Guarany de Sobral-CE e Juventude se enfrentam no
próximo sábado (17), às 15h, no estádio do Junco. Em
caso de vitória, o time de São Mateus pode se aproximar
do G-4 da chave 2.
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SOLIDARIEDADE MUSICAL

INTERCÂMBIO ARTÍSTICO

Live Show Solidário
“Todos Pela Sotaque”

Cantaria Sessions:
uma fusão cultural
Caldeirão cultural com diversas vertentes que reunirá música, artes visuais e
gastronomia. Evento faz conexão com artistas de São Luís, Alcãntara e Recife.
FOTOS: CAMILA ALMEITA

SAMARTONY MARTINS

U

m intercâmbio de produções musicais e visuais de
São Luis, Alcântara e Recife.
Essa é a proposta do projeto
Cantaria Sessions. O evento que acontece neste sábado (17) contará com
uma Jam Session liderada pelo músico Isaías Alves e convidados, o pianista Rinaldi Calyton e o contrabaixista
João Paulo, discotecagem de Pedro
Sobrinho e exposições de Tassila Custodes (São Luís), Pablo Reis (Alcântara) e GH20 (Recife). Além de cervejas,
bebidas quentes, água, refrigerante
também serão vendidas porções de
caldos de carne e vegano. A realização
é da Casa da Mãe Joana Produções em
parceria com o Chão SLZ com o apoio
de Quebrantar Music e Polperia Lanches.
Segundo o baterista maranhense
Isaias Alves, um dos idealizadores do
evento, a ideia do “Cantaria Sessions”
surgiu de unir essa mescla de vários
segmentos da arte em São Luís. “Este é
só o primeiro de vários outros eventos
que pretendemos fazer com diversos
artistas para que a gente possa abrir
esse intercâmbio cultural da cidade
sempre em diversos nichos das ideias
artistas que é muito grande. Também
vai ter microfone aberto para quem
quiser recitar poesias e dar o seu recado”, explicou o músico.
A pandemia do novo coronavírus
(Covid-19) fez com que Isaías Alves
repensasse sobre varias coisas, entre
elas sobre a questão `do que é ser humano` “Dentro da minha área que é a
música, me vejo como um artista que
não pode parar independente se está
acontecendo uma guerra ou pande-

CERCA DE 70 ARTISTAS DEVEM PARTICIPAR DA LIVE MUSICAL

BATERISTA MARANHENSE ISAIAS ALVES É UMA DAS ATRAÇÕES DO EVENTO CULTURAL
mia. A arte é imaterial e nesse sentido
temos a necessidade de estar criando,
produzindo, de estar fazendo formação e mostrando o que estamos trabalhando. Esse projeto foi uma forma de
driblar essas diﬁculdades, fazendo
troca reiventando o cenário da música local”, ressaltou Isaias Alves.
O baterista contou que em sua jornada artística já conheceu diversos
países onde observou não só a geograﬁa musical e o comportamento
humano para mostrar um pouco no
mundo em minha música. ”Além do
aspecto social tem várias outras questões que você vai pegando de cada lugar e vai construído uma identidade.
Claro que eu tenho uma identidade
com os ritmos maranhenses e através
disso posso fazer fusões com esses lugares que já morei procurando sempre algo novo na questão da criação e
isso tem sido bastante gratiﬁcante para mim. Recentemente em 2020 morei
no Siri Lanka onde foi uma experiência Incrível”, acrescentou o músico.
Sobre o que o público pode esperar
do “Cantaria Sessions”, Isaias Alves
fez questão de ressaltar que é um
evento que abraça diferentes formas
de expressões artes irão expor sua cri-

atividade e a o saber fazer que é mais
importante do que qualquer tipo de
valorização material. “A arte é o próprio valor imaterial que reﬂete no material. Estar presente no “Cantaria
Sessions” te possibilitará entrar em
conexão com estas outras esferas artísticas e dispertar essa coisa da criação. Essa é a vibe”, aﬁrmando que
também tem trabalhado em outras
frentes artísticas como forma de
transmissão de conhecimento como a
gravação de rítmicas do Maranhão,
cultura popular, livros e outros.
SERVIÇO
O quê? Cantaria Sessions
Quando? Sábado (17) a partir das
19h
Onde? Chão Slz – Rua do Giz 167 –
Centro Histórico.
Quanto? Ingressos – R$ 15 (estudante); R$ 30 (individual) e 50 (casadinha)
FORMAS DE PAGAMENTO Dinheiro; PIX: (006620809-20) Nubank; Cartão de Débito; – Transferência bancária. Banco do Brasil Conta corrente:
11648-3 Agência: 0321-2.
INFORMAÇÔES: (98) 985888848 &
985871036 (LINK NA BIO)

