
Se as florestas amazônicas, em cuja região o 
Maranhão está incorporado à sua parte oriental, 
vive hoje sob a mais contundente ameaça de in-
cêndios, grilagem, garimpos clandestinos e ex-
ploração madeireira, a população indígena nunca 
esteve em tão elevado nível de perigo. 
Em 2020, a ong mundial Greenpe-
ace e outras 61 organizações 
enviaram a presidentes da 
Câmara e do Senado um 
parecer sobre medidas de 
combate à devastação pe-
las queimadas.

B A S T I D O R E S

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

Ano XCV   Nº 36.435  |  SÃO LUÍS, SEXTA-FEIRA  16  DE JULHO  DE 2021   |   CAPITAL E INTERIOR  R$ 2,00 @imparcialonline @oimparcial@OImparcialMA 98 98232.0262

Projeto de Lei  da 
Grilagem avança

Live Show Solidário “Todos Pela Sotaque”
Artistas como Albert Abrantes, Inácio Pinheiro, Milena Mendonça, Nivaldo Santos, Sapu-

ca, Raiz Tribal, Elilma Vasconcelos, Caio Monteiro, Vamu do Samba, Marcos da Maioba, Kos-
ta 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

ELIÇÕES 2022
Deputado Yglésio 

declara apoio a 
Carlos Brandão 
para o governo

PÁGINA 3

O   I M P A R C I A L . C O M . B R 

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

PÁGINA  10

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 par-
ticipação de todos na consulta pú-
blica realizada pelo MPMA em seu 

Planejamento Estratégico
PAGINA 7

Porto do Itaqui 
cresce 32% no 

primeiro semestre  

Dívidas com cartão de crédito continuam sendo as principais causas do 
endividamento das famílias brasileiras. Saiba os impactos emocionais disso

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 en-
tidade é filiada à Federação do Comércio, de Bens, Serviços 
e Turismo do Maranhão (Fecomércio-MA), e a atividade in-

tegra o Projeto Saúde nas Feiras.
PÁGINA 6

Rodrigo Pacheco 
deve assumir 
Presidência 

do Brasil

Com o presidente da República, 
Jair Bolsonaro (sem partido), in-
ternado, o país pode passar por 
momentos de tensão para deci-
dir quem o substituirá em caso 
de licença médica. Isso porque 

o próximo da linha de suces-
são, o vice-presidente Hamilton 

Mourão, também está fora do 
Brasil. PÁGINA 2

Maranhense ganha Leão 
de Ouro em Cannes

PÁGINA 9

Indústria tem leve crescimento no Maranhão
PÁGINA 6

LIBERDADE DE CULTO
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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

Equí vo co

Pre si den te in ter na do

ANÁLISE

Especialista critica
politização de doença

D
i an te da cres cen te re pro va- 
ção ao go ver no, re ve la da
por pes qui sas de opi nião —
so bre tu do por con ta de de- 

nún ci as fei tas na CPI da Co vid de su- 
pos tos ca sos de cor rup ção co me ti dos
por in te gran tes do Exe cu ti vo em meio
à pan de mia —, o pre si den te Jair Bol- 
so na ro trans for mou o seu qua dro de
saú de em uma fer ra men ta po lí ti ca
pa ra ten tar me lho rar a ima gem com a
po pu la ção.

Em uma pu bli ca ção in fla ma da nas
re des so ci ais, o che fe do Pa lá cio do
Pla nal to vin cu lou o pro ble ma que so- 
freu no in tes ti no, na ma dru ga da de
on tem, ao ata que do qual foi ví ti ma
em 2018, quan do le vou uma fa ca da
na bar ri ga às vés pe ras do pri mei ro
tur no da elei ção pre si den ci al. Ele cul- 
pou a opo si ção por tu do o que acon- 
te ceu.

“Mais um de sa fio, con sequên cia da
ten ta ti va de as sas si na to pro mo vi da
por an ti go fi li a do ao PSol, bra ço es- 
quer do do PT, pa ra im pe dir a vi tó ria
de mi lhões de bra si lei ros que que ri am
mu dan ças pa ra o Bra sil. Um aten ta do
cru el não só con tra mim, mas con tra a
nos sa de mo cra cia”, diz um tre cho da
men sa gem de Bol so na ro.

O pre si den te vol tou a fa lar que a
sua vi da foi pou pa da pa ra que ele pu- 
des se al te rar a re a li da de do país e, a
des pei to das crí ti cas con tra a sua ges- 
tão pe la for ma co mo con du ziu a pan- 
de mia da co vid-19, afir mou que es tá
fa zen do um bom tra ba lho. Além dis- 
so, re cor reu ao dis cur so que o ele geu
pre si den te há três anos pa ra pe dir o
apoio da po pu la ção.

“Por Deus foi-nos da da uma no va
opor tu ni da de, pa ra, en fim, co lo car- 
mos o Bra sil no ca mi nho da pros pe ri- 
da de. E mes mo com to das as ad ver si- 
da des, in clu si ve uma pan de mia que
le vou mui to de nos sos ir mãos no Bra- 
sil e no mun do, con ti nu a mos se guin- 
do por es se ca mi nho”, pu bli cou.
“Agra de ço a to dos pe lo apoio e pe las
ora ções. É is so que nos mo ti va a se- 
guir em fren te e en fren tar tu do que for
pre ci so pa ra ti rar o país de vez das
gar ras da cor rup ção, da in ver são de
va lo res, do cri me or ga ni za do, e pa ra
ga ran tir e pro te ger a li ber da de do nos- 
so po vo.”

O man da tá rio acres cen tou: “Pe ço a
ca da um que es tá len do es sa men sa- 
gem que ja mais de sis ta das nos sas co- 
res, dos nos sos va lo res! Te mos ri que- 
zas e um po vo ma ra vi lho so que ne- 
nhum país no mun do tem. Com ho- 
nes ti da de, com hon ra e com Deus no
co ra ção é pos sí vel mu dar a re a li da de
do nos so Bra sil. As sim se gui rei!”.

O pre si den te na ci o nal do PSol, Ju li- 
a no Me dei ros, re ba teu o che fe do Pla- 
nal to. “Ca da vez mais iso la do, com
sua apro va ção des pen can do, in ca paz
de es con der seus es cân da los na CPI
da Co vid, Bol so na ro vol ta a mo bi li zar
sua tro pa con tra o PSol nas re des so ci- 
ais. Mais uma ten ta ti va inú til de des- 
vi ar o fo co da cri se. O acer to de con tas
com a his tó ria es tá mar ca do”, en fa ti- 
zou.

Es sa não foi a pri mei ra vez que o
pre si den te pre ci sou ser hos pi ta li za do

des de o aten ta do de 2018, mas ele
nun ca ti nha se por ta do de uma ma-
nei ra tão emo ci o nal ao fa lar so bre co- 
mo o epi só dio ain da cau sa pro ble mas
à sua saú de. A ava li a ção de ana lis tas é
de que Bol so na ro quis ape lar ao sen so
de hu ma ni da de da po pu la ção pa ra ti- 
rar al gum pro vei to.

Ape sar dis so, ao con trá rio do que
acon te ceu três anos atrás, a per cep- 
ção da so ci e da de so bre ele não de ve
mu dar. O ci en tis ta po lí ti co En ri co Ri-
bei ro, co or de na dor le gis la ti vo da
Quei roz As ses so ria em Re la ções Ins ti- 
tu ci o nais e Go ver na men tais, pon de- 
rou que a in ter na ção do pre si den te
não é im pac tan te o su fi ci en te pa ra
blin dá-lo de crí ti cas.

“Es se epi só dio é mui to pe que no
per to de vá ri as coi sas que es tão sur- 
gin do. Ca sos de cor rup ção que co lo- 
cam o go ver no na cor da, bai xa po pu- 
la ri da de, a CPI que a ca da dia co me ça
a che gar mais per to de le e de pes so as
pró xi mas. Há um des gas te mui to
gran de da ima gem de Bol so na ro. Se
em 2018 ele ti nha o dis cur so, que pe-
gou mui to for te en tre a po pu la ção,
ago ra ele tem a ação, que es tá sen do
cri ti ca da”, ob ser vou.

Ve ra Che min, mes tre em di rei to
pú bli co pe la Fun da ção Ge tu lio Var gas
(FGV), acres cen tou que Bol so na ro
po de até ar re fe cer o am bi en te con trá- 
rio ao seu go ver no, mas só mo men ta- 
ne a men te. “Pen so que ape nas uma
pe que na par ce la de ve se sen si bi li zar
com o pre si den te, vis to que Bol so na ro
con ti nu a rá li dan do com os pro ble- 
mas que en vol vem a pan de mia. Hou- 
ve mui ta ne gli gên cia e des ca so por
par te de le”, res sal tou.

LICENÇA

Pacheco deve assumir Presidência da República

RODRIGO PACHECO DEVE ASSUMIR A PRESIDÊNCIA CASO JAIR BOLSONARO PEÇA LICENÇA MÉDICA PARA TRATAMENTO

Com o pre si den te da Re pú bli ca,
Jair Bol so na ro (sem par ti do), in ter na- 
do, o país po de pas sar por mo men tos
de ten são pa ra de ci dir quem o subs ti- 
tui rá em ca so de li cen ça mé di ca. Is so
por que o pró xi mo da li nha de su ces- 
são, o vi ce-pre si den te Ha mil ton Mou- 
rão, tam bém es tá fo ra do Bra sil. Mou- 
rão vi a jou pa ra An go la com o mi nis tro
das Re la ções Ex te ri o res, Car los Fran- 
ça, na tar de des ta quar ta-fei ra (14/7) e
lá per ma ne ce rá até o pró xi mo sá ba do
(17/7).

A as ses so ria do vi ce-pre si den te dis- 
se que a agen da es tá man ti da e que
não há in for ma ções so bre uma pos sí- 
vel subs ti tui ção.

Nes te ca so, o pre si den te da Câ ma ra
dos De pu ta dos, Arthur Li ra, de ve ser
aci o na do. No país e dis po ní vel, se ria
na tu ral pa ra Li ra as su mir a ca dei ra de
che fe do Exe cu ti vo. No en tan to, dois
pro ces sos em que ele é réu no Su pre- 
mo Tri bu nal Fe de ral (STF) im pe dem
que ele as su ma o car go.

De acor do com o ju ris ta e pro fes sor
de di rei to da Fun da ção Ge tu lio Var gas

(FGV) Da vi Tan ge ri no, o pre ce den te
pa ra uma pos sí vel proi bi ção de Li ra
ocor reu em 2016, quan do os mi nis- 
tros do Su pre mo jul ga ram o ca so de
Re nan Ca lhei ros, que pre si dia o Se na- 
do Fe de ral na que le ano e tam bém res- 
pon dia a um pro ces so no ór gão. A
Cor te de ci diu que Ca lhei ros não po- 
de ria as su mir a pre si dên cia da Re pú- 
bli ca, ca so ne ces sá rio.

“Não hou ve ne nhu ma de ci são de- 
pois des te ano al te ran do es se en ten- 
di men to. En tão, ca so ocor ra a li cen ça
mé di ca, Li ra não po de rá as su mir”,
afir ma Tan ge ri no. No en tan to, a de fe- 
sa do pre si den te da Câ ma ra re cor re
con tra a de ci são do STF de acei tar as
de nún ci as con tra ele. Ju ri di ca men te,
en quan to o pe di do da de fe sa não for
ana li sa do, ele não po de ser con si de ra- 
do réu. Pro cu ra da, a as ses so ria de Li ra
não se pro nun ci ou so bre o as sun to.

Nes te sen ti do, tu do in di ca que o
subs ti tu to mais pro vá vel até sá ba do
(17/7), ca so ocor ra a li cen ça de Bol so- 
na ro, se ja o pre si den te do Se na do, Ro- 
dri go Pa che co.

Há ain da a pos si bi li da de de Bol so- 
na ro não so li ci tar subs ti tui ção. En- 
quan to es ti ver cons ci en te, o pre si- 
den te da Re pú bli ca po de per ma ne cer
no car go, mes mo que es te ja hos pi ta li- 
za do. Foi o que ocor reu em se tem bro
de 2020, quan do ele pas sou por uma
ci rur gia de re ti ra da de um cál cu lo na
be xi ga e não de le gou a pre si dên cia
pa ra Mou rão.

Bol so na ro es tá in ter na do no hos pi- 
tal Vi la No va Star, em São Pau lo, pa ra
on de foi trans fe ri do na noi te des ta
quar ta-fei ra (14/7), após ser aten di do
pe lo Hos pi tal das For ças Ar ma das, em
Bra sí lia. Ele foi até o lo cal com for tes
do res ab do mi nais e re ce beu o di ag- 
nós ti co de obs tru ção in tes ti nal. De
acor do com o fi lho, se na dor Flá vio
Bol so na ro, “foi cons ta ta do um en tu-
pi men to no seu in tes ti no, com mui to
lí qui do no estô ma go”. O che fe do Exe- 
cu ti vo che gou a ser in tu ba do por pre-
cau ção, dis se o par la men tar.

Pa ra di plo ma cia na pan de mia

Es ta dos atu an do no de ba te cli má ti co in ter na ci o nal

Su pe ran do omis sões fe de rais

CON JUN TU RA PO LÍ TI CA

Di no de ba te  fu tu ro
da pa ra di plo ma cia
no Bra sil

O go ver na dor do Ma ra nhão, Flá vio Di no, foi um dos
con vi da dos do de ba te on li ne so bre a “Pa ra di plo ma cia
Bra si lei ra du ran te e após o Go ver no Bol so na ro”, pro mo- 
vi do pe lo ca nal no YouTube ‘Di plo ma cia pa ra De mo cra- 
cia’. Com cu ra do ria e me di a ção de João Rapha el da Sil va,
dou to ran do em Ser vi ço So ci al e Po lí ti ca So ci al da Uls ter
University, e par ti ci pa ção da co-fun da do ra e di re to ra
exe cu ti va da Pla ta for ma Ci pó, Adri a na Erthal Ab de nur,
o de ba te gi rou em tor no de uma ques tão cen tral: qual a
di men são e re le vân cia da pa ra di plo ma cia sub na ci o nal
du ran te o go ver no do pre si den te Jair Bol so na ro e o que
po de rá se tor nar num fu tu ro pós-Bol so na ris ta?

Pa ra di plo ma cia – ou di plo ma cia

pa ra le la – é a in ser ção de go ver nos

sub na ci o nais (co mo es ta dos e

mu ni cí pi os) nas re la ções

in ter na ci o nais.

