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16H51 ................ 0.7M
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Inquestionável que o Tribunal de Contas do Estado do Maranhão respi-
ra ares diferentes de um passado recente em que interferências exter-
nas colocavam em evidência a conduta interna do órgão de apuração 
das contas públicas.

Outros tempos

Abertas as inscrições 
para fotografia popular 
para todo o Brasil com 

foco na periferia

Em um ciclo de palestras com 17 
encontros semanais, a proposta é 
mostrar a importância da imagem 
na sociedade atual, com ênfase na 
produção fotográfica nas periferias 

brasileiras.  PÁGINA 7

A pandemia pelo olhar de João de Deus
Quadros de desenho e pintura em estilo figurativo/abstrato, foram feitos 
nas técnicas do artista plástico e estão na mostra entra em cartaz nesta 

segunda e ficará aberta até o dia 31 de agosto. PÁGINA 7

A eleição será comanda pelo presidente interino da casa, o conselheiro Washington Luís de Oliveira que assumiu o 
cargo após a abdicação do conselheiro Raimundo Nonato de Carvalho Lago Jr. PÁGINA 3

NOSSOS TELEFONES:  REDAÇÃO 982320262   •   COMERCIAL 991151624   •   CAA - CENTRAL DE ATENDIMENTO AO ASSINANTE 991445645  

Felipe Camarão destaca
 importância do Escola 

Digna que completa 
cinco anos de "vida"

Em 15 de julho, a primeira unidade do 
Programa Escola Digna completou cinco 
anos. Ainda posso sentir a mesma emoção 
que experimentei naquela manhã no povoado 

Muriçoca, em Fortaleza dos Nogueiras. 
PÁGINA 4

Conheça as cinco novas modalidades das Olimpíadas
A Olimpíada de Tóquio marca a entrada de cinco novas modalidades no 

programa olímpico: skate, surfe, escalada, beisebol e caratê. O Brasil tem 
chance de medalhas em algumas delas. PÁGINA 6

Fluxo de veículos aumenta nas estradas por conta das férias
PÁGINA 5
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FE LI PE COS TA CA MA RÃO
Pro fes sor Se cre tá rio de Es ta do da Edu -
ca ção Mem bro Ti tu lar do Fó rum Na ci o -
nal de Edu ca ção – FNE Mem bro da Aca -
de mia Lu do vi cen se de Le tras Só cio do
Ins ti tu to His tó ri co e Ge o grá fi co do Ma ra -
nhão Se cre ta ria de Es ta do da Edu ca ção  
(98) 3221-8537   as com@edu ca -
cao.ma.gov.br Go ver no MA   (98) 2108-
6316   agen cia.se cap@se cap.ma.gov.br

Questões sem respostas
A sa be do ria po pu lar nos en si na que o “pi- 

or ce go é aque le que não quer ver”, pro vér- 
bio ho je bem apli ca do ao Bra sil da in fla ção
de in su mos tão fun da men tais quan to a
ener gia e os com bus tí veis, en quan to o go- 
ver no pa re ce em pe nha do nas pro mes sas de
que da nos pre ços. A evo lu ção do cus to de vi- 
da nos úl ti mos 12 me ses até ju nho es can ca- 
rou a re a li da de des sas des pe sas pe sa das no
or ça men to dos bra si lei ros. Dei xou cla ro o
equi vo ca do dis cur so de um fu tu ro de ta ri fas
me no res, co mo se a pri va ti za ção po lê mi ca
da Ele tro bras ti ves se o po der de re sol ver o
pro ble ma pe la sim ples ba ti da do mar te lo da
ini ci a ti va pri va da, e, da mes ma for ma, uma
mu dan ça de co man do da Pe tro bras con te ria
au men tos da ga so li na e do di e sel.