CINEMA

Em busca de vingança no novo trailer de “Infiltrado”
A estrela da ação Jason Statham e o
aclamado diretor Guy Ritchie unem
forças novamente em Inﬁltrado, que
chega aos cinemas em 26 de agosto. O
ﬁlme acompanha Patrick Hill, um homem misterioso que se inﬁltra em
uma empresa de carros-fortes de Los
Angeles para encontrar o responsável
pela morte de seu ﬁlho. O trailer dublado, recém divulgado pela Imagem
Filmes, distribuidora responsável pelo lançamento, comprova que o público irá encontrar em Inﬁltrado o
mesmo nível de ação que tornou a dupla famosa ao redor do mundo com
sucessos como ‘Jogos, Trapaças e Dois
Canos Fumegantes’, ‘Snatch: Porcos e
Diamantes’ e ‘Revólver’.
Statham, que dá vida ao protagonista,
revelou que as cenas de ação em Inﬁltrado foram gravadas quase que sem
preparações. “Ensaios são essenciais
para que ninguém se machuque e para os dublês aprenderem a coreograﬁa, mas este não era um ﬁlme do tipo
coreografado, ele é do tipo que, quando a ação se desenrola, ela é visceral e
expressiva.” Em relação à participação especial do rapper Post Malone
no projeto, o ator revela que “ele ligou
[para o Guy Ritchie] falando que queria estar no seu próximo ﬁlme […] e
fez um ótimo trabalho.” Jason
Statham ainda brinca, aﬁrmando que
recusou uma parceria musical com o
artista, “Ele me convidou para fazer
uma música com ele e eu imediatamente o salvei dessa péssima ideia”.
A combinação da ação com um
elenco de peso tem conquistado o público ao redor do mundo, Inﬁltrado estreou em primeiro lugar nas bilheterias americanas e, desde então,
já arrecadou mais de 100 milhões de
dólares mundialmente.
Além de Jason Statham e Post Malone,
o elenco de Inﬁltrado traz ainda ou-

Artistas como Albert Abrantes, Inácio Pinheiro, Milena Mendonça, Nivaldo Santos, Sapuca, Raiz Tribal, Elilma Vasconcelos, Caio Monteiro, Vamu do Samba, Marcos da Maioba, Kosta Neto, Ellen Oliveira, Anastácia Lia,
Pp Jr, João Marcus, César Roberto, Gerude, Diel França,
Ronald Pinheiro, Erasmo Dibel, Carlinhos Veloz, Bicho
Barrica, Mix in Brasil, Boi da Floresta e grande elenco de
convidados se reúnem no próximo domingo (18), para
uma Live Solidária que será transmitida pelo canal do
Youtube da Sotaque.
No último dia 29 de Junho, uma pane na central de ar
condicionados provocou um incêndio na @sotaqueproducoes . Reduzindo a cinzas muito do que ali existia.
Com quase 30 anos de existência, e serviços prestados à
cultura do Maranhão, a Sotaque foi fundada pelo arranjador e produtor musical @augustobastosbastos . Lá foram produzidos e gravados mais de 700 álbuns de bumba meu boi e outras vertentes folclóricas do Maranhão.
Em nome do legado e de todas as produções culturais
musicais que já foram fomentadas pela Sotaque, os amigos e entusiastas da música e cultura maranhense, estão
mobilizados em torno do evento. Tudo o que for arrecadado será revertido para a reforma da Sotaque, que representa uma ferramenta de fomento as vertentes de
patrimônios imateriais da cultura e da música do Maranhão.
SERVIÇO
O que é? Live Show Todos Pela Sotaque;
Quando? 18 de Julho, às 14h;
Onde? Structura Buffet;
Através do Canal Youtube – Sotaque I Live You
PIX SOLIDÁRIO!: augusto.sotaque@gmail.com