Um exem plo de prá ti ca pa ra di plo má ti ca foi a ope ra- 
ção de guer ra em pre en di da pe lo Go ver no do Ma ra nhão
pa ra im por ta ção de res pi ra do res da Chi na, lo go no iní- 
cio da pan de mia, no pri mei ro se mes tre de 2020.

Na épo ca, ha via uma cor ri da in ter na ci o nal por res pi- 
ra do res pa ra tra ta men to de pa ci en tes da Co vid-19, e o
Ma ra nhão pre ci sou tra çar, com apoio de em pre sas pri- 
va das, uma ro ta al ter na ti va via Etió pia, pa ra evi tar o
con fis co do go ver no fe de ral.

Pa ra Flá vio Di no, no Bra sil a pa ra di plo ma cia é uma
“ten dên cia”, já que fun ci o na co mo mé to do de con tra- 
po si ção à po lí ti ca ex ter na na ci o nal em vi gor, que ele
clas si fi cou co mo in cons ti tu ci o nal.

“Nós saí mos de um qua dro de nor ma li da de ins ti tu ci- 
o nal, de cum pri men to da que las re gras do ar ti go 4º da
Cons ti tui ção Fe de ral so bre as re la ções in ter na ci o nais,
pa ra uma si tu a ção bas tan te atí pi ca, eu di ria, em que o
re gra men to, a mol du ra nor ma ti va ins ta la da na Cons ti- 
tui ção pas sou a ser ig no ra da no que ser re fe re à im ple- 
men ta ção da po lí ti ca ex ter na bra si lei ra. Sem me do de
er rar, che go a di zer que nós te mos uma po lí ti ca ex ter na
in cons ti tu ci o nal e is so é uma no vi da de, pe lo me nos no
pe río do pós-1988”, pon tu ou o go ver na dor.

Di no des ta cou que os es ta dos bra si lei ros fo ram for te- 
men te pres si o na dos ao ca mi nho da pa ra di plo ma cia
com a che ga da da pan de mia, já que o go ver no fe de ral,
até en tão o prin ci pal agen te in ter lo cu tor das re la ções do
Bra sil com as ou tras na ções des de a re de mo cra ti za ção,
pas sou a iso lar o Bra sil das mo vi men ta ções in ter na ci o- 
nais em bus ca de tra ta men to e in for ma ções ci en tí fi cas
pa ra de ter o co ro na ví rus.

“Is so co lo cou uma ne ces si da de prá ti ca so bre os es ta- 
dos, em ra zão da pan de mia. Nós ti ve mos uma po lí ti ca
de iso la men to do Bra sil no con cer to das na ções, que co- 
brou um pre ço al tís si mo e is so jo gou os es ta dos na are na
in ter na ci o nal. Re pen ti na men te, os es ta dos ti ve ram, na
prá ti ca, que exer cer um pa pel de con tras te, e ao mes mo
tem po um pa pel de ar ti cu la ção in ter na ci o nal, sem
apoio, por exem plo, das em bai xa das, pa ra ob ter in su- 
mos de saú de. Is so de man dou um es for ço pa ra di plo má- 
ti co ao qual in clu si ve os es ta dos não es ta vam ha bi li ta- 
dos. Não ha via es tru tu ra, não ha via ex per ti se. Ca da es ta- 
do foi mais ou me nos ‘se vi ran do’”, fri sou Flá vio Di no.

Pre si den te do Con sór cio In te res ta du al de De sen vol- 
vi men to Sus ten tá vel da Amazô nia Le gal, blo co que reú- 
ne os es ta dos do Acre, Ama pá, Ama zo nas, Ma ra nhão,
Ma to Gros so, Pa rá, Rondô nia, Ro rai ma e To can tins, em
bus ca de par ce ri as in ter na ci o nais pa ra im pul si o nar a
re gião com sus ten ta bi li da de, Flá vio Di no apon ta que
ago ra vi ven cia ou tra ex pe ri ên cia den tro da pa ra di plo- 
ma cia, mas des sa vez o ob je ti vo é en con trar saí das pa ra
que o Bra sil não se ja “ani qui la do” da agen da in ter na ci o- 
nal que bus ca a de fe sa do meio am bi en te.

“Os es ta dos ti nham uma fun ção com ple men tar na
di plo ma cia bra si lei ra e pas sa ram a ter um pa pel de pro- 
ta go nis mo. Vi mos is so na pan de mia e is so se dá ago ra na
te má ti ca am bi en tal, em que nós te mos bus ca do a par ti- 
ci pa ção di re ta e a in ter lo cu ção em fó runs, pa ra evi tar
um de sas tre to tal, com o ani qui la men to da ima gem do
Bra sil no mun do, no que se re fe re à se gu ran ça cli má ti ca
do pla ne ta”, su bli nhou o go ver na dor.

Flá vio Di no ava lia que, ape sar da exis tên cia de dis po- 
si ti vos ju rí di cos que ga ran tem a ma nu ten ção de uma
po lí ti ca ex ter na bra si lei ra efe ti va, a pa ra di plo ma cia per- 
mi te que os es ta dos con tor nem as omis sões do atu al go- 
ver no fe de ral.

“Nós te mos um go ver no fe de ral omis so. Se não fos se
es sa am pli a ção da par ti ci pa ção dos Es ta dos, as se gu ra da
até pe lo Su pre mo, na te má ti ca sa ni tá ria, nós te ría mos
ho je o do bro de óbi tos no Bra sil”, res sal tou o go ver na- 
dor.

São Luís, sexta-feira, 16 de julho de 2021

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

PLANEJAMENTO MUNICIPAL

Revisão do Plano Diretor
em pauta na Câmara 

O
ve re a dor Oc tá vio So ei ro 
(Po de mos) afir mou du ran te 
a ses são da úl ti ma quar ta-
fei ra, 14, que a re vi são do 

Pla no Di re tor de São Luís se rá uma 
das mai o res mis sões des ta le gis la tu ra. 
Em dis cur so na tri bu na da Câ ma ra 
Mu ni ci pal, o par la men tar des ta cou 
que era um te ma de gran de res pon sa- 
bi li da de que a Ca sa pre ci sa va as su- 
mir.

“Fa lar do Pla no Di re tor tal vez se ja 
uma das mai o res mis sões des sa le gis- 
la tu ra. Um te ma que é sim, e pre ci sa- 
mos as su mir, de res pon sa bi li da de 
des ta Ca sa. Não só de um ou dois ve- 
re a do res, mas de to dos os 31 par la- 
men ta res. Eu te nho ab so lu ta cer te za e 
con vic ção que es ta mos pre pa ra dos 
pa ra co la bo rar e acom pa nhar o de- 
sen vol vi men to so ci o ter ri to ri al que a 
ci da de tan to pre ci sa”, de cla rou.

O ve re a dor lem brou que o úl ti mo 
Pla no Di re tor es tá de sa tu a li za do, é a 
Lei 4.669 de 2006. “Se fa lar de Pla no 
Di re tor é fa lar de al go que já es tá des- 
fa sa do. Afi nal, a úl ti ma vez que es se 
ins tru men to de pla ne ja men to mu ni- 
ci pal foi atu a li za do foi em 2006″, de- 
cla rou.

So ei ro lem brou que a Ca sa já avan- 
çou mui to no pro ces so de au di ên cia 
pú bli ca em to das as eta pas. Ele tam- 
bém des ta cou o in te res se do pre fei to 
na apro va ção do ins tru men to de pla- 
ne ja men to mu ni ci pal e con cluiu o 
pro nun ci a men to di zen do que era ne- 
ces sá rio di vi dir o que é ur ba no e ru ral, 
sem dei xar pe na li za ção e di fi cul da de 
pa ra ne nhu ma área.

“Nós já avan ça mos mui to no pro- 
ces so de au di ên cia pú bli ca em to das

SOEIRO  LEMBROU QUE A CASA JÁ AVANÇOU NO PROCESSO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA 

 FOTO: LEONARDO MENDONÇA

as eta pas e aguar da mos de for ma an- 
si o sa a Men sa gem en vi a da pe lo Exe- 
cu ti vo e eu já ti ve a opor tu ni da de de 
con ver sar com o pre fei to Edu ar do 
Brai de. É de to tal in te res se do pre fei to 
a apro va ção do Pla no Di re tor por que 
nós es ta mos fa lan do de to do o de sen- 
vol vi men to e avan ço da ci da de, da- 

qui lo que é ne ces sá rio di vi dir o que é 
ur ba no e ru ral, sem dei xar pe na li za- 
ção e di fi cul da de pa ra ne nhu ma área, 
mas sim, bus car aqui lo e or de nar o 
que é ne ces sá rio pa ra a ci da de”, con- 
cluiu.

ELEIÇÕES 2022

Deputado Yglésio declara apoio a Carlos Brandão

PARLAMENTAR  FOI O PIRMEIRO A DECLARAR APOIO AO PROJETO POLÍTICO DO VICE-GOVERNADOR CARLOS BRANDÃO PARA 2022

O de pu ta do Yglésio Moyses (PROS)
su biu à tri bu na da Ca sa do Po vo pa ra
anun ci ar apoio à can di da tu ra do vi ce-
go ver na dor Car los Bran dão ao go ver- 
no do Es ta do.  O fa to acon te ceu quar- 
ta-fei ra (14), na úl ti ma ses são ple ná ria
an tes do re ces so da As sem bleia Le gis- 
la ti va do Ma ra nhão.

“Me sin to hon ra do em

de fen der o pro je to do

vi ce-go ver na dor Car los

Bran dão”

Na cor ri da ao Pa lá cio dos Leões,
Yglésio é o pri mei ro par la men tar es ta- 
du al a ma ni fes tar apoio ao pro je to de
go ver no de Car los Bran dão, além de
ser o pri mei ro a anun ci ar fi li a ção ao
PSDB – mes mo par ti do do vi ce-go ver- 
na dor.

No go ver no Car los Bran dão, que já
tem pre vi são de iní cio em abril de
2022, Yglésio de ve fi gu rar uma gran de
voz do Exe cu ti vo Es ta du al den tro da
As sem bleia Le gis la ti va. O de pu ta do,
du ran te o anún cio, tam bém con vi dou
ou tros par la men ta res a fa zer par te da
le gen da do pré-can di da to do go ver- 
no, a exem plo dos de pu ta dos Ra fa el
Lei toa, Da ni e la Te ma, Aris ton e ou tros
que, ho je, for mam a ba se di nis ta den- 
tro do le gis la ti vo es ta du al.

Du ran te o dis cur so, Yglésio tam-
bém ado tou uma nar ra ti va de con ci li- 
a ção e união pe lo bem do Ma ra nhão e
acre di ta que o gru po do go ver na dor
Fla vio Di no (PSB) de ve ca mi nhar jun- 
to nas elei ções de 2022.

TRA JE TÓ RIA 

O de pu ta do es ta du al Yglésio
Moyses foi elei to em 2018 pe lo PDT de
We ver ton Ro cha e era da do co mo cer-
to seu re tor no ao par ti do. Com o
anún cio da ida pa ra o PSDB, We ver ton
per de mais um gran de apoio. Dr.
Yglésio foi elei to pe la pri mei ra vez em
2018 com 39.804 mil vo tos e vai bus-
car sua re e lei ção na ba se de sus ten ta- 
ção de Car los Bran dão.
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Des tra van do o cen so

Agen da lo ta da (1)

Agen da lo ta da (2)

“Não va mos ru gir co mo leão com al guns e mi ar co mo
ga ti nho com ou tros”

Mar ce lo Ta va res no TCE

Bran dão re for ça PSDB

PL da Gri la gem avan ça
Se as flo res tas amazô ni cas, em cu ja re gião o Ma ra nhão es tá in- 

cor po ra do à sua par te ori en tal, vi ve ho je sob a mais con tun den te
ame a ça de in cên di os, gri la gem, ga rim pos clan des ti nos e ex plo ra- 
ção ma dei rei ra, a po pu la ção in dí ge na nun ca es te ve em tão ele va- 
do ní vel de pe ri go. Em 2020, a ong mun di al Gre en pe a ce e ou tras
61 or ga ni za ções en vi a ram a pre si den tes da Câ ma ra e do Se na- 
do um pa re cer so bre me di das de com ba te à de vas ta ção pe las
quei ma das. Es ta se ma na, o ple ná rio da Câ ma ra fez o con trá rio.
Ace le rou a tra mi ta ção, em re gi me de ur gên cia, do Pro je to de Lei
2633/2020, ape li da do pe la opo si ção e en ti da des ci vis de “PL da
Gri la gem”. Vá ri os de pu ta dos do Ma ra nhão vo ta ram a fa vor.

A pro pos ta al te ra nor mas re la ci o na das à ocu pa ção de ter ras
pú bli cas fe de rais, le ga li za in va sões fo ra das re gras e be ne fi cia os
gri lei ros. Por is so tem am pla re jei ção po pu lar e am bi en tal. É es- 
can da lo so, so bre tu do nes te mo men to de pan de mia, na cri se
econô mi ca, so ci al e sa ni tá ria, em que as pes so as lu tam pa ra se
man ter vi vas até se rem va ci na das. E quan do mi lhões de jo vens e
adul tos bus cam em pre go no de ses pe ro, os con gres sis tas se mos- 
tram in te res sa do jus ta men te em be ne fi ci ar cri mi no sos. “É um es- 
cân da lo”, cri ti ca a por ta-voz de Po lí ti cas Pú bli cas do Gre en pe a ce,
Thaís Bannwart.

Va le des ta que nes se con tex to, um es tu do pu bli ca do es ta se ma- 
na pe la Co or de na ção das Or ga ni za ções In dí ge nas da Amazô nia
Bra si lei ra (COI AB). Mos tra que os po vos in dí ge nas do Ma ra- 
nhão têm enor mes di fi cul da des pa ra ter seus di rei tos e ga ran ti as
cons ti tu ci o nais re co nhe ci dos pe lo Po der Ju di ciá rio. É tu do com- 
bi na do com as ban ca das ru ra lis tas, da Ba la e do Boi, com enor me
po der no Con gres so. E coin ci de com o mo men to em que a flo res ta
amazô ni ca vol ta a ar der em cha mas, já com re cor des em 2021.