A cor re ção do gas to com ener gia elé tri ca
re si den ci al, se gun do o Ins ti tu to Bra si lei ro de
Ge o gra fia e Es ta tís ti ca (IB GE), foi de 14,20%
em 12 me ses até ju nho na mé dia na ci o nal,
ten do su pe ra do de lon ge o IP CA de 8,35%. O
avan ço dos pre ços da ga so li na é ain da mais
pre o cu pan te, com al ta de 42,21%, mais de
cin co ve zes su pe ri or à va ri a ção ge ral do cus- 
to de vi da. Na mes ma to a da, hou ve re a jus te
de 40,74% pa ra o óleo di e sel, fô le go 4,8 ve zes
mai or do que a in fla ção.
En tre as 16 re giões me tro po li ta nas do país
pes qui sa das pe lo IB GE, a ener gia elé tri ca re- 
si den ci al en ca re ceu aci ma do IP CA em 12
áre as. A va ri a ção cam peã atin giu 24,04% na
zo na me tro po li ta na de For ta le za (CE). Em
Bra sí lia e En tor no, a di fe ren ça pa ra o IP CA

es te ve en tre as me no res, com 7,93% e 7,13%,
res pec ti va men te. No gru po de re giões me- 
tro po li ta nas em que o in su mo te ve re mar ca- 
ção abai xo da mé dia ge ral de pre ços, fi ca ram
qua tro ca pi tais e seus en tor nos.

A Gran de BH te ve fô le go mais cur to do re- 
a jus te da ener gia, de 7,19%, an te o IP CA de
9,08% nos úl ti mos 12 me ses até ju nho. Pa ra
quem cos tu ma li mi tar o seu cam po de vi são,
me lhor ir a fun do na bus ca de in te pre ta ção
dos nú me ros e não se en ga nar. No mês pas- 
sa do, a ener gia elé tri ca re si den ci al foi re a jus- 
ta da em 1,60%, fren te ao IP CA de 0,42% na
re gião me tro po li ta na da ca pi tal.

Pa ra ga so li na e di e sel, não hou ve freio nas
re mar ca ções. Es ses com bus tí veis en cer ra- 
ram um ano em ju nho de au men tos bem à
fren te do cus to de vi da. Na mé dia na ci o nal,
os pre ços evo luí ram 42,21% e 40,74%, res- 
pec ti va men te. A Re gião Me tro po li ta na de
Bra sí lia se des ta ca, com al ta de 51,28% do
cus to da ga so li na no va re jo e 47,58% no ca so
do di e sel. Na Gran de BH, on de os pre ços nos
pos tos já pas sam de R$ 6 o li tro, co mo mos- 
trou re por ta gem do Es ta do de Mi nas, os au- 
men tos fo ram, res pec ti va men te, de 43,56% e
42,30%. O com por ta men to do gás de bo ti jão,
co mo era de se es pe rar, dis pen sa co men tá ri- 
os: os re a jus tes atin gi ram 24,25% na mé dia
na ci o nal, 19,39% e 25,89%, res pec ti va men- 
te, em Bra sí lia e BH e En tor no.

A po pu la ção que ar ca com o cus to fi nal
da ener gia e dos com bus tí veis es pe ra mais
que a so lu ção ago ra ado ta da pe lo go ver no

de con tra tar a ener gia das ter me lé tri cas,
com ge ra ção mais ca ra, pa ra evi tar ra ci o na- 
men to ou apa gão. A pri o ri da de da da ao uso
das águas dos re ser va tó ri os das hi dre lé tri cas
pa ra a pro du ção de ener gia tam bém não re- 
sol ve, ten do em vis ta que ela afe ta ou tras for- 
mas de uti li za ção im por tan tes co mo o tu ris-
mo e a pis ci cul tu ra na re gião do la go de Fur- 
nas. Tam pou co aju da a re sig na ção ao se jus-
ti fi car que os pre ços dos com bus tí veis são
fru to do com por ta men to das co ta ções do
pe tró leo no mer ca do in ter na ci o nal.