RECONHECIMENTO

MaranhenseganhaLeão
deOuroemCannes

SAULO MOHANA ESTÁ RADICADO HÁ 15 ANOS EM LOS ANGELES

LONGA COMJASON STATHAN CHEGA AOS CINEMAS NACIONAIS EM 26 DE AGOSTO
tros grandes nomes, como Scott
Eastwood (‘Velozes e Furiosos 8’),
Josh Hartnett (‘Penny Dreadful’),
Jeffrey Donovan (‘Sicário: Dia do Soldado’), Holt McCallany (‘Mindhunter’), Laz Alonso (‘The Boys’), Raúl
Castillo (Army of the Dead) e Niamh
Algar (‘Raised by Wolves’).
Sinopse
Patrick Hill (Jason Statham), conheci-

do apenas como “H”, é um homem
misterioso que trabalha para uma
empresa de carros-fortes e movimenta grandes quantias de dinheiro pela
cidade de Los Angeles. Quando, ao
impedir um assalto, ele surpreende a
todos com suas habilidades de combate, suas verdadeiras intenções começam a ser questionadas e um plano
maior é revelado.

O diretor de arte Saulo Mohana, maranhense de São
Luís, ganhou um Leão de Ouro em Cannes com o ﬁlme
“Bounce”, para os AirPods da Apple. A campanha, que
foi a mais premiada mundialmente em 2020, foi agraciada também com o Best of Discipline no The One Show e
o Best of Show no Art Directors Club, nos Estados Unido,
Yellow Pencils, no Reino Unido, e uma nomeação ao
EMMYS 2020 como Melhor Comercial do ano.
Radicado há 15 anos em Los Angeles, o diretor de arte
brasileiro atua na agência TBWA \ Media Arts Lab e comemora a coroação da campanha nos principais festivais do mundo.
O ﬁlme “Bounce” foi gravado em Kiev, na Ucrânia, em
2019 e foi ao ar nas principais emissoras de TV também
no ﬁnal do ano passado. O resultado da premiação sai
em 20 de setembro. Saulo começou seus estudos na
Universidade Federal do Maranhão (UFMA), mas depois transferiu-se para Curitiba (PR), e lá concluiu seu
curso de Publicidade na Universidade de Tecnológica
Federal do Paraná, onde conseguiu um estágio nos Estados Unidos e ali ﬁxou residência.
Em 2016, o publicitário foi premiado pela revista europeia Lüzer´s Archive, editada em Viena (Áustria), pela
peça publicitária “A life of saving is supposed to raise
your social status”, ou seja, uma vida de poupança pode
garantir o seu status social. A revista é uma publicação
bimestral,que dedica uma de suas edições para abordagens sobre fotograﬁas, ilustrações, embalagens ou produtos, design e música.

Nedilson Machado

NEDILSON MACHADO

GERAL

E-mail: nedilsonmachado@gmail.com
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Responsáveis: Celio Sergio
E-mail: redacao@oimparcial.com
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Nesta sexta-feira, 16,
pelo Ocupa CCVM,
será exibida a apresentação “O canto, o
bailado e a batida das
Caixeiras do Bambaê
de São João Batista”.
A dança de roda é
acompanhada da
tradicional batida das
caixas do Divino Espírito Santo e é conheﬁa
cida como Forró de
Caixeira ou Bambaê
de Caixa.
Vem diretamente de
São João Batista, com
canções contagiantes
e momentos de devoção e emoção.

Registro da inauguração ontem
pela manhã do letreiro turístico ao
município de Raposa. A obra, assinada pelo artista e carnavalesco Ítalo
biu
Fonseca e remete a elementos como
renda, pesca e embarcações típicas
da região, foi presente do Governo do
Estado, por meio da Secretaria de Estado de Turismo (Setur), e ﬁca localizado de frente para o mar, na praça
do Centro de Atendimento ao Turista
(CAT). Os letreiros ajudam a contar a
experiência com a cidade e gera afetividade. “É uma forma de dar boasvindas aos visitantes. Uma ação de
hospitalidade com o turista que aqui
chega. E, ainda, ﬁca ao lado do CAT,
que presta informações promocional
dos nossos destinos”, disse o secretário, Catulé Júnior.