Pa re ce um pac to de sam bi en tal no Con gres so e no go ver no pa- 
ra con fron tar o mun do so bre a pre ser va ção do pla ne ta e da
Amazô nia. O PL da Gri la gem in cen ti va a ação ile gal de ma dei rei- 
ros, gri lei ros e ga rim pei ros, le van do o Bra sil a so frer a pres são de
em pre sá ri os, in ves ti do res e go ver nos de ou tros paí ses, que não
que rem in ves tir nem co mer ci a li zar pro du tos man cha dos com a
des trui ção am bi en tal e com o san gue de in dí ge nas. Só no Ma ra- 
nhão, en tre 2003 e 2019, fo ram re gis tra dos 57 as sas si na tos de in dí- 
ge nas. E, por in crí vel que pa re ça, ne nhu ma sen ten ça con de na tó- 
ria re la ti va a es ses ca sos. Até o In pe Go ver no Fe de ral pas sa à al ça- 
da do Mi nis té rio da Agri cul tu ra, ór gão fa ci li ta dor da de vas ta ção
am bi en tal com o agro ne gó cio.

No twit ter, a se na do ra Eli zi a ne Ga ma, lí der do Blo co Se na do
In de pen den te, fes te jou o pa re cer do re la tor das LDO fa vo rá vel à
sua emen da, que co lo ca no or ça men to de 2022, R$ 2 bi lhões pa ra
a re a li za ção do Cen so de mo grá fi co, atra sa do des de 2020.

En quan to 2022 não che ga pa ra ele as su mir a ti tu la ri da de do
go ver no do Ma ra nhão, o vi ce Car los Bran dão per cor re os mu ni cí- 
pi os vis to ri an do obras, en tre gan do ou tras, lan çan do pro gra mas
so ci ais e fa zen do ar ti cu la ções po lí ti cas.

Es ta se ma na, Bran dão saiu da re gião sul do Ma ra nhão, pas san- 
do por Im pe ra triz, e on tem já es ta va em Ba ca bal. Seu tra ba lho es- 
tá to tal men te ali nha do com Flá vio Di no que tam bém se gue a
agen da al ter nan do agen da no in te ri or e en con tros po lí ti cos no
Pa lá cio dos Leões

Do se na dor Ran dol fe Ro dri gues pa ra os co le gas Na CPI da co- 
vid, on tem, du ran te o de poi men to do Cris ti a no Car va lho. Ele pe- 
diu tra ta men to igual pa ra to dos.

A tem po ra da de fu tri ca e fa ke news en vol ven do os pré-
can di da tos go ver nis tas es tá ri ca pa ra quem vi ve de
pro mo ver in tri gas. O vi ce-go ver na dor Car los Bran dão,

o se na dor We ver ton Ro cha e Flá vio Di no são al vos pre- 
fe ren ci ais.

 
Co nhe ce do res da prá ti ca de fu xi ca ria en vol ven do a dis- 

pu ta do go ver no do Ma ra nhão, Flá vio Di no, Bran dão e
We ver ton Ro cha vão ti ran do de le tras. Afi nal, as re des

so ci ais são os am bi en tes mais en ve ne na dos da po lí ti ca
– aqui e alhu res.

 
Oi to das dez ci da des com mai o res ta xas de mor tes vi o- 

len tas in ten ci o nais do país fi cam no em re giões me- 
tro po li ta nas de qua dro ca pi tais do Nor des te. Ne nhu- 

ma no Ma ra nhão, se gun do o Anuá rio Bra si lei ro da Se- 
gu ran ça Pú bli ca, di vul ga do on tem.

 

O se cre tá rio da Ca sa Ci vil do go ver no Flá vio Di no, Mar ce lo Ta- 
va res se rá o subs ti tu to do con se lhei ro do Tri bu nal de Con tas do
Es ta do (TCE), No na to La go, que re nun ci ou à pre si dên cia e se apo- 
sen ta rá no dia 8 de se tem bro, quan do te rá 75 anos.

 

O vi ce-go ver na dor Car los Bran dão es tá le van do pa ra o PSDB
os de pu ta dos Ed son Araú jo (PSB), Iglé sio Moi sés (Pros), Aris ton
Ri bei ro (Re pu bli ca nos) e mais o ex-de pu ta do Stê nio Re zen de,
ma ri do da es ta du al An dreia Re zen de.

São Luís, sexta-feira, 16 de julho de 2021
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CI DA BAR BO SA

» FE LI PE CAR RE RAS

Nada a comemorar

Já se pas sa ram 31 anos

des de a san ção do

Es ta tu to da Cri an ça e do

Ado les cen te. 

Sim, mais de três dé ca das, com ple- 
ta das na úl ti ma ter ça-fei ra, e o que
po de mos di zer so bre o ECA? É, de fa- 
to, um avan ço no re co nhe ci men to de
me ni nos e me ni nas co mo su jei tos de
di rei tos. 

De ter mi na a pro te ção in te gral des- 
se gru po, com ab so lu ta pri o ri da de —
uma res pon sa bi li da de da fa mí lia, da
so ci e da de e do Es ta do. Le gis la ção
exem plar, por tan to. Mas es ta mos a
anos-luz de vê-la ple na men te im ple- 
men ta da no Bra sil.
Os di rei tos de cri an ças e ado les cen tes

são des res pei ta dos di a ri a men te nes te
país. O Es ta do é o prin ci pal vi o la dor
das prer ro ga ti vas do gru po mais vul- 
ne rá vel da po pu la ção. É in ca paz, por
exem plo, de ga ran tir até o mais bá si- 
co, co mo o di rei to à ali men ta ção.

A fo me, que vi nha em es ca la da, se
ins ta lou de vez em ter ri tó rio na ci o nal,
po ten ci a li za da pe la pan de mia do no- 
vo co ro na ví rus. Nos úl ti mos me ses do
ano pas sa do, por exem plo, 55,2% dos
la res bra si lei ros en fren ta ram al gum
grau de in se gu ran ça ali men tar e 9%
de les pas sa ram fo me. 

Os da dos são do Inqué ri to Na ci o nal
so bre In se gu ran ça Ali men tar no Con- 
tex to da Pan de mia da Co vid-19, ela- 
bo ra do pe la Re de Bra si lei ra de Pes- 
qui sa em So be ra nia e Se gu ran ça Ali- 
men tar e Nu tri ci o nal (Re de Pens san). 

O le van ta men to foi fei to em 2.180
do mi cí li os nas cin co re giões do Bra sil,
em áre as ur ba nas e ru rais, en tre 5 e 24
de de zem bro de 2020.

A vi o lên cia con tra cri an ças e ado-
les cen tes é ou tra cha ga ar rai ga da no
país, sem ações efe ti vas do po der pú- 
bli co pa ra com ba tê-la. 

Da dos do Dis que 100 mos tram que
hou ve 35 mil de nún ci as de agres sões
fí si cas, psi co ló gi cas e se xu ais con tra
me ni nos e me ni nas de ja nei ro a maio
des te ano. Seis mil de las fo ram so bre
abu so se xu al. E es ses nú me ros nem
re fle tem a re a li da de, por que há sub-
no ti fi ca ção.

Ci to ape nas dois as pec tos, mas o
des res pei to é em sé rie aos di rei tos de-
les à vi da, à saú de, à edu ca ção, ao la- 
zer, à cul tu ra, à dig ni da de, à li ber da- 
de, à con vi vên cia fa mi li ar e co mu ni tá-
ria. Tam pou co são pro te gi dos de ne- 
gli gên cia, dis cri mi na ção, ex plo ra ção,
cru el da de e opres são.

Cri an ças e ado les cen tes não são e
nun ca fo ram pri o ri da de no Bra sil.
Nem mes mo uma le gis la ção com ple- 
ta e bem ela bo ra da con se gue mu dar
es sa ver go nho sa re a li da de.

A pandemia silenciosa que mata 5 milhões por ano

En quan to vo cê lê, a

pan de mia da co vid-19

con ta bi li za qua se  540

mil mor tos e mais de 19

mi lhões de ca sos

con fir ma dos no Bra sil.

 Por is so, uma das me di das mais
im por tan tes pa ra fre ar a pan de mia foi
o iso la men to so ci al. Con tu do, o iso la- 
men to con tri buiu tam bém pa ra re du- 
zir a ati vi da de fí si ca e au men tar o se- 
den ta ris mo, um com por ta men to que
ma ta 5 mi lhões de pes so as por ano
em to do o mun do. 

Pes qui sas re ve la ram uma que da
glo bal de 10% a 40% das ati vi da des fí- 
si cas e um au men to de 126 dó la res
por pes soa nos gas tos anu ais em saú- 
de pa ra ca da ho ra adi ci o nal de com- 
por ta men to se den tá rio. A pre va lên cia
de co mor bi da des co mo do en ças car- 
di o vas cu la res, di a be tes, hi per ten são
en tre ou tras, que são agra van tes pa ra
a co vid-19, se acen tu am com o se den- 
ta ris mo.

Por es sa ra zão, os be ne fí ci os da ati- 
vi da de fí si ca du ran te o iso la men to so- 
ci al são mui to re le van tes. Fa to que le- 
vou a Or ga ni za ção Mun di al de Saú de
(OMS) a lan çar no vas di re tri zes, en fa- 
ti zan do que to das as pes so as, de to das
as ida des e em qual quer con di ção fí si- 
ca, po dem ser fi si ca men te ati vas e que
to do ti po de exer cí cio con ta. 

Se ja co mo par te do tra ba lho, um
es por te, o la zer, a dan ça, as brin ca dei- 
ras, se ja co mo ta re fas do més ti cas diá- 

ri as: to do mo vi men to con ta. Es tu dos
da OMS mos tra ram que, além dos
inú me ros be ne fí ci os pa ra a saú de,
man ter-se fi si ca men te ati vo tam bém
be ne fi cia a eco no mia. Es ti ma-se que
o cus to em as sis tên cia mé di ca di re ta,
re la ci o na do ao se den ta ris mo é de US$
54 bi lhões e a per da de pro du ti vi da de
one ra a eco no mia em US$ 14 bi lhões
em to do o mun do.

No Bra sil, mor rem, por ano, 300 mil
pes so as. Ape sar da gra vi da de, o Mi- 
nis té rio da Saú de des ti na ape nas
0,029% do seu or ça men to pa ra po lí ti- 
cas pú bli cas em saú de pre ven ti va. Por
is so, ques ti o na mos o mi nis tro da Saú- 
de, du ran te a pan de mia e te mos in sis- 
ti do, por meio do nos so man da to e na
pre si dên cia da Fren te Par la men tar
em De fe sa da Saú de Pre ven ti va, em
me di das pa ra au men tar a prá ti ca da
ati vi da de fí si ca e a pro mo ção da saú- 
de.

Apre sen ta mos di ver sas pro pos tas
le gis la ti vas, en tre as quais des ta co: a
atu a ção dos pro fis si o nais de edu ca- 
ção fí si ca du ran te o pe río do de ca la- 
mi da de pú bli ca (PL nº 2.939/2020); a
ofer ta re gu lar de pro gra ma de ati vi da- 
de fí si ca pa ra ido sos no SUS (PL nº
98/2020); o es tá gio obri ga tó rio de es- 
tu dan tes de edu ca ção fí si ca nos equi- 
pa men tos pú bli cos com in tui to de
ofe re cer ori en ta ção aos ci da dãos e
cons ci en ti zar so bre a im por tân cia
des te pro fis si o nal no nos so dia a dia
(PL nº 3.088/2019); a ofer ta de, no mí- 
ni mo, três ho ras-au las de edu ca ção fí- 
si ca pa ra es tu dan tes da edu ca ção bá- 
si ca (PL nº 3.929/2019); a su ges tão de
cri a ção de Pro gra ma Uni ver si tá rio do
Es por te (INC nº 1.488/2019); a de du- 
ção de des pe sas com nu tri ci o nis tas e
pro fis si o nais de edu ca ção fí si ca no
Im pos to de Ren da (PL nº
10.367/2018); e, mais re cen te men te, o
re que ri men to de in for ma ções so bre o
de sen vol vi men to do Pro gra ma Aca- 
de mia da Saú de e de ações pa ra pro- 
mo ção da ati vi da de fí si ca no âm bi to

da Po lí ti ca Na ci o nal de Pro mo ção da
Saú de (RIC nº 557/2021).

O nú me ro de mor tes por co vid-19,
sem ne nhu ma dú vi da, é ater ro ri zan te
e nos faz, qua se que sem in ten ção,
não fo car mos em ou tras pan de mi as,
co mo a do se den ta ris mo. Es ta mos
aten tos às con sequên ci as da co vid-19
e do lon go pe río do de iso la men to so- 
ci al ao qual es ta mos su jei tos. Po rém,
tam bém es ta mos com a aten ção re- 
do bra da nas cau sas e nos efei tos di la-
ce ran tes que a au sên cia da ati vi da de
fí si ca tem cau sa do em nos sa po pu la- 
ção. 

Quan do va mos co me çar a olhar
tam bém pa ra es sa le tar gia que as so la
boa par te dos bra si lei ros se den tá ri os?
Gen te que es tá mor ren do di a ri a men- 
te por do en ças que po de ri am ser evi- 
ta das por meio de uma ro ti na de exer- 
cí ci os.

O Bra sil pre ci sa abrir os olhos de
for ma ur gen te pa ra es te as sun to, ca so
con trá rio ain da va mos en fren tar anos
com a qua li da de de vi da ca da vez
mais de fi ci tá ria, com os hos pi tais lo- 
ta dos e com mor tes que po de ri am ter
si do evi ta das. Es se não é o país que
de se ja mos pa ra nós nem pa ra nos sos
fi lhos.

 Che gou o mo men to de dar mos as
mãos e nos me xer mos pa ra tra tar mos
ho je dos pro ble mas do ama nhã. Mas
is so só se rá pos sí vel se ven cer mos es- 
sa guer ra con tra o se den ta ris mo. Es sa
é uma ba ta lha em fa vor da vi da.

Fon tes: 

MAT SU DO, V; SAN TOS, M; OLI VEI-
RA, L. 

Qua ren te na sim! Se den ta ris mo
não! 

Ati vi da de fí si ca em tem pos de co-
ro na ví rus. Re vis ta Di ag nós ti co e Tra-
ta men to, São Ca e ta no do Sul (SP),
Bra sil. Vol. 25 (3): 116-20. Jul-Set. 2020

CA RO LI NA GRA ÇA MEL LO
ca ro li na gra ca mel lo@gmail.com

On de o ne o fas cis mo,
o con ser va do ris mo
e ne o li be ra lis mo se
en con tram

Há um sen so co mum na po lí ti ca que im pu ta a der ro- 
ta das es quer das di an te da as cen são de go ver nos de ex- 
tre ma-di rei ta no mun do a um su pos to afas ta men to da
agen da tra ba lhis ta pa ra dar aten ção aos di rei tos de pes- 
so as lgbtq+, ne gros e mu lhe res.