Os go ver nos e o par la men to exis tem pa ra
se de bru ça rem so bre po lí ti cas pú bli cas. São
elei tos pa ra is so. O des ma ta men to na flo res- 
ta amazô ni ca e no cer ra do, áre as de pro te- 
ção per ma nen te im por tan tes pa ra pre ser va- 
ção dos ri os, nas cen tes, cór re gos e la gos,
pre ci sa ser con ti do. É fa tor de ter mi nan te da
cri se hí dri ca. Por que o Bra sil não cria re gu- 
la men tos pa ra es ti mu lar a reu ti li za ção das
águas nas em pre sas e nas re si dên ci as, com
es ta be le ci men to de me tas e prê mi os pe la
su pe ra ção de las?

Ou tra ini ci a ti va se ria bus car jun to do se-
tor pri va do a ado ção de téc ni cas de ir ri ga ção
mo der nas, unin do de man da ra ci o nal de re- 
cur sos hí dri cos e a pro du ti vi da de no cam po,
que já é ele va da em cul ti vos co mo o do ca fé.
Di fí cil com pre en der ain da o porquê de o
país não es tar tra ba lhan do na re vi são da ma- 
triz ener gé ti ca, pa ra sua re a de qua ção à de- 
man da, in cen ti van do o de sen vol vi men to de
ou tras fon tes que não se jam as hi dre lé tri cas.

Presentes da Escola Digna

Em 15 de ju lho, a pri mei ra uni da de do
Pro gra ma Es co la Dig na com ple tou cin co
anos. Ain da pos so sen tir a mes ma emo ção
que ex pe ri men tei na que la ma nhã no po vo a- 
do Mu ri ço ca, em For ta le za dos No guei ras,
no sul do Ma ra nhão, quan do, ao la do do go- 
ver na dor Flá vio Di no, des cer ra mos a pla ca
de inau gu ra ção da Uni da de Es co lar Pe dro
Ál va res Ca bral. Ali, ti ve a con vic ção de que
ha ve ria um ca mi nho de sa fi a dor a ser per- 
cor ri do, po rém mar ca do por pro fun das
trans for ma ções de vi das, pe la Edu ca ção.

Nes sa da ta, ce le bra mos, com as fa mí li as
ma ra nhen ses, 1.358 equi pa men tos, en tre
cons tru ções, re for mas e re qua li fi ca ções de
es pa ços edu ca ci o nais, es pa lha dos por to do
o ter ri tó rio ma ra nhen se. Gra ças à de ter mi- 
na ção po lí ti ca do nos so go ver na dor, o Es co- 
la Dig na che ga à po si ção de des ta que, co mo
o mai or pro gra ma de in ves ti men tos edu ca- 
ci o nais da his tó ria do Ma ra nhão e, qui çá, do
Bra sil. Tor nou-se uma po lí ti ca de Es ta do pe- 
la ro bus tez de seus re sul ta dos, que vão além
da me lho ria da es tru tu ra fí si ca es co lar, pois
al can çam gen te – cri an ças, ado les cen tes, jo- 
vens, pais e pro fis si o nais da edu ca ção, que
ti ve ram su as tra je tó ri as mu da das com dig ni- 
da de e jus ti ça so ci al.

Se ma nal men te, per cor re mos o Ma ra- 
nhão, le van do no vas or dens de ser vi ço, vis- 
to ria de obras, inau gu ra ções de es co las e
equi pa men tos que re a li zam so nhos de ge ra- 
ções pas sa das e atu ais e re pre sen tam con- 
quis tas aguar da das, por anos, em di ver sas

co mu ni da des. São his tó ri as fas ci nan tes de
quem do ou o ter re no pa ra a cons tru ção da
es co la, pais pe drei ros, que al me ja vam ver
seus fi lhos em es pa ços ade qua dos e tan tas
ou tras.