Em cartaz simultaneamente nos Espaços
de Arte Márcia Sandes (Procuradoria
Geral de Justiça) e Ilzé Cordeiro (Centro
Cultural do Ministério
Público – Centro), a
parir desta segundafeira, 19, a exposição
“Delírios da Quarentena do artista plástico João de Deus.
Ao todo, são 45 telas
na Márcia Sandes e
22 no CCMP. Todas
criadas em 2020.

ente

ﬁs-

A cantora Tássia Campos com seu extremo
bom gosto e repertório
de MPB é a atração do
projeto “Potiguar Musical” na loja Potiguar
da Forquilha, sábado,
das 10h às 12h. Tássia
Campos é uma intérprete de voz suave, delicada e extremamente
bem modulada. Foi
cantora revelação do
ano de 2011 pelo Prêmio Universidade FM.
Nada melhor que fazer
compras, curtindo música de qualidade.

ﬁ

ﬁ

A Azul Viagens contratou reforços e reestruturou as áreas
de Produtos e NegoAVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. PE.039/2021 (SRP). O Município de Esperantinópolis, Poder Executivo, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento/Fundo Municipal
de Saúde, torna público para conhecimento dos interessados que na data, horário e local indicado fará realizar
licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, para REGISTRO DE PREÇOS, do tipo menor
preço por item, tendo como objeto a de proposta mais vantajosa para REGISTRO DE PREÇOS objetivando
a Seleção de proposta mais vantajosa para registro de preços para eventual e futura aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis, visando atendar as necessidades desta Administração Pública, em conformidade com
o Termo de Referência disposto no Anexo I do edital, o qual será processado e julgado em conformidade com
a Lei nº 10.520, de 2002, Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, à Lei nº 8.078, de 1990 - Código de
Defesa do Consumidor, à Lei Complementar nº 123, de 2006 e Lei 147, de 2014 e subsidiariamente à Lei nº
8.666, de 1993 e as condições do Edital a realizar-se às 14:00 (catorze) horas do dia 02 de agosto de 2021. O
Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão Permanente de Licitação,
na Rua 03 de agosto, nº 31, Centro, Esperantinópolis – MA, horário de 08:00 às 12:00 horas, no endereço
eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br. Esclarecimento adicional no mesmo endereço, telefone:
(99) 98853-8649 e através do E-mail: cplesperantinopolis@gmail.com. ou na página www.esperantinopolis.
ma.gov.br. Esperantinópolis - MA, 12 de julho de 2021. Joelson Ribeiro Bezerra Secretário Municipal de
Saúde e Saneamento Portaria 008/2021.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. PE.038/2021 (SRP). O Município de Esperantinópolis, Poder Executivo, por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social/Fundo Municipal de
Assistência Social, torna público para conhecimento dos interessados que na data, horário e local indicado
fará realizar licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, para REGISTRO DE PREÇOS,
do tipo menor preço por lote, tendo como objeto a Seleção de proposta mais vantajosa para REGISTRO DE
PREÇOS objetivando eventual e futura aquisição de peças para veículos, de Interesse da Secretaria Municipal de Assistência Social/Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Esperantinópolis-MA, em
conformidade com o Termo de Referência disposto no Anexo I do edital, o qual será processado e julgado em
conformidade com a Lei nº 10.520, de 2002, Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, à Lei nº 8.078, de
1990 - Código de Defesa do Consumidor, à Lei Complementar nº 123, de 2006 e Lei 147, de 2014 e subsidiariamente à Lei nº 8.666, de 1993 e as condições do Edital a realizar-se às 10:00 (dez) horas do dia 02 de agosto
de 2021. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão Permanente
de Licitação, na Rua 03 de agosto, nº 31, Centro, Esperantinópolis – MA, horário de 08:00 às 12:00 horas,
no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br. Esclarecimento adicional no mesmo endereço,
telefone: (99) 98853-8649 e através do E-mail: cplesperantinopolis@gmail.com. ou na página www.esperantinopolis.ma.gov.br. Esperantinópolis - MA, 12 de julho de 2021. Écia Lima Carneiro Secretária Municipal de