Tra ta-se de um en ten di men to dos di rei tos hu ma nos
co mo uma per fu ma ria do de ba te po lí ti co, co mo se as
opres sões na da ti ves sem a ver com as ques tões de clas- 
se, quan do são es sas opres sões que cons ti tu em as fun- 
da ções da hi e rar quia de ex plo ra ção ca pi ta lis ta.

Es sa ideia de que as pau tas di tas iden ti tá ri as são um
apa ra to dis cur si vo ne o li be ral que não vo ca li za as ru as,
mas com pe te com elas, é um ar ti fí cio do pró prio ne o li- 
be ra lis mo pa ra des le gi ti mar mo vi men tos so ci ais que lu- 
tam pa ra de nun ciá-lo.

Tra zen do es sa re fle xão pa ra o ce ná rio bra si lei ro, não é
di fí cil lo ca li zar o bol so na ris mo co mo uma con tra o fen si- 
va à as cen são de clas se das mi no ri as iden ti tá ri as a par tir
da im plan ta ção de po lí ti cas pú bli cas pen sa das pa ra
com ba ter, tam bém, de si gual da des de gê ne ro e ra ça.

O Bol sa Fa mí lia, por exem plo, é um pro gra ma de
trans fe rên cia de ren da di re ta a mu lhe res che fes de fa mí- 
lia com im pac tos po si ti vos que ul tra pas sam a su pe ra- 
ção da ex tre ma po bre za. Por meio de le, mui tas mu lhe- 
res al can ça ram a in de pen dên cia fi nan cei ra ne ces sá ria
pa ra aban do nar par cei ros agres so res e as sim rom pe rem
com o ci clo da vi o lên cia do més ti ca.

Uma ou tra vi o lên cia pri va da mui to bra si lei ra, a ex- 
plo ra ção do tra ba lho do més ti co em con di ções aná lo gas
à es cra vi dão, po de ser com ba ti da e sa ne a da a par tir da
PEC das do més ti cas, um avan ço im por tan te pa ra des- 
cons tru ção de uma das nos sas he ran ças mais co lo ni ais.

Por meio da po lí ti ca de co tas ra ci ais, os fi lhos e fi lhas
dos la res mais po bres, não por aca so la res ra ci a li za dos e
li de ra dos por mu lhe res, pu de ram ter aces so às uni ver si- 
da des, co mo for ma de di mi nuir a dis pa ri da de econô mi- 
ca, so ci al e edu ca ci o nal que opri me pes so as ne gras no
país. Es ta mos fa lan do de con quis tas ob ti das a par tir da
con tri bui ção dos mo vi men tos so ci ais na cons tru ção de
po lí ti cas pú bli cas e que vi sam, mais do que a tu te la do
Es ta do pa ra a re so lu ção de pro ble mas pon tu ais, uma
mu dan ça so ci o cul tu ral pa ra a eman ci pa ção dos cor pos
in fe ri o ri za dos nu ma so ci e da de he te ro pa tri ar cal e bran- 
ca. É im por tan te res sal tar que a con tra o fen si va ne o fas- 
cis ta em pre en di da pe lo bol so na ris mo no Bra sil, pe lo
trum pis mo nos Es ta dos Uni dos e por ou tros lí de res de
ex tre ma-di rei ta ao re dor do mun do, en con tra na agen da
con ser va do ra uma im por tan te ali a da.

O con ser va do ris mo é fi a dor da pro pa gan da lgbtq fó- 
bi ca e trans fó bi ca que cri ou his tó ri as co mo o “Kit gay” e
ou tras fa ke news pen sa das pa ra as so ci ar po lí ti cas de
ações afir ma ti vas a uma fan ta si o sa cul tu ra de pe do fi lia
que ame a ça a in fân cia e ata ca os va lo res da fa mí lia.

Se gun do a teó ri ca ar gen ti na Ve ró ni ca Ga go, é uma ca- 
rac te rís ti ca do ne o fas cis mo a cons tru ção de um ini mi go
“in ter no”, iden ti fi ca do na que les que his to ri ca men te fo- 
ram con si de ra dos es tran gei ros do es pa ço pú bli co, jus- 
ta men te, as mi no ri as iden ti tá ri as que lu tam por li ber da- 
de e de nun ci am as opres sões co mo par te das en gre na- 
gens do ca pi ta lis mo.

En cer ro es se tex to com uma ane do ta, na ten ta ti va de
ser mais di dá ti ca, so bre as re la ções en tre ne o li be ra lis- 
mo, con ser va do ris mo e ne o fas cis mo. Co me ça as sim: o
con ser va dor e o ne o fas cis ta en tram em um bar. E o ne o- 
li be ral, on de es tá?, vo cê se per gun ta. Sim ples: o ne o li be- 
ral pa tro ci na o en con tro, ser ve a be bi da e lu cra com a
em bri a guez de to dos.

Em ou tras pa la vras, o bol so na ris mo é a es qui na on de
o ne o fas cis mo, o con ser va do ris mo e o ne o li be ra lis mo se
en con tram. Pa ra com ba tê-lo, é im pres cin dí vel o de ba te
plu ral, ao mes mo tem po an ti ne o li be ral, an tir ra cis ta e
an ti pa tri ar cal, uma vez que foi cons truí do a par tir de
uma ga ma dis tin ta de afe tos emer gen tes das mais va ri a- 
das fis su ras so ci ais.

São Luís, sexta-feira, 16 de julho de 2021
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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.

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 Mo-
reira, 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 pre-
paradas 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 geral-
mente 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 finan-
ceiras 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 For-
necedores, 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 expres-
sar 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 cotidia-
nas da entidade, principalmente o ICMS, PIS, COFINS e IRRF decorrente da aplicação fi-
nanceira 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. Res-
salta-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. 

David Fontenele F. Costa               
  Diretor

José Carlos dos S. Salgueiro               
  Diretor

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 dispu-
ta: 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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA – MA

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de São João Batista

CNPJ: 35.101.369/0001-75

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 dispu-
ta: 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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA – MA

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de São João Batista

CNPJ: 35.101.369/0001-75

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 dis-
puta: 9h:00min do dia 11/08/2021”. SÃO JOÃO BATISTA – MA, 14 de julho de 2021. Erica 
de Jesus Siqueira - Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA – MA

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de São João Batista

CNPJ: 35.101.369/0001-75

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 023/2021. REGISTRO DE PREÇOS. O MUNICI-

PIO 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. OB-

JETO: 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

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, subsidia-
riamente, 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 ane-
xos 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, subsidia-
riamente, 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. Escla-
recimentos 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 NINA RODRIGUES
ESTADO DO MARANHÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

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.presidentejusce-
lino.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 Ad-
ministração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO – MA
AV CONSTANTINO GEORGIANO RABELO, S/N – CENTRO

CNPJ: 06.003.891/0001-16

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, 

Bairro do Calhau, São Luís/MA, pelos e-mails csl@emserh.ma.gov.br e/ou 

maiane.lobao@emserh.ma.gov.br.br ou pelo telefone (98) 3235-7333.

São Luís (MA), 13 de julho de 2021

Maiane Rodrigues Corrêa Lobão

Agente de Licitação da EMSERH

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 216/2021 - CSL/EMSERH

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 102.583/2021 – EMSERH

12. Empréstimos e financiamentos
A Companhia mantém financiamentos de longo prazo com instituições financeiras para reno-
vação dos seus equipamentos. Esses financiamentos foram contratados com encargos finan-
ceiros 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 subscri-
ção 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:

16. Resultado Financeiro
Esta rubrica diz respeito ao resultado obtido a partir da confrontação das receitas e das despe-
sas 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

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS 
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

  
Aos
ACIONISTAS DA
GRANORTE S.A.

Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras da GRANORTE S.A. (Granorte), que compreen-
dem 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 audi-
toria. 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 éti-
cas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente 
e apropriada para fundamentar nossa opinião. 
 
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 expres-
samos 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. Considera-
mos aceitável a evidenciação contábil acompanhada da nota explicativa, porém recomenda-
mos 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 modifi-
cação 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 audito-
ria 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 reque-
ridos 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 inter-
nacionais 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 responsabilida-
de 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 considera-
das 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.
 
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 ex-
pressarmos 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 capaci-
dade 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, inclu-
sive 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 comunica-
mos 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, de-
terminamos aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das de-
monstrações 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 cir-
cunstâncias 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 fidelida-
de 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.

David Fontenele F. Costa               
  Diretor

José Carlos dos S. Salgueiro               
  Diretor

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
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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

COVID-19

Maranhão não registra
mortes há dois dias

D
e acor do com o bo le tim epi- 
de mi o ló gi co di vul ga do nes- 
ta quar ta-fei ra (14), pe la Se- 
cre ta ria de Es ta do da Saú de 

(SES), o Ma ra nhão es tá pe lo se gun do 
dia sem re gis tro de mor tes nas úl ti- 
mas 24 ho ras.

 O Es ta do so ma 328.190 ca sos con- 
fir ma dos e 9.378 mor tes pe la CO VID-
19. Fo ram re gis tra dos 1.078 no vos ca- 
sos, nú me ro ain da bas tan te ele va do. 
O bo le tim in for ma que o in te ri or do 
es ta do no ti fi cou 913 no vos ca sos, São 
Luís 141 e Im pe ra triz 24 re gis tros.

Dos mais de 328 mil ca sos, 34.248 
es tão ati vos. Des tes, 33.191 es tão em 
iso la men to do mi ci li ar, 655 in ter na dos 
em en fer ma ria e 402 nas uni da des de 
te ra pia in ten si va das re des pú bli ca e 
pri va da. O nú me ro de pes so as re cu- 
pe ra das da do en ça é de 284.564. 

Fo ram re a li za dos 776.707 tes tes, 
546.080 ca sos fo ram des car ta dos e 
1.141 es tão sob sus pei ta. Ain da se- 
gun do a SES, dos 594 lei tos de UTI ex- 
clu si vos pa ra a CO VID-19, 359 es tão 
ocu pa dos, com a ta xa em São Luís 
che gan do a 78,76%. Já dos lei tos clí ni- 
cos, em nú me ro de 1.274, 628 es tão 
sen do uti li za dos.

No vos óbi tos fo ram re gis tra dos nas 
ci da des de Al to Par naí ba (1), Ana pu- 
rus (1), Ara me (1), Bal sas (1) Iga ra pé 
Gran de (1), Ita pe cu ru Mi rim (1), La- 
goa do Ma to (1), Pas tos Bons (1), San- 
ta He le na (1), San ta Inês (1), San to 
Antô nio dos Lo pes (1), São Vi cen te 
Fér rer (1), Tu tóia (1), Co ro a tá (2), Pe- 
drei ras (2) e São Luís (8). 

Va le lem brar que ne nhum óbi to foi

São Luís ul tra pas sa 800 mil 
do ses de va ci nas apli ca das

DOS 594 LEITOS DE UTI EXCLUSIVOS PARA A COVID-19, 359 ESTÃO OCUPADOS

re gis tra do nas úl ti mas 24 ho ras, os úl- 
ti mos fo ram re gis tra dos em di as e/ou 
se ma nas an te ri o res, e aguar dam re- 
sul ta do do exa me la bo ra to ri al pa ra 
Co vid-19.

A ca pi tal ul tra pas sou as 800 mil do- 
ses de va ci na apli ca das con tra a Co- 
vid-19, nas úl ti mas 24 ho ras e al can- 
çou a mar ca de 811.183 do ses. A va ci- 

na ção se gue com uma no va cha ma da 
pa ra a apli ca ção da pri mei ra do se pa- 
ra ges tan tes e puér pe ras com e sem 
co mor bi da des aci ma de 18 anos. 

Além dis so, a va ci na ção se gue com 
a se gun da do se pa ra as va ci nas As tra- 
ze ne ca e Co ro na vac, e se rá re a li za da 
em to dos os pon tos de va ci na ção da 
ca pi ta.

Pa ra a pri mei ra do se, fo ram apli ca- 
das 657.930 do ses e, re fe ren tes a se- 
gun da do se, fo ram apli ca das 153.253 
do ses. Já fo ram re ce bi das 871.316 do- 

PESQUISA

Indústria tem leve crescimento no Maranhão

A INDÚSTRIA MARANHENSE REGISTROU UM AUMENTO DE 7,0 PONTOS EM MAIO, EM RELAÇÃO A FEVEREIRO DO ANO DE 2021

Uma pes qui sa re a li za da de 1º a 10
de abril des te ano pe la Fe de ra ção das
In dús tri as do Es ta do do Ma ra nhão
(FI E MA) re ve lou que a in dús tria ma- 
ra nhen se re gis trou um au men to de
7,0 pon tos em maio, em re la ção a fe- 
ve rei ro do ano de 2021, ul tra pas san do
a li nhas dos 50 pon tos, que se pa ra a
fai xa da fal ta de sa tis fa ção.

A Son da gem In dus tri al da FI E MA é
ela bo ra da men sal men te em par ce ria
com a Con fe de ra ção Na ci o nal da In- 
dús tria (CNI) e pes qui sa, por meio de
ques ti o ná ri os, em pre sá ri os de in dús- 
tri as de di ver sos seg men tos, en tre eles
de ali men to, ves tuá rio, cou ros, de ri- 
va dos do pe tró leo, pro du tos quí mi- 
cos, mó veis, re pa ra ção e ins ta la ção de
má qui nas e equi pa men tos.

O es tu do apon tou uma va ri a ção no
vo lu me de pro du ção na or dem de 7,0

pon tos, na com pa ra ção com fe ve rei ro
de 2021. A uti li za ção da ca pa ci da de
ins ta la da das in dús tri as apre sen tou
uma va ri a ção ne ga ti va de 13 pon tos,
en tre tan to se man te ve na li nha dos 50
pon tos. Es sa foi a mais bai xa pon tu a- 
ção do ano, en fa ti za o eco no mis ta e
co or de na dor de ações es tra té gi cas da
FI E MA, Jo sé Hen ri que Polary.

O se tor in dus tri al e os em pre sá ri os
têm pers pec ti vas po si ti vas pa ra 2021.
No que diz res pei to à de man da, as ex- 
pec ta ti vas cres ce ram 3,3 pon tos, re- 
gis tran do 58 pon tos. Em re la ção à
evo lu ção do nú me ro de em pre ga dos,
de cres ceu 1,4 pon tos, to ta li zan do em
54,7 pon tos. Des sa for ma, ape sar da
re tra ção na ati vi da de in dus tri al, as ex- 
pec ta ti vas con ti nu am oti mis tas.