Assistência Social Portaria: 010/2021.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. PE.040/2021 (SRP). O Município de Esperantinópolis, Poder Executivo, por intermédio da Secretaria Municipal de Obras Habitação e Transporte, torna público
para conhecimento dos interessados que na data, horário e local indicado fará realizar licitação na modalidade
PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, para REGISTRO DE PREÇOS, do tipo menor preço por item, tendo
como objeto a de proposta mais vantajosa para REGISTRO DE PREÇOS objetivando a seleção de proposta
mais vantajosa para registro de preços para eventual e futura locação de maquinas pesadas e veículos visando
atender as demandas da Prefeitura Municipal de Esperantinópolis-MA, em conformidade com o Termo de
Referência disposto no Anexo I do edital, o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei nº
10.520, de 2002, Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, à Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa
do Consumidor, à Lei Complementar nº 123, de 2006 e Lei 147, de 2014 e subsidiariamente à Lei nº 8.666, de
1993 e as condições do Edital a realizar-se às 10:00 (dez) horas do dia 03 de agosto de 2021. O Edital e seus
anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão Permanente de Licitação, na Rua 03 de
agosto, nº 31, Centro, Esperantinópolis – MA, horário de 08:00 às 12:00 horas, no endereço eletrônico www.
portaldecompraspublicas.com.br. Esclarecimento adicional no mesmo endereço, telefone: (99) 98853-8649 e
através do E-mail: cplesperantinopolis@gmail.com. ou na página www.esperantinopolis.ma.gov.br. Esperantinópolis - MA, 12 de julho de 2021. Sueldo Sankly Freitas Formiga Secretário Municipal de Obras Habitação
e Transporte Portaria 014/2021.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 161/2021, REGISTRO DE PREÇO
Nº 030-2021. O Município de Lago da Pedra (MA), por meio da Comissão Permanente de
Licitação - CPL avisa aos interessados que realizará 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 004/2021, subsidiariamente as
disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA
FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE
REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO “MARMITEX” E SELF-SERVICE COM REFRIGERANTE
OU SUCO EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE LAGO DA PEDRA-MA. Data e horário do início da disputa: 03 de agosto de 2021, às 09:00h (nove horas).
Site para realização do Pregão: www.licitanet.com.br. Poderão participar da Licitação as empresas definidas como Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) e equiparadas,
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,
ia ainda ser solicitado via e-mail: cpllagodapedra@gmail.com.
desde que em mídia, podendo
Lago da Pedra- MA, 14 de julho de 2021. Felipe Pereira Bacelar – Pregoeiro.
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AVISO DE CLASSIFICAÇÃO REFERENTE À TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Esperantinópolis/MA
aﬁr apresenta o resultado do julgamento da Tomada de Preço nº 003/2021, que teve como objeto a
Contratação
ﬁ de empresa especializada em construção civil para a prestação de serviços de
conclusão da obra de duas quadras poliesportiva coberta com vestiário no município de Esperantinópolis-MA, Padrão FNDE, conforme termo de compromisso PAC 206376/2013, considerando que o critério de julgamento da proposta, determinado pela Tomada de Preço do
tipo menor preço global, obteve assim a seguinte classificação: VENCEDORA DO LOTE I
A EMPRESA: REALIZA CONSTRUCOES E SERVICOS, CNPJ. 05.001.016/0001-32. Com
valor total de R$ 389.138,49 (trezentos e oitenta e nove mil cento e trinta e oito reais e quarenta
e nove centavos). Assim sendo, proclamamos a empresa: REALIZA CONSTRUCOES E SERVICOS, CNPJ. 05.001.016/0001-32, sediada na R FREDERICO BULHAO, nº 2077, Bairro:
goiabal, CEP: 65.725-000 Pedreiras/MA, VENCEDORA do Lote I, pelo valor global de R$
389.138,49 (trezentos e oitenta e nove mil cento e trinta e oito reais e quarenta e nove centavos), como vencedora do certame para o lote I, seja expedido o respectivo ato adjudicatório.
Esperantinópolis (MA), 25 de junho de 2021. Pablo Sussmilch Ferreira da Silva, Presidente
– CPL, Portaria 003/2021