A pes qui sa da FI E MA tam bém des- 
ta cou que as ex pec ta ti vas su pe ram o

li mi te dos 50 pon tos pa ra as em pre sas
mé di as e de gran de por te. Já as de pe- 
que no por te a ex pec ta ti va es tá na ca sa
dos 50 pon tos. Is so é oca si o na do se- 
gun do os in dus tri ais pe la fal ta ou al to
cus to de tra ba lha dor qua li fi ca do e a
ele va da car ga tri bu tá ria, além da in-
su fi ci ên cia de de man da in ter na e a
ina dim plên cia dos cli en tes com a
pan de mia.

“Os em pre sá ri os ma ra nhen ses têm
di fi cul da de em aces sar o cré di to, a sa-
tis fa ção com o lu cro ope ra ci o nal foi
re du zi do e a si tu a ção fi nan cei ra de
mui tas em pre sas con ti nua em pro-
ces so de que da. Pre ci sa mos de apoio
pa ra sal var es sas em pre sas!”, des ta ca
o vi ce-pre si den te exe cu ti vo da FI E MA
e pre si den te do Con se lho Te má ti co de
Mi cro e Pe que nas Em pre sas da FI E- 
MA, Cel so Gon ça lo.

SINDIFEIRANTES

Feira da Liberdade
recebe ação social hoje 

HAVERÃO VÁRIOS ATENDIMENTOS E ORIENTAÇÕES NA SAÚDE

O Sin di ca to do Co mér cio Va re jis ta de Fei ran tes de São
Luís (Sin di fei ran tes), re a li za nes ta sex ta-fei ra (16), a par- 
tir das 8h, uma Ação So ci al na fei ra do bair ro Li ber da de.
A en ti da de é fi li a da à Fe de ra ção do Co mér cio, de Bens,
Ser vi ços e Tu ris mo do Ma ra nhão (Fe co mér cio-MA), e a
ati vi da de in te gra o Pro je to Saú de nas Fei ras.

Du ran te to da a ma nhã, ha ve rá me di ção de pres são
ar te ri al, tes te de gli ce mia, va ci na ção, aten di men to clí ni- 
co, além de ori en ta ções so bre In fec ções Se xu al men te
Trans mis sí veis (IST’s), ta ba gis mo e de pen dên cia quí mi- 
ca.

 A equi pe mul ti pro fis si o nal tam bém pres ta rá es cla re- 
ci men tos so bre os ris cos re la ci o na dos ao tra ba lho dos
fei ran tes.

A ini ci a ti va, que ocor re em fei ras e mer ca dos de São
Luís e nos di ver sos dis tri tos, bus ca, ain da, ori en tar fei- 
ran tes, tra ba lha do res e pú bli co-al vo con su mi dor, quan- 
to à im por tân cia da mu dan ça de há bi tos de vi da e aten- 
ção pa ra o di ag nós ti co pre co ce de do en ças.

O Pro je to Saú de é ide a li za do des de 2012 pe lo Sin di- 
fei ran tes e re a li za um con jun to de ações e ser vi ços de
saú de aos fei ran tes, seus fa mi li a res e ao pú bli co ge ral
pre sen tes nes tes lo cais. 

O ob je ti vo é sen si bi li zar e fa ci li tar o aces so a ser vi ços
e in for ma ções re la ci o na das à pre ven ção de do en ças e
mé to dos de vi da sau dá vel.

CRIMINALIDADE

Segurança no Cohafuma
é tema de reunião

POPULAÇÃO APRESENTOU INFORMAÇÕES À POLÍCIA MILITAR

O Mi nis té rio Pú bli co do Ma ra nhão pro mo veu, na
noi te des sa ter ça-fei ra (1 no sa lão pa ro qui al da Igre ja
Nos sa Se nho ra Apa re ci da da Foz do Rio Anil, no Coha fu- 
ma, em São Luís, uma reu nião pa ra tra tar so bre o au- 
men to dos ca sos de as sal tos, in va sões a re si dên ci as e
fal ta de se gu ran ça pú bli ca no bair ro e co mu ni da des ad- 
ja cen tes.

O ob je ti vo foi re ce ber in for ma ções da po pu la ção e
apre sen tá-las à Po lí cia Mi li tar a fim de tra çar es tra té gi as
pa ra coi bir a cri mi na li da de na re gião. O co man dan te-
ge ral da PM, co ro nel Pe dro Ri bei ro, acom pa nha do de
uma equi pe de po li ci ais, ou viu os re la tos dos mo ra do res
e re ce beu as de man das co mu ni tá ri as do Coha fu ma,
Pla nal to Vi nhais, Vi nhais e Vi la Con cei ção.

 
A reu nião foi co or de na da pe la ti tu lar da 1ª Pro mo to- 

ria de Jus ti ça Es pe ci a li za da em Fun da ções e En ti da des
de In te res se So ci al, Doracy Mo rei ra Reis San tos. A or ga- 
ni za ção tam bém fi cou a car go Con se lho Co mu ni tá rio
pe la Paz do Coha fu ma e bair ros ad ja cen tes e a Pas to ral
de Aco lhi da da Pa ró quia Nos sa Se nho ra de Apa re ci da.

 
Doracy Mo rei ra ex pli cou que, por pro vo ca ção do

Con se lho Co mu ni tá rio, em fa ce da ex tre ma in se gu ran- 
ça, to mou a ini ci a ti va de con vo car a reu nião. “A Pro mo- 
to ria de Jus ti ça da qual sou ti tu lar tem a fun ção de ve lar,
cui dar e fis ca li zar as en ti da des so ci ais sem fins lu cra ti- 
vos. En tão, por is so, ca be tra ba lhar as po lí ti cas pú bli cas
des sas co mu ni da des em bus ca des se aten di men to à so- 
ci e da de. O Mi nis té rio Pú bli co é es se ins tru men to de

São Luís, sexta-feira, 16 de julho de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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Dívidas com cartão de crédito continuam sendo as principais causas do endividamento
das famílias brasileiras. Saiba os impactos emocionais disso

PA TRÍ CIA CU NHA

Car tão de cré di to

Ex pec ta ti va

Endividamento atinge
70% das famílias

Q
ue o ano de 2021 es tá sen do
di fí cil nin guém ne ga. Os úl- 
ti mos anos ex pu se ram ma- 
ze las e abri ram ca mi nhos

pa ra um ce ná rio de tris te za, de me do,
de in se gu ran ça, de ins ta bi li da de, con- 
sequên ci as da pan de mia de Co vid-19,
ini ci a da em mar ço do ano pas sa do. 
Tu do foi afe ta do, e na eco no mia, o
fan tas ma do en di vi da men to con ti nua
as som bran do as fa mí li as bra si lei ras.

O pri mei ro se mes tre do ano se en- 
cer rou com o mai or per cen tu al de fa- 
mí li as en di vi da das no país des de
2010, de acor do com a Pes qui sa de
En di vi da men to e Ina dim plên cia do
Con su mi dor (Peic), re a li za da men sal- 
men te pe la Con fe de ra ção Na ci o nal
do Co mér cio de Bens, Ser vi ços e Tu- 
ris mo (CNC). Os da dos apon tam que
em ju nho de 2021 es sa por cen ta gem
che gou a 69,7%, al ta de 1,7 pon to per- 
cen tu al em re la ção a maio e de 2,5
pon tos em com pa ra ção a ju nho de
2020. Pe la se gun da vez se gui da, hou ve
tam bém al ta na ina dim plên cia.

Em bo ra não te nha mos da dos lo- 
cais, não é di fí cil en con trar quem te- 
nha al gum de ti po de dí vi da, ou que
es te ja com uma si tu a ção fi nan cei ra
pre ju di ca da em São Luís.  De pois que
o pai fa le ceu, ví ti ma de Co vid-19 em
de zem bro do ano pas sa do, a fa mí lia
de Ju ci e ne Pe rei ra se viu aos pou cos
ten do que re cor rer a aju da de ou tros
fa mi li a res pa ra man ter o bá si co co mo
ali men ta ção e gas tos com alu guel,
água e ener gia.

“O meu pai era o úni co que tra ba- 
lha va em ca sa. Ago ra a gen te faz pe- 
que nas coi sas, pe que nas ven das, mas
não dá mui to. A gen te ain da tem dí vi- 

das de car tão de cré di to que não con- 
se gui mos pa gar por que não te mos
mais ren da fi xa”, con tou Ju ci e ne que
mo ra com a mãe, a tia e mais dois ir- 
mãos, na zo na ru ral de São Luís.

De sem pre ga da des de que o ho tel
em que tra ba lha va no ano pas sa do
sus pen deu as ati vi da des, a re cep ci o- 
nis ta Li li an Cos ta viu su as con tas irem
se acu mu lan do aos pou cos. “Mes mo
cor tan do gas tos, as dí vi das com car- 
tão de cré di to não con se gui ram ser
qui ta das. Per di pla no de saú de, cor tei
a TV Ca bo, e tô ne go ci an do a dí vi da,
car tão de cré di to tá ro lan do a dí vi da,
en fim… es tou bus can do re co lo ca ção
pa ra con se guir man ter as con tas em
dia e pa gar o que tô de ven do”, dis se
ela, mãe de dois fi lhos.

Atu al men te são R$ 62,56 mi lhões
de bra si lei ros com dí vi das no Bra sil,
vi vi dos den tro de um mo men to de li- 
ca do por con ta da pan de mia da co- 
vid-19. Por es se mo ti vo, a pre o cu pa- 
ção e a aten ção com fa to res so bre a
saú de fi nan cei ra e a saú de men tal de- 
vem ser ain da mai o res.

“A pres são da res pon sa bi li da de fi- 
nan cei ra e as pen dên ci as nos pa ga- 
men tos po de che gar, em al guns ca sos,
a um ní vel de ses pe ra dor, im pac tan do
ne ga ti va men te na saú de men tal”, ex- 
pli ca a psi có lo ga do Sis te ma Hap vi da,
Ce li a ne Lo pes.

A psi có lo ga re for ça que é im por- 
tan te fi car aten to aos pos sí veis si nais
que po dem com pro var que os pro ble- 
mas fi nan cei ros es tão afe tan do a saú- 
de men tal, co mo cri se de an si e da de,
iso la men to e tris te za pro fun da que
ge ram de pres são. “As pes so as cos tu- 
mam ma ni fes tar o sen ti men to de cul- 
pa, de de ses pe ro e im po tên cia nes sas
oca siões, que ti ram a tran qui li da de da
vi da. Por is so, é im por tan te, nes ses ca- 

sos, que a pes soa ado te me di das po si- 
ti vas, acre di te no seu equi lí brio fi nan- 
cei ro e dê pri o ri da de a sua saú de”.

Se gun do a CNC, o per cen tu al de fa- 
mí li as com dí vi das ou con tas em atra-
so al can çou 25,1% em ju nho, aci ma
do ní vel de maio, po rém 0,3 pon to
per cen tu al abai xo do apu ra do em ju- 
nho de 2020. A par ce la das fa mí li as
que de cla ra ram que não te rão con di- 
ções de pa gar con tas ou dí vi das e que
per ma ne ce rão ina dim plen tes tam- 
bém au men tou de 10,5% pa ra 10,8%
na pas sa gem men sal. O in di ca dor es- 
tá, no en tan to, 0,8 pon to abai xo do
ob ser va do em ju nho de 2020.

Jo sé Ro ber to Ta dros, pre si den te da
CNC, ex pli ca que o or ça men to das fa- 
mí li as na pan de mia tem si do di re ta-
men te com pro me ti do por fa to res ex- 
tras, co mo in fla ção mais ele va da e o
va lor re du zi do do au xí lio emer gen ci- 
al. “Ain da que os in di ca do res de ina- 
dim plên cia se en con trem mais bai xos
na com pa ra ção anu al, os nú me ros
mos tram que as fa mí li as têm se en di- 
vi da do mais ao lon go do ano pa ra
con se guir man ter al gum ní vel de con- 
su mo, res pal da das por uma frá gil se- 
gu ran ça no mer ca do tra ba lho, e di an- 
te de pre ços mais al tos dos itens de
pri mei ra ne ces si da de”, apon ta.

A pro por ção das fa mí li as que uti li- 
zam o car tão de cré di to co mo prin ci- 
pal ti po de dí vi da al can çou a má xi ma
do in di ca dor: 81,8% do to tal de fa mí li-
as. En tre as fa mí li as com mais de dez
sa lá ri os men sais, o car tão é o prin ci- 
pal ti po de dí vi da pa ra 82,6% de las.
Cré di to pes so al, car nês de lo jas e fi- 
nan ci a men to de car ro tam bém se
des ta ca ram en tre as mo da li da des
mais pro cu ra das em ju nho.

FORÇA

Porto do Itaqui cresce 32% no primeiro semestre

O PORTO DO ITAQUI FIRMA-SE TAMBÉM COMO REFERÊNCIA EM GESTÃO E EFICIÊNCIA OPERACIONAL

Com mais de 15 mi lhões de to ne la- 
das de car gas mo vi men ta das nes te
pri mei ro se mes tre, o Por to do Ita qui
cres ceu 32% em re la ção ao mes mo
pe río do de 2020. A mai or al ta foi re gis- 
tra da nas car gas de gra néis lí qui dos,
com 90% aci ma do que foi mo vi men- 
ta do nos seis pri mei ros me ses do ano
pas sa do. Se con si de rar mos so men te
as ope ra ções de en tre pos to, o au men- 
to che gou a 441%.

Tam bém hou ve au men to na mo vi- 
men ta ção de so ja (19%) e de car ga ge- 
ral (7%). O vo lu me re gis tra do nes sa
me ta de do ano cor res pon de a 80% do
to tal pla ne ja do pa ra o ano em gra néis
lí qui dos, 53% em gra néis só li dos e
52% em car ga ge ral.

Só em ju nho pas sa ram pe lo por to
pú bli co do Ma ra nhão 2,8 mi lhões de
to ne la das de car gas, um vo lu me 19%
su pe ri or ao que foi mo vi men ta do em
ju nho de 2020. Os gra néis lí qui dos
cres ce ram 143%. Já as qua se 330 mil

to ne la das de fer ti li zan tes mo vi men- 
ta das que bra ram o re cor de men sal
an te ri or, al can ça do em agos to de
2019, quan do fo ram im por ta das 310
mil to ne la das des se ti po de car ga.

“Es se re sul ta do re fle te a so ma de
es for ços da equi pe da EMAP e dos
par cei ros que atu am no for ta le ci men- 
to das ca dei as pro du ti vas que vêm
con so li dan do o Por to do Ita qui na li- 
de ran ça do Ar co Nor te, no ma pa lo- 
gís ti co da pro du ção e es co a men to de
grãos no país e co mo hub de com bus- 
tí veis. Se gui mos fir mes no com pro- 
mis so de ge rar de sen vol vi men to pa ra
o Ma ra nhão por meio do por to pú bli- 
co”, afir ma o di re tor de Ope ra ções do
Por to do Ita qui, Jail son Luz.

Con si de ra do um dos prin ci pais
por tos do agro ne gó cio bra si lei ro e
hub de com bus tí veis da re gião Cen- 
tro-Nor te do país, o Por to do Ita qui

fir ma-se tam bém co mo re fe rên cia em
ges tão e efi ci ên cia ope ra ci o nal.

Os nú me ros do se mes tre for ta le- 
cem a ten dên cia de fe char 2021 com
mais de 27 mi lhões de to ne la das mo-
vi men ta das (o vo lu me pla ne ja do pa ra
o pe río do é de 26,3 mi lhões de to ne la-
das). A mo vi men ta ção de so ja fi cou
den tro do es pe ra do e de ve che gar ao
fi nal do ano aci ma dos 13 mi lhões de
to ne la das, so man do as ope ra ções do
Te gram e da VLI, que em 2020 to ta li za- 
ram 12,1 mi lhões de to ne la das.

O cres ci men to no vo lu me de gra- 
néis lí qui dos tam bém con fir ma as
pro je ções e de ve con ti nu ar em al ta
em cur to e mé dio pra zos, com a con- 
clu são das obras do Te qui mar-Ul tra- 
car go (ain da nes te ano), am pli a ção do
Ter mi nal da Gra nel Quí mi ca e o re- 
cen te ar ren da men to de mais qua tro
áre as pa ra mo vi men ta ção, ar ma ze na-
gem e dis tri bui ção de com bus tí veis.

VI O LÊN CIA

IN TO LE RÂN CIA DA FÉ

MP MA par ti ci pa de
reu nião so bre
in to le rân cia re li gi o sa

O Mi nis té rio Pú bli co do Ma ra nhão (MP MA) par ti ci- 
pou de uma reu nião pa ra tra tar dos epi só di os de in to le- 
rân cia re li gi o sa con tra ter rei ros de um ban da e can dom- 
blé ocor ri dos re cen te men te em São Luís.

De ini ci a ti va da Se cre ta ria de Igual da de Ra ci al (SEIR),
o en con tro foi pro mo vi do de for ma vir tu al e con tou com
a par ti ci pa ção de re pre sen tan tes da Se cre ta ria de Es ta- 
do dos Di rei tos Hu ma nos e Par ti ci pa ção Po pu lar (Se dih- 
pop), Or dem dos Ad vo ga dos do Bra sil – sec ci o nal Ma ra- 
nhão (OAB-MA), De fen so ria Pú bli ca Es ta du al (DPE) e
De le ga cia de Com ba te aos Cri mes Ra ci ais, Agrá ri os e de
In to le rân cia.

As ví ti mas dos re cen tes epi só di os de in to le rân cia, re- 
pre sen tan tes das en ti da des li ga das às re li giões de ma- 
triz afri ca na, aca dê mi cos, mi li tan tes do mo vi men to
con tra a in to le rân cia re li gi o sa e so ci e da de em ge ral tam- 
bém par ti ci pa ram da reu nião.

Re pre sen tan do o MP MA, es ti ve rem pre sen tes os pro- 
mo to res de jus ti ça Jo sé Már cio Maia Al ves (di re tor da
Se cre ta ria pa ra As sun tos Ins ti tu ci o nais – Se cinst); Sa mi- 
ra Mer cês dos San tos (co or de na do ra do Nú cleo de Pro- 
mo ção da Di ver si da de – Nu div) e Thi a go Go mes Vi a na
(in te gran te do Nú cleo Ci en tí fi co da Se cinst e do Nu div).

Du ran te a reu nião, fo ram re gis tra das re cla ma ções so- 
bre os epi só di os de vi o lên cia con tra ter rei ros. Um dos
ca sos ocor reu no úl ti mo fim de se ma na, em um ter rei ro
de mi na no An jo da Guar da, que foi al vo de vân da los. O
lo cal foi in va di do e te ve o te lha do de pre da do. As ima- 
gens dos san tos tam bém fo ram que bra das. Além dis so,
pes so as es ta ri am jo gan do pe dras em di re ção ao ter rei ro.

De acor do com o Pai Jo nathan de Xangô, es sa não foi
a pri mei ra vez que o ter rei ro foi al vo de uma ação cri mi- 
no sa. “A sen sa ção é de in se gu ran ça, de me do. Res pei ta- 
mos to das as re li giões. A um ban da e o can dom blé me re- 
cem res pei to tam bém”, afir mou.

Re pre sen tan tes das en ti da des li ga das às re li giões de
ma triz afri ca na tam bém re la ta ram a sen sa ção de in se- 
gu ran ça, o me do e pe di ram res pei to às re li giões. “Res- 
pei ta mos to das as re li giões. A um ban da e o can dom blé
me re cem res pei to tam bém”, dis se Air ton Fer rei ra.

O di re tor da Se cinst, Jo sé Már cio Maia Al ves, re a fir- 
mou o com pro mis so da ges tão com a pau ta do com ba te
à in to le rân cia re li gi o sa. “O es ta do é lai co e to dos têm
igual di rei to de pro fes sar sua fé. In to le rân cia re li gi o sa é
cri me e epi só di os co mo es ses são la men tá veis. O MP MA
par ti ci pa rá da for ça-ta re fa pa ra a re so lu ção des se ca so e
o pro cu ra dor-ge ral de jus ti ça en ca mi nha rá o fa to pa ra a
Pro mo to ria de Jus ti ça de De fe sa dos Di rei tos Fun da- 
men tais, pa ra a ins tau ra ção dos pro ce di men tos pa ra
acom pa nhar as in ves ti ga ções re a li za das pe la po lí cia”,
afir mou.

Jo sé Már cio tam bém de ta lhou que o MP MA de sen- 
vol ve o Pro gra ma de Atu a ção em De fe sa de Di rei tos Hu- 
ma nos (Padhum).

“O Mi nis té rio Pú bli co do Ma ra nhão

tem o com pro mis so de com ba ter,

de for ma efe ti va, os pro ble mas dos

seg men tos da po pu la ção em mai or

vul ne ra bi li da de so ci al. Pa ra is so

de sen vol ve mos o Padhum, que

ofe re ce ori en ta ção teó ri co-prá ti ca

aos pro mo to res de jus ti ça que

atu am jun to a de man das

re la ci o na das aos di rei tos hu ma nos

pa ra re so lu ção de con fli tos e

in du ção de po lí ti cas pú bli cas”,

ex pli cou.

O di re tor da Se cinst lem brou que, em se tem bro de
2020, o pro cu ra dor-ge ral de jus ti ça re ce beu, em seu ga- 
bi ne te, mem bros de re li giões de ma triz afri ca na. No en- 
con tro, os re li gi o sos le va ram a dis cus são so bre a in cons- 
ti tu ci o na li da de de Lei Es ta du al re fe ren te à ins ti tui ção
de um pla no de lei tu ra es pe cí fi co pa ra a Bí blia nas pe ni- 
ten ciá ri as do es ta do, já que pri vi le gi a va o li vro de uma
re li gião em de tri men to de ou tras.

A co or de na do ra do Nú cleo de Pro mo ção da Di ver si- 
da de do MP MA (Nu div), Sa mi ra Mer cês dos San tos, des- 
ta cou que “es se mo men to de es cu ta é fun da men tal pa ra
de fi nir mos as es tra té gi as de atu a ção pa ra o en fren ta- 
men to do ca so. A de fe sa dos di rei tos hu ma nos tam bém
in clui o di rei to à li ber da de re li gi o sa. Va mos atu ar pa ra
de fen der a lai ci da de do es ta do e a li ber da de de cul to re- 
li gi o so”.

A pro mo to ra de jus ti ça tam bém di vul gou os ca nais da
Ou vi do ria do MP MA pa ra re gis tro de de nún ci as e pe diu
a par ti ci pa ção de to dos na con sul ta pú bli ca re a li za da
pe lo MP MA em seu Pla ne ja men to Es tra té gi co

São Luís, sexta-feira, 16 de julho de 2021
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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

O QUE MU DA COM A LEI DO MAN DAN -
TE?

A NO VA RE GRA JÁ AFE TA O CAM PE O -
NA TO BRA SI LEI RO 2021?

CONFRONTO DIRETO

Sampaio duela em
busca do 2º lugar
NERES PINTO

T
er cei ro co lo ca do na Sé rie B do 
Cam pe o na to Bra si lei ro, o 
Sam paio Cor rêa po de rá che- 
gar à vi ce-li de ran ça da com- 

pe ti ção nes ta sex ta-fei ra. Bas ta uma 
vi tó ria so bre o Co ri ti ba, no Cas te lão, 
lo cal da par ti da que co me ça às 21h30. 
O Tri co lor tem 19 pon tos, dois a me- 
nos que o ad ver sá rio.

Pa ra o du e lo des ta noi te, o re pre- 
sen tan te ma ra nhen se ain da não po- 
de rá con tar com o za guei ro Joé cio, 
que con ti nua o tra ta men to de uma le- 
são no pé di rei to. Ou tro des fal que cer- 
to é o apoi a dor Eloir, le si o na do du- 
ran te o jo go da úl ti ma ter ça-fei ra, em 
Sal va dor-BA.

Pau lo Sér gio se rá man ti do ao la do 
de Gil son Jú ni or na de fe sa, mas no 
meio de cam po o téc ni co Fe li pe Su ri- 
na me ain da tem uma dú vi da en tre 
Ro ma ri nho ou Gui Cam pa na. Ou tra 
al ter na ti va po de rá ser a es treia do 
meia Nád son, cu jo re gis tro no BID da 
CBF  es ta va sen do aguar da do on tem à 
tar de. No ata que não há pre vi são de 
mu dan ça do trio for ma do por Pi men- 
ti nha, Ci el e Je an  Sil va.

O Co ri ti ba não te rá Ra fi nha, que re- 
ce beu o ter cei ro car tão ama re lo con- 
tra o Vas co, mas  Wa gui ni nho (ata can- 
te) cum priu sus pen são pe lo ter cei ro 
car tão ama re lo e es tá de vol ta. O vo- 
lan te Gus ta vo Bo che cha, com uma le- 
são mus cu lar, é o des fal que do Co xa.

Sam paio – Mo ta; Luís Gus ta vo, 
Pau lo Sér gio, Nil son Jú ni or e Zé Ma- 
rio;

Ar bi tra gem

Re tros pec to

O CENTROAVANTE CIEL  É O ARTILHEIRO DO SAMPAIO NA SÉRIE B DO BRASILEIRO

Mau ro Sil va, Fer rei ra e  Ro ma ri nho 
(Cam pa na ou Nád son); Pi men ti nha, 
Je an Sil va e Ci el.

Cam pa nha: 19 pon tos, 11 jo gos, 5 
vi tó ri as, 4 em pa tes, 2 der ro tas, 11 gols 
mar ca dos,  5 so fri dos. Apro vei ta men- 
to: 57,6%

Co ri ti ba: Wil son; Na ta na el, Hen ri- 
que, Lu ci a no Cas tán e Gui lher me Bi- 
ro; Matheus Sa les, Val e Ro bi nho; Va- 
gui ni nho, Igor Pai xão e Léo Ga ma- 
lho.Téc ni co: Gus ta vo Mo rí ni go.

Cam pa nha:  21 pon tos,  10 jo gos,  6 
vi tó ri as, 3 em pa tes, 1 der ro ta, 11 gols 
mar ca dos, 5 so fri dos. Apro vei ta men- 
to: 70%

A Con fe de ra ção Bra si lei ra de Fu te- 

bol (CBF) es ca lou pa ra o jo go Sam- 
paio x Co ri ti ba o ár bi tro Ma gui el son 
Li ma Bar bo sa e os as sis ten tes Lehi 
Sou sa Sil va e Lu cas Cos ta Mo des to, to-
dos do Dis tri to Fe de ral. O quar to ár bi- 
tro é Maykon Ma tos Nu nes, do Ma ra- 
nhão.

O con fron to en tre Sam paio Cor rêa 
e Co ri ti ba apon ta em qua tro jo gos, 
uma vi tó ria do Tri co lor, dois em pa tes 
e uma vi tó ria do Co xa. Fo ram re gis tra- 
dos ain da dois em pa tes. Nas du as úl ti- 
mas par ti das hou ve uma vi tó ria tri co- 
lor por 2 a 0 em São Luís, no dia 14 de 
abril de 2018, e um em pa te na ca pi tal 
pa ra na en se, no dia 10 de agos to da- 
que le mes mo ano, por 0 a 0.

O que muda com a aprovação da lei do mandante?

LEI APROVADA NA ULTIMA QUARTA-FEIRA NA CÂMARA DOS DEPUTADOS DEVE MUDAR O JEITO DE VENDER OS JOGOS DE FUTEBOL

 GERALDO BUBNIAK/AGB

A Câ ma ra dos De pu ta dos apro vou
a Lei nº 2336/2021, po pu lar men te co- 
nhe ci da co mo Lei do Man dan te. Is so
sig ni fi ca que ape nas o clu be que jo ga
em ca sas pre ci sa ven der o di rei to pa ra
que uma emis so ra pos sa trans mi tir a
par ti da por qual quer com pe ti ção no
Bra sil. O tex to foi apro va do por 432
vo tos a fa vor e 17 con tra, e ago ra vai
pa ra o Se na do Fe de ral.

An te ri or men te, a Lei Pe lé, apro va- 
da ain da nos anos 90, di zia que os dois
clu bes – man dan te e vi si tan te – pre ci- 
sam ter con tra to com uma emis so ra
de te le vi são pa ra que a par ti da se ja te- 
le vi si o na da. Po rém, as equi pes mos- 
tra ram in sa tis fa ção com a le gis la ção
nos úl ti mos anos pe la pou ca pos si bi- 
li da de de ne go ci ar com ou tros ca nais
ou stre a mings.

Em 2020, o pre si den te Jair Bol so na- 
ro edi tou uma me di da pro vi só ria so- 
bre o as sun to que im pac tou di re ta- 
men te em al guns cam pe o na tos. O
Fla men go trans mi tiu uma par ti da em
seu ca nal no YouTube pe lo Cam pe o- 
na to Ca ri o ca, o que ge rou a res ci são
do con tra to da Glo bo pa ra a co ber tu ra
do es ta du al do Rio de Ja nei ro. O ar gu- 

men to da emis so ra é que a MP 984
não mu da va o que foi as si na do an tes,
ou se ja, o Fla men go não po de ria pas- 
sar o jo go das ou tras equi pes.