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
Após analisar a licitação na modalidade Tomada de Preço n° 003/2021, que tem como objeto a
Contratação de empresa especializada em construção civil para a prestação de serviços de conclusão da obra de duas quadras poliesportiva coberta com vestiário no município de Esperantinópolis-MA, Padrão FNDE, conforme termo de compromisso PAC 206376/2013, conforme
Anexo I do Edital da Tomada de Preços supra, a Comissão Permanente de Licitação – CPL,
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei 8.666/93, tendo em vista o
resultado apresentado no processo licitatório supracitado, aprova e adjudica o objeto acima à
empresa: REALIZA CONSTRUCOES E SERVICOS, CNPJ. 05.001.016/0001-32, sediada na
R FREDERICO BULHAO, nº 2077, Bairro: goiabal, CEP: 65.725-000 Pedreiras/MA, VENCEDORA do Lote I, pelo valor global de R$ 389.138,49 (trezentos e oitenta e nove mil cento
e trinta e oito reais e quarenta e nove centavos. Esperantinópolis – MA, 06 de julho de 2021.
Pablo Sussmilch Ferreira da Silva, Presidente – CPL, Portaria 003/2021.
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As psicólogas Bianca
Ferraz e Amanda Everton estão a todo vapor
na inauguração da
Unidade Cohafuma, da
Clínica Acolher, neste
sábado, 17. A Clínica
Acolher, é especializada na área da Psicologia Clínica , ABA, Fonoaudiologia, Terapia
Ocupacional, Integração sensorial, Psicopedagogia, musicoterapia, psicomotricidade,
natação, ozônioterapia, dentre outros serviços complementares.

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 021/2021-CPL/PMB

an-

o-

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA, com sede na Travessa 15 de novembro, n.º 229, CEP 65.700000, Centro, no município de Bacabal, Estado do Maranhão, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL/
PMB, por meio do Pregoeiro Municipal, torna público para conhecimento dos interessados, que adiará em virtude do
acolhimento da Impugnação protocolada pela empresa PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS sob
CNPJ n.º 61.198.164/0001-60, a qual gerou a ERRATA n.º 1 da Licitação na modalidade PREGÃO, em sua forma
ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, com finalidade de REGISTRO DE PREÇOS, tendo por objeto
Registro de Preço para eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) especializada na prestação dos serviços de seguro
total automotivo para os veículos (ambulâncias e motolâncias) pertencente à frota de atendimento móvel de urgência do
SAMU 192 e Secretaria Municipal de Saúde, com inclusão de seguro para equipe (condutor/passageiro) e terceiros, de
interesse da Secretaria Municipal de Saúde de Bacabal/MA. A sessão do certame licitatório será realizada no dia 29 de
julho de 2021, às 09h:00min (nove horas), no sítio www.e-bacabal.com.br. A Errata e o Edital completo estão disponíveis
para consulta e retirada nos endereços eletrônicos www.e-bacabal.com.br, www.dom.bacabalma.com.br e www.bacabal.
ma.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas por e-mail no licitacao@bacabal.ma.gov.br com cópia para cpl.
bacabal@hotmail.com ou pelo telefone (99) 3621-0533. Informa, ainda que diariamente, na sede da Prefeitura Municipal
de Bacabal, de segunda a sexta-feira em dias úteis, das 08h:00min (oito horas) às 12h:00min (doze horas), o Edital e
seus anexos estão à disposição dos interessados na sala da Comissão Permanente de Licitação – CPL, onde poderão ser
consultados e obtidos a versão impressa, mediante a entrega no setor de licitações de 02 (duas) resmas de papel de 500
folhas, tamanho A4, 210x297mm, 75g/m², ultra branco. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço. Bacabal/MA,
14 de julho de 2021. CARLOS HENRIQUE FERRO SOUSA. Pregoeiro Municipal.

ﬁ

ﬁ

AVISO DE RESULTADO DA FASE DE HABILITAÇÃO E CONVOCAÇÃO PARA
ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º
001/2021 CPL. O MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA por meio da Comissão Permanente de Licitação comunica aos participantes e demais interessados na Concorrência Pública n.º 001/2021
que tem como objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de Construção do
Centro de Reabilitação do Município de Tuntum-MA, que após análise detalhada da habilitação fica habilitada a empresa CONSTRUTORA COSTA R LTDA, apta a participar da abertura
da proposta e, inabilitadas as empresas EMC EMPRESA MARANHENSE DE CONSTRUÇÃO EIRELI e J.F. DA COSTA FOLHO & CIA LTDA. A CPL comunica que os autos do
processo se encontram com vista franqueada aos interessados, a fim de garantir o exercício
do direito previsto no art. 109, inciso I, alínea “a”, da Lei nº 8.666/93. Informamos ainda
que a sessão para abertura do envelope contendo a proposta comercial dar-se-á no próximo
dia 26/07/2021 às 11h00min. na sala de reunião da Comissão Permanente de licitação, situada na Prefeitura Municipal de Tuntum/MA, na Rua Frederico Coelho, 411, Centro, Tuntum/
MA, CEP: 65763 - Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço das 08:00 as 12:00hs e no
ane-mail:
cpltuntum@gmail.com.14 de julho de 2021. Sara Ferreira Costa Fleury- Presidente oda
Comissão
Permanente de Licitação.
ﬁ

COMUNICADO
DE RECALL
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Para os modelos Land Rover Discovery Sport 2021.
A Land Rover Brasil convoca os proprietários dos veículos Land Rover, Discovery Sport, equipados com motor a diesel, chassis finais MT210326 a MT210897,
ano/modelo 2021, fabricados no intervalo de 8 de janeiro de 2020 a 27 de abril de 2021, a contatar um concessionário autorizado Land Rover para agendar
a verificação da mangueira de retorno de combustível destes veículos.
Componente envolvido: mangueira de retorno de combustível do veículo.
Defeito: os veículos afetados podem, com o tempo, apresentar rachaduras na mangueira de retorno de combustível, e a mangueira danificada poderá permitir
que o combustível vaze para o compartimento do motor em baixa pressão e escorra pelo lado frio do motor.
Risco: em casos extremos de vazamento de combustível pelo lado frio do compartimento do motor, isso poderá causar um derramamento de combustível no
solo, deixando a superfície derrapante, aumentando a chance de ocorrer acidentes, com possibilidade de danos físicos e/ou materiais aos ocupantes e terceiros.
Até o momento nenhum acidente foi registrado no Brasil.
Solução: os concessionários autorizados Land Rover realizarão, gratuitamente, a verificação da mangueira de retorno de combustível nos veículos afetados
e, caso seja identificado o defeito no componente, os concessionários realizarão a substituição, gratuita, da mangueira de retorno de combustível.
O tempo estimado para o reparo é de aproximadamente 60 minutos.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO Nº 003/2021
Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, eu, a Sra.
Simone Vargas Carneiro de lima, Secretária Municipal de Educação, Esporte e Lazer, HOMOLOGA a adjudicação referente à TOMADA DE PREÇO nº 003/2021, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada em construção civil para a prestação de serviços de conclusão
da obra de duas quadras poliesportiva coberta com vestiário no município de Esperantinópolis-MA, Padrão FNDE, conforme termo de compromisso PAC 206376/2013, Vencedora do
Lote I pelo valor global de R$ 389.138,49 (trezentos e oitenta e nove mil cento e trinta e oito
reais e quarenta e nove centavos), Homologado para empresa: REALIZA CONSTRUCOES
E SERVICOS, CNPJ. 05.001.016/0001-32, sediada na R FREDERICO BULHAO, nº 2077,
Bairro: goiabal, CEP: 65.725-000 Pedreiras/MA. Esperantinópolis – MA, 09 de JULHO de
2021. Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer. Simone Vargas Carneiro de Lima.
Secretária, Portaria: 102/2021.

Data de início do atendimento: 16 de julho de 2021.
Informações de Contato: para verificar se o seu veículo está envolvido na presente campanha entre em contato com o Concessionário Autorizado Land Rover
de sua preferência e, para agendar previamente a realização do serviço, com a Central de Relacionamento com o Cliente Land Rover pelo telefone 0800 012 2733,
das 10h às 16h, de segunda a sexta-feira, pelo e-mail cliente@landrover.com.br ou, ainda, pelo site www.landrover.com.br.
A Land Rover está à disposição de todos os seus clientes para sanar quaisquer dúvidas e/ou suportes necessários enquanto perdurar a abertura da campanha.
Este anúncio também estará disponível no site www.landrover.com.br.

NO TRÂNSITO SUA RESPONSABILIDADE SALVA VIDAS.