A MP 984 nem se quer foi dis cu ti da
na Câ ma ra dos De pu ta dos e ven ceu
em ou tu bro do ano pas sa do. Des de
en tão, os clu bes tra ba lha ram pa ra que
a Lei do Man dan te fos se apro va da.
Qua se 40 ti mes das três pri mei ras di- 
vi sões são a fa vor da no va le gis la ção.

A no va lei foi apro va da pe los de pu- 
ta dos com a “emen da Glo bo”, que im- 
pe de que a no va le gis la ção se ja co lo- 
ca da em prá ti ca com os con tra tos já
as si na dos.

Com is so, a TNT Sports não po de rá
trans mi tir par ti das do Cam pe o na to
Bra si lei ro que tem con tra to ape nas
com o man dan te e se gue com 42 jo gos
dis po ní veis. Por ou tro la do, um ou tro
tre cho agra dou os clu bes e não sa tis- 
fez a Glo bo.

Os ti mes que não ven de ram os seus
di rei tos de trans mis são an tes da Lei
do Man dan te po dem ne go ci ar os seus

jo gos em ca sa. Es se é o ca so do Ath le- 
ti co, que trans mi te os jo gos na Are na
da Bai xa da pe la pla ta for ma pró pria
de stre a ming com li be ra ção por uma
de ci são ju di ci al.

A Glo bo e a TNT Sports têm con tra- 
to com os clu bes até o Cam pe o na to
Bra si lei ro de 2024. Ou se ja, ain da a Lei
do Man dan te não se rá uti li za da por
qua se to das as as equi pes na atu al
edi ção e nas pró xi mas três.

As ex ce ções são os clu bes da Sé rie
B, que ain da não têm con tra to com a
Glo bo ou a TNT Sports, po dem ne go- 
ci ar com qual quer emis so ra os seus
jo gos co mo man dan te a par tir de ago-
ra.

Mes mo com a lei já apro va da, a
Glo bo de ve en trar na Jus ti ça ca so al- 
gum clu be trans mi ta uma par ti da
com a pre sen ça de uma equi pe que
as si nou an tes com a emis so ra. O en- 
ten di men to da emis so ra é que os con- 
tra tos fo ram as si na dos an tes da le gis- 
la ção com di rei tos ex clu si vos em par-
ti das com man dan te e vi si tan te.

Jo go de ci si vo

DA NI EL AMO RIM

TEMPORADA

Moto ainda não venceu
times de fora em 2021

Di fe ren te do ano pas sa do, quan do o Es tá dio Nho zi- 
nho San tos foi usa do co mo “al ça pão” pa ra der ro tar os
ad ver sá ri os vi si tan tes na gran de mai o ria dos jo gos ali
dis pu ta dos, o Mo to Club nes ta tem po ra da 2021 ain da
não te ve o pra zer de ven cer ne nhu ma vez na an ti ga pra- 
ça de es por tes lo ca li za da no bair ro Vi la Pas sos. O ru bro-
Ne gro, mes mo jo gan do com equi pes de igual ní vel ou
in fe ri or, quan do não per deu em pa tou. Foi as sim, tam- 
bém, no Cas te lão e nos con fron tos fo ra de São Luís.

Até  ho je, o Mo to dis pu tou 8 jo gos in te res ta du ais em
2021.  Fo ram qua tro em pa tes, qua tro der ro tas, qua tro
gols mar ca dos e 15 so fri dos pe lo ti me ru bro-ne gro ma- 
ra nhen se. A mai or go le a da ocor reu no jo go di an te do
Bo ta fo go-RJ, pe la Co pa do Bra sil, pri mei ra fa se, por 5 a
0, quan do foi eli mi na do da com pe ti ção na ci o nal. O re- 
sul ta do aca bou pro vo can do a que da do téc ni co Mar ci- 
nho Guer rei ro na que la oca sião.

A sé rie ne ga ti va te ve iní cio no dia 5 de ja nei ro, no em- 
pa te por 0 a 0 com o CSA, no Mu ni ci pal, pe la Pré-Co pa
do Nor des te. Na sequên cia, o Mo to foi a Ma ceió, pe la
mes ma com pe ti ção, e aca bou der ro ta do por 2 a 0 dia 26.
 Nes se con fron to, os mo ten ses fo ram eli mi na dos por
uma equi pe re ser va do ti me de Ma ceió.

Nes ta Sé rie D, o Mo to tam bém vai mal das per nas
quan do vê um ad ver sá rio de ou tro es ta do. No dia 6 de
ju nho, o Pa pão foi a To can ti nó po lis e em pa tou por 1 a 1
com a equi pe lo cal. Em São Luís, dia 12 do mes mo mês,
os mo ten ses re ce be ram o Guarany de So bral e fo ram
der ro ta dos por 2 a 0. As es pe ran ças con ti nu a ram sen do
frus tra das por oca sião do em pa te de 2 a 2 com o Pa ra go- 
mi nas, dia 27 de ju nho. De pois de em pa tar com o Im pe- 
ra triz por 1 a 1, em São Luís, o Pa pão foi a Pi ri pi ri-PI e
aca bou der ro ta do por 2 a 0 pa ra o 4 de ju lho.

A par ti da de ama nhã é de ci si va pa ra a per ma nên cia
do téc ni co Car los Fer ro. Ca so o ti me não saia de cam po
ven ce dor, é qua se cer ta a saí da do trei na dor lo go após o
jo go. As crí ti cas au men ta ram nes ta se ma na , en tre tan to,
a di re to ria  pre fe re aguar dar e ana li sar o ren di men to do
ti me no jo go di an te do Pal mas-TO, no Mu ni ci pal.

Nas úl ti mas ho ras, al guns re for ços fo ram anun ci a dos,
mas ape nas o za guei ro ma ra nhen se An dré Pe nal va já se
apre sen tou pa ra os trei na men tos. Ou tro de fen sor (Wan- 
der son) le si o na do du ran te  o jo go no in te ri or pi aui en- 
se,  per ma ne ce em re cu pe ra ção e sen do a gran de dú vi da
seu apro vei ta men to. (NP)

SÉRIE D

Juventude busca reação
diante do líder Guarany

JUVENTUDE NÃO VENCE HÁ QUATRO JOGOS NA SÉRIE D

De pois de acu mu lar mais um jo go den tro de ca sa sem
vi tó ria, o Ju ven tu de já ini ci ou a pre pa ra ção pa ra o pró xi- 
mo de sa fio pe la Sé rie D. O je jum de re sul ta dos po si ti vos
já du ra qua tro ro da das, em par ti das que a equi pe so freu
du as der ro tas e tam bém em pa tou du as ve zes. A mis são
do Po raquê se rá ár dua, já que o ad ver sá rio se rá o
Guarany de So bral, lí der do gru po 2.

A úni ca vi tó ria no Bra si lei ro foi con quis ta da fo ra de
ca sa, di an te do Pal mas. No ou tro jo go co mo vi si tan te, o
Ju ven tu de em pa tou com o Im pe ra triz. Den tro de seus
do mí ni os, o Guarany ven ceu to das as três par ti das que
fez até ago ra, con tra Pa ra go mi nas-PA, Pal mas-TO e 4 de
Ju lho-PI. O ti me ce a ren se vem de der ro ta fo ra de ca sa
pa ra o Im pe ra triz.

Pa ra a par ti da do pró xi mo fi nal de se ma na, o téc ni co
Mar ci nho Guer rei ro não po de rá con tar com o la te ral-di- 
rei to Matheus Ru bens, que foi ex pul so con tra o To can ti- 
nó po lis e te rá que cum prir sus pen são. Quem vem se
des ta can do no Sa mas é o ata can te Edre an, que mar cou
gols nos úl ti mos três jo gos da equi pe.

Guarany de So bral-CE e Ju ven tu de se en fren tam no
pró xi mo sá ba do (17), às 15h, no es tá dio do Jun co. Em
ca so de vi tó ria, o ti me de São Ma teus po de se apro xi mar
do G-4 da cha ve 2.

São Luís, sexta-feira, 16 de julho de 2021
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Caldeirão cultural com diversas vertentes que reunirá música, artes visuais e
gastronomia. Evento faz conexão com artistas de São Luís, Alcãntara e Recife.  

INTERCÂMBIO ARTÍSTICO

Cantaria Sessions: 
uma fusão cultural 
SAMARTONY MARTINS

U
m in ter câm bio de pro du- 
ções mu si cais e vi su ais de 
São Luis, Al cân ta ra e Re ci fe. 
Es sa é a pro pos ta do pro je to 

Can ta ria Ses si ons. O even to que acon- 
te ce nes te sá ba do (17) con ta rá com 
uma Jam Ses si on li de ra da pe lo mú si- 
co Isaías Al ves e con vi da dos, o pi a nis- 
ta Ri nal di Calyton e o con tra bai xis ta 
João Pau lo, dis co te ca gem de Pe dro 
So bri nho e ex po si ções de Tas si la Cus- 
to des (São Luís), Pa blo Reis (Al cân ta- 
ra) e GH20 (Re ci fe).  Além de cer ve jas, 
be bi das quen tes, água, re fri ge ran te 
tam bém se rão ven di das por ções de 
cal dos de car ne e ve ga no. A re a li za ção 
é da Ca sa da Mãe Jo a na Pro du ções em 
par ce ria com o Chão SLZ com o apoio 
de Que bran tar Mu sic e Pol pe ria Lan- 
ches.

Se gun do o ba te ris ta ma ra nhen se 
Isai as Al ves, um dos ide a li za do res do 
even to, a ideia do “Can ta ria Ses si ons” 
sur giu de unir es sa mes cla de vá ri os 
seg men tos da ar te em São Luís. “Es te é 
só o pri mei ro de vá ri os ou tros even tos 
que pre ten de mos fa zer com di ver sos 
ar tis tas  pa ra que a gen te pos sa abrir 
es se in ter câm bio cul tu ral da ci da de 
sem pre em di ver sos ni chos das idei as 
ar tis tas que é mui to gran de. Tam bém 
vai ter mi cro fo ne aber to pa ra quem 
qui ser re ci tar po e si as e dar o seu re ca- 
do”, ex pli cou o mú si co.

A pan de mia do no vo co ro na ví rus 
(Co vid-19) fez com que Isaías Al ves 
re pen sas se so bre va ri as coi sas, en tre 
elas so bre a ques tão `do que é ser hu- 
ma no` “Den tro da mi nha área que é a 
mú si ca, me ve jo co mo um ar tis ta que 
não po de pa rar in de pen den te se es tá 
acon te cen do uma guer ra ou pan de-

BATERISTA MARANHENSE ISAIAS ALVES É UMA DAS ATRAÇÕES DO EVENTO CULTURAL  

FOTOS: CAMILA ALMEITA 

mia. A ar te é ima te ri al e nes se sen ti do 
te mos a ne ces si da de de es tar cri an do, 
pro du zin do, de es tar fa zen do for ma- 
ção e mos tran do o que es ta mos tra ba- 
lhan do. Es se pro je to foi uma for ma de 
dri blar es sas di fi cul da des, fa zen do 
tro ca rei ven tan do o ce ná rio da mú si- 
ca lo cal”, res sal tou Isai as Al ves.

O ba te ris ta con tou que em sua jor- 
na da ar tís ti ca já co nhe ceu di ver sos 
paí ses on de ob ser vou não só a ge o- 
gra fia mu si cal e o com por ta men to 
hu ma no pa ra mos trar  um pou co no 
mun do em mi nha mú si ca. ”Além do 
as pec to so ci al tem vá ri as ou tras ques- 
tões que vo cê vai pe gan do de ca da lu- 
gar e vai cons truí do uma iden ti da de. 
Cla ro que eu te nho uma iden ti da de 
com os rit mos ma ra nhen ses e atra vés 
dis so pos so fa zer fu sões com es ses lu- 
ga res que já mo rei pro cu ran do sem- 
pre al go no vo na ques tão da cri a ção e 
is so tem si do bas tan te gra ti fi can te pa- 
ra mim. Re cen te men te em 2020 mo rei 
no Si ri Lan ka on de foi uma ex pe ri ên- 
cia In crí vel”, acres cen tou o mú si co.

So bre o que o pú bli co po de es pe rar 
do “Can ta ria Ses si ons”, Isai as Al ves 
fez ques tão de res sal tar que é um 
even to que abra ça di fe ren tes for mas 
de ex pres sões ar tes irão ex por sua cri- 

a ti vi da de e a o sa ber fa zer que é mais 
im por tan te do que qual quer ti po de 
va lo ri za ção ma te ri al. “A ar te é o pró- 
prio va lor ima te ri al que re fle te no ma-
te ri al. Es tar pre sen te no “Can ta ria 
Ses si ons” te pos si bi li ta rá en trar em 
co ne xão com es tas ou tras es fe ras ar-
tís ti cas e dis per tar es sa coi sa da cri a- 
ção. Es sa é a vi be”, afir man do que 
tam bém tem tra ba lha do em ou tras 
fren tes ar tís ti cas co mo for ma de 
trans mis são de co nhe ci men to co mo a 
gra va ção de rít mi cas do Ma ra nhão, 
cul tu ra po pu lar, li vros e ou tros.

SER VI ÇO
O quê? Can ta ria Ses si ons
Quan do? Sá ba do (17) a par tir das 

19h
On de? Chão Slz – Rua do Giz 167 – 

Cen tro His tóri co.
Quan to? In gres sos – R$ 15 (es tu- 

dan te); R$ 30 (in di vi du al) e 50 (ca sa di- 
nha)

FOR MAS DE PA GA MEN TO Di nhei- 
ro; PIX: (006620809-20) Nu bank; Car- 
tão de Débi to; – Trans fe rência ban- 
cária. Ban co do Bra sil Con ta cor ren te: 
11648-3 Agência: 0321-2.

IN FOR MAÇÔES: (98) 985888848 & 
985871036 (LINK NA BIO)

CINEMA

Em busca de vingança no novo trailer de “Infiltrado”
A es tre la da ação Ja son Statham e o 

acla ma do di re tor Guy Rit chie unem 
for ças no va men te em In fil tra do, que 
che ga aos ci ne mas em 26 de agos to. O 
fil me acom pa nha Pa trick Hill, um ho- 
mem mis te ri o so que se in fil tra em 
uma em pre sa de car ros-for tes de Los 
An ge les pa ra en con trar o res pon sá vel 
pe la mor te de seu fi lho. O trai ler du- 
bla do, re cém di vul ga do pe la Ima gem 
Fil mes, dis tri bui do ra res pon sá vel pe- 
lo lan ça men to, com pro va que o pú- 
bli co irá en con trar em In fil tra do o 
mes mo ní vel de ação que tor nou a du- 
pla fa mo sa ao re dor do mun do com 
su ces sos co mo ‘Jo gos, Tra pa ças e Dois 
Ca nos Fu me gan tes’, ‘Snat ch: Por cos e 
Di a man tes’ e ‘Re vól ver’.
Statham, que dá vi da ao pro ta go nis ta, 
re ve lou que as ce nas de ação em In fil- 
tra do fo ram gra va das qua se que sem 
pre pa ra ções. “En sai os são es sen ci ais 
pa ra que nin guém se ma chu que e pa- 
ra os du blês apren de rem a co re o gra- 
fia, mas es te não era um fil me do ti po 
co re o gra fa do, ele é do ti po que, quan- 
do a ação se de sen ro la, ela é vis ce ral e 
ex pres si va.” Em re la ção à par ti ci pa- 
ção es pe ci al do rap per Post Ma lo ne 
no pro je to, o ator re ve la que “ele li gou 
[pa ra o Guy Rit chie] fa lan do que que- 
ria es tar no seu pró xi mo fil me […] e 
fez um óti mo tra ba lho.” Ja son 
Statham ain da brin ca, afir man do que 
re cu sou uma par ce ria mu si cal com o 
ar tis ta, “Ele me con vi dou pa ra fa zer 
uma mú si ca com ele e eu ime di a ta- 
men te o sal vei des sa pés si ma ideia”.

A com bi na ção da ação com um 
elen co de pe so tem con quis ta do o pú- 
bli co ao re dor do mun do, In fil tra- 
do es tre ou em pri mei ro lu gar nas bi- 
lhe te ri as ame ri ca nas e, des de en tão, 
já ar re ca dou mais de 100 mi lhões de 
dó la res mun di al men te.
Além de Ja son Statham e Post Ma lo ne, 
o elen co de In fil tra do traz ain da ou-

 LONGA  COM JASON STATHAN CHEGA AOS CINEMAS NACIONAIS EM 26 DE AGOSTO

tros gran des no mes, co mo Scott 
Eastwo od (‘Ve lo zes e Fu ri o sos 8’), 
Josh Hart nett (‘Penny Dre ad ful’), 
Jeffrey Do no van (‘Si cá rio: Dia do Sol- 
da do’), Holt McCallany (‘Mindhun- 
ter’), Laz Alon so (‘The Boys’), Raúl 
Cas til lo (Army of the De ad) e Ni amh 
Al gar (‘Rai sed by Wol ves’).

Si nop se
Pa trick Hill (Ja son Statham), co nhe ci- 

do ape nas co mo “H”, é um ho mem 
mis te ri o so que tra ba lha pa ra uma 
em pre sa de car ros-for tes e mo vi men-
ta gran des quan ti as de di nhei ro pe la 
ci da de de Los An ge les. Quan do, ao 
im pe dir um as sal to, ele sur pre en de a 
to dos com su as ha bi li da des de com- 
ba te, su as ver da dei ras in ten ções co- 
me çam a ser ques ti o na das e um pla no 
mai or é re ve la do.

SOLIDARIEDADE MUSICAL

Live Show Solidário
“Todos Pela Sotaque”

CERCA DE 70 ARTISTAS DEVEM PARTICIPAR DA LIVE MUSICAL

Ar tis tas co mo Al bert Abran tes, Iná cio Pi nhei ro, Mi le- 
na Men don ça, Ni val do San tos, Sa pu ca, Raiz Tri bal, Elil- 
ma Vas con ce los, Caio Mon tei ro, Va mu do Sam ba, Mar- 
cos da Mai o ba, Kos ta Ne to, El len Oli vei ra, Anas tá cia Lia,
Pp Jr, João Mar cus, Cé sar Ro ber to, Ge ru de, Di el Fran ça,
Ro nald Pi nhei ro, Eras mo Di bel, Car li nhos Ve loz, Bi cho
Bar ri ca, Mix in Bra sil, Boi da Flo res ta e gran de elen co de
con vi da dos se reú nem no pró xi mo do min go (18), pa ra
uma Li ve So li dá ria que se rá trans mi ti da pe lo ca nal do
Youtube da So ta que.

No úl ti mo dia 29 de Ju nho, uma pa ne na cen tral de ar
con di ci o na dos pro vo cou um in cên dio na @so ta que pro- 
du co es . Re du zin do a cin zas mui to do que ali exis tia.
Com qua se 30 anos de exis tên cia, e ser vi ços pres ta dos à
cul tu ra do Ma ra nhão, a So ta que foi fun da da pe lo ar ran- 
ja dor e pro du tor mu si cal @au gus to bas tos bas tos . Lá fo- 
ram pro du zi dos e gra va dos mais de 700 ál buns de bum- 
ba meu boi e ou tras ver ten tes fol cló ri cas do Ma ra nhão.

Em no me do le ga do e de to das as pro du ções cul tu rais
mu si cais que já fo ram fo men ta das pe la So ta que, os ami- 
gos e en tu si as tas da mú si ca e cul tu ra ma ra nhen se, es tão
mo bi li za dos em tor no do even to. Tu do o que for ar re ca- 
da do se rá re ver ti do pa ra a re for ma da So ta que, que re- 
pre sen ta uma fer ra men ta  de fo men to as ver ten tes de
pa trimô ni os ima te ri ais da cul tu ra e da mú si ca do Ma ra- 
nhão.

SER VI ÇO
O que é? Li ve Show To dos Pe la So ta que;
Quan do? 18 de Ju lho, às 14h;
On de? Struc tu ra Buf fet;
Atra vés do Ca nal Youtube – So ta que I Li ve You
PIX SO LI DÁ RIO!: au gus to.so ta que@gmail.com

RECONHECIMENTO

Maranhense ganha Leão
de Ouro em Cannes

SAULO MOHANA ESTÁ RADICADO HÁ 15 ANOS EM LOS ANGELES

O di re tor de ar te Sau lo Moha na, ma ra nhen se de São
Luís, ga nhou um Leão de Ou ro em Can nes com o fil me
“Boun ce”, pa ra os Air Pods da Ap ple. A cam pa nha, que
foi a mais pre mi a da mun di al men te em 2020, foi agra ci a- 
da tam bém com o Best of Dis ci pli ne no The One Show e
o Best of Show no Art Di rec tors Club, nos Es ta dos Uni do,
Yellow Pen cils, no Rei no Uni do, e uma no me a ção ao
EMMYS 2020 co mo Me lhor Co mer ci al do ano. 

Ra di ca do há 15 anos em Los An ge les, o di re tor de ar te
bra si lei ro atua na agên cia TBWA \ Me dia Arts Lab e co- 
me mo ra a co ro a ção da cam pa nha nos prin ci pais fes ti- 
vais do mun do.

O fil me “Boun ce” foi gra va do em Ki ev, na Ucrâ nia, em
2019 e foi ao ar nas prin ci pais emis so ras de TV tam bém
no fi nal do ano pas sa do. O re sul ta do da pre mi a ção sai
em 20 de se tem bro. Sau lo co me çou seus es tu dos na
Uni ver si da de Fe de ral do Ma ra nhão (UF MA), mas de- 
pois trans fe riu-se pa ra Cu ri ti ba (PR), e lá con cluiu seu
cur so de Pu bli ci da de na Uni ver si da de de Tec no ló gi ca
Fe de ral do Pa ra ná, on de con se guiu um es tá gio nos Es ta- 
dos Uni dos e ali fi xou re si dên cia.

Em 2016, o pu bli ci tá rio foi pre mi a do pe la re vis ta eu- 
ro peia Lüzer´s Ar chi ve, edi ta da em Vi e na (Áus tria), pe la
pe ça pu bli ci tá ria “A li fe of sa ving is sup po sed to rai se
your so ci al sta tus”, ou se ja, uma vi da de pou pan ça po de
ga ran tir o seu sta tus so ci al. A re vis ta é uma pu bli ca ção
bi mes tral,que de di ca uma de su as edi ções pa ra abor da- 
gens so bre fo to gra fi as, ilus tra ções, em ba la gens ou pro- 
du tos, de sign e mú si ca.

São Luís, sexta-feira, 16 de julho de 2021
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Re gis tro da inau gu ra ção on tem
pe la ma nhã do le trei ro tu rís ti co ao
mu ni cí pio de Ra po sa. A obra, as si na -
da pe lo ar tis ta e car na va les co Íta lo
Fon se ca e re me te a ele men tos co mo
ren da, pes ca e em bar ca ções tí pi cas
da re gião, foi pre sen te do Go ver no do
Es ta do, por meio da Se cre ta ria de Es -
ta do de Tu ris mo (Se tur), e fi ca lo ca li -
za do de fren te pa ra o mar, na pra ça
do Cen tro de Aten di men to ao Tu ris ta
(CAT). Os le trei ros aju dam a con tar a
ex pe ri ên cia com a ci da de e ge ra afe -
ti vi da de. “É uma for ma de dar bo as-
vin das aos vi si tan tes. Uma ação de
hos pi ta li da de com o tu ris ta que aqui
che ga. E, ain da, fi ca ao la do do CAT,
que pres ta in for ma ções  pro mo ci o nal
dos nos sos des ti nos”,  dis se o se cre -
tá rio, Ca tu lé Jú ni or.

A can to ra Tás sia Cam -
pos com seu ex tre mo
bom gos to e re per tó rio
de MPB é a atra ção do
pro je to “Po ti guar Mu -
si cal” na lo ja Po ti guar
da For qui lha, sá ba do,
das 10h às 12h. Tás sia
Cam pos é uma in tér -
pre te de voz su a ve, de -
li ca da e ex tre ma men te
bem mo du la da. Foi
can to ra re ve la ção do
ano de 2011 pe lo Prê -
mio Uni ver si da de FM.
Na da me lhor que fa zer
com pras, cur tin do mú -
si ca de qua li da de.

As psi có lo gas Bi an ca
Fer raz e Aman da Ever -
ton es tão a to do va por
na inau gu ra ção da
Uni da de Coha fu ma, da
Clí ni ca Aco lher, nes te
sá ba do, 17. A Clí ni ca
Aco lher, é es pe ci a li za -
da na área da Psi co lo -
gia Clí ni ca , ABA, Fo -
no au di o lo gia, Te ra pia
Ocu pa ci o nal, In te gra -
ção sen so ri al, Psi co pe -
da go gia, mu si co te ra -
pia, psi co mo tri ci da de,
na ta ção, ozô ni o te ra -
pia, den tre ou tros ser -
vi ços com ple men ta res.

ia

afir

an- 
fi 

o- 

fi 

Nes ta sex ta-fei ra, 16,
pe lo Ocu pa CCVM,
se rá exi bi da a apre -
sen ta ção “O can to, o
bai la do e a ba ti da das
Cai xei ras do Bam baê
de São João Ba tis ta”.

A dan ça de ro da é
acom pa nha da da
tra di ci o nal ba ti da das
cai xas do Di vi no Es pí -
ri to San to e é co nhe -
ci da co mo For ró de
Cai xei ra ou Bam baê
de Cai xa. 

Vem di re ta men te de
São João Ba tis ta, com
can ções con ta gi an tes
e mo men tos de de vo -
ção e emo ção.

Em car taz si mul ta ne -
a men te nos Es pa ços
de Ar te Már cia San -
des (Pro cu ra do ria
Ge ral de Jus ti ça) e Il -
zé Cor dei ro (Cen tro
Cul tu ral do Mi nis té rio
Pú bli co – Cen tro), a
pa rir des ta se gun da-
fei ra, 19, a ex po si ção
“De lí ri os da Qua ren -
te na do ar tis ta plás ti -
co João de Deus.

Ao to do, são 45 te las
na Már cia San des e
22 no CCMP. To das
cri a das em 2020.

A Azul Vi a gens con -
tra tou re for ços e re -
es tru tu rou as áre as
de Pro du tos e Ne go -

fi

NEDILSON MACHADONedilson Machado E-mail: nedilsonmachado@gmail.com
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São Luís, sexta-feira, 16 de julho de 2021

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, HOMO-

LOGA a adjudicação referente à TOMADA DE PREÇO nº 003/2021, cujo objeto é a Contra-

tação 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 Esperantinópo-

lis-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.

NO TRÂNSITO SUA RESPONSABILIDADE SALVA VIDAS.

COMUNICADO

DE RECALL

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.

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.

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 con-

clusão da obra de duas quadras poliesportiva coberta com vestiário no município de Esperan-

tinópolis-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, VEN-

CEDORA 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.

AVISO DE CLASSIFICAÇÃO REFERENTE À TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Esperantinópolis/MA apre-
senta o resultado do julgamento da Tomada de Preço nº 003/2021, que teve 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 Es-
perantinópolis-MA, Padrão FNDE, conforme termo de compromisso PAC 206376/2013, con-
siderando 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 SER-
VICOS, 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 centa-
vos), 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

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. PE.039/2021 (SRP). O Município de Esperanti-
nópolis, 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 ali-
mentícios 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.040/2021 (SRP). O Município de Esperantinó-
polis, 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. Esperanti-
nópolis - 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. PE.038/2021 (SRP). O Município de Esperanti-
nópolis, 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 Munici-
pal 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 subsidia-
riamente 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.esperan-
tinopolis.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 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 condi-
ções. 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 PE-
DRA-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 em-
presas definidas como Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) e equiparadas, 
especializadas no ramo, que comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigi-
dos no edital, para a execução de seus objetivos. Maiores informações poderão ser obtidas no 
site do LICITANET e também nos dias de expediente das 08:00 às 12:00 horas, no Setor de 
Licitação do Município de Lago da Pedra- MA, onde poderão ser consultados gratuitamente, 
desde que em mídia, podendo ainda ser solicitado via e-mail: cpllagodapedra@gmail.com. 
Lago da Pedra- MA, 14 de julho de 2021. Felipe Pereira Bacelar – Pregoeiro.

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 Lici-
tação 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 habilita-
ção fica habilitada a empresa CONSTRUTORA COSTA R LTDA, apta a participar da abertura 
da proposta e, inabilitadas as empresas EMC EMPRESA MARANHENSE DE CONSTRU-
ÇÃO 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, situa-
da 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 
e-mail: cpltuntum@gmail.com.14 de julho de 2021. Sara Ferreira Costa Fleury- Presidente da 
Comissão Permanente de Licitação.

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

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA, com sede na Travessa 15 de novembro, n.º 229, CEP 65.700-
000, 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.