Con tu do, na se ma na de ani ver sá rio da
pri mei ra Es co la Dig na, su bli nho os pre sen- 
tes do go ver no Flá vio Di no, no âm bi to da Se- 
cre ta ria de Es ta do da Edu ca ção (Se duc), à
co mu ni da de es co lar ma ra nhen se, que vão
des de in ves ti men tos em apren di za gem,
qua li fi ca ção pro fis si o nal, mais edu ca ção em
tem po in te gral e, no ta da men te, mais es co las
dig nas. Ini ci a mos, na se gun da-fei ra (12), a
quar ta edi ção do “Ter cei rão Não Ti ra Fé ri as –
e fi ca em ca sa apren den do”, pa ra for ta le cer a
apren di za gem dos es tu dan tes ma ra nhen ses
pa ra o Enem (Exa me Na ci o nal do En si no
Mé dio) e ves ti bu la res. Nes te ano, a no vi da de
é a trans mis são pe la TV Edu ca ção – Ca mi- 
nho pa ra o Sa ber, e pe la Pla ta for ma Gon çal- 
ves Di as, ao vi vo, pa ra aten der os mu ni cí pi os
aon de o si nal da TV não che ga. Na pro gra- 
ma ção, au las e re so lu ção de ques tões, li ves
te má ti cas aos sá ba dos com pro fes so res e in- 
te ra ção dos es tu dan tes, por meio de apli ca- 
ti vo de men sa gens. E um si mu la do on li ne,
no fi nal, pa ra que o es tu dan te pos sa ava li ar
seus co nhe ci men tos.

Se guin do a de ter mi na ção do go ver na dor
Flá vio Di no, lan ça mos o Pro gra ma Mais In- 
te gral, pa ra apoio téc ni co-fi nan cei ro a mu- 
ni cí pi os, com fo co na im plan ta ção de es co- 
las em tem po in te gral, nas re des mu ni ci pais,
ação que vi sa pro mo ver a me lho ria do flu xo
es co lar e a ele va ção dos in di ca do res edu ca- 
ci o nais, em to do o ter ri tó rio ma ra nhen se.
Ini ci al men te, o ter mo de co o pe ra ção foi fir- 
ma do com 10 mu ni cí pi os da Bai xa da Ma ra- 
nhen se: Cu ru ru pu, Pi nhei ro, Ce dral, Cen tral
do Ma ra nhão, Mi rin zal, Gui ma rães, Be qui- 
mão, Api cum-Açu, Ser ra no do Ma ra nhão e
Ba cu ri. Is so fa rá uma ver da dei ra re vo lu ção
na Edu ca ção des ses mu ni cí pi os, prin ci pal- 
men te por que im pac ta rá di re ta men te na vi- 

da de cri an ças e ado les cen tes ma ra nhen ses,
que te rão aces so à edu ca ção em tem po in te-
gral. Nos sa me ta é que ca da mu ni cí pio im- 
plan te, pe lo me nos, uma es co la em tem po
in te gral em sua re de.

Ou tro pre sen te pa ra os ma ra nhen ses fo-
ram os 167 cur sos, com 6.330 va gas pa ra a
qua li fi ca ção pro fis si o nal de ado les cen tes,
jo vens e adul tos, em 44 mu ni cí pi os, pe lo Ei- 
xo Ca pa ci ta ção, do Pro gra ma Tra ba lho Jo- 
vem. Os cur sos são ar ti cu la dos aos se to res
econô mi cos lo cais e re gi o nais, pa ra ge ra ção
de em pre go, ren da e de sen vol vi men to
econô mi co. Ti ve a ale gria de es tar pre sen te
nas au las inau gu rais e pu de con tem plar, nos
alu nos, sor ri sos e olha res en tu si as ma dos,
chei os de ex pec ta ti vas com os cur sos.

Tam bém, con ti nu a mos a en tre ga de kits
li te rá ri os e pe da gó gi cos aos mu ni cí pi os a
fim de aju dá-los, nes se pe río do de pla ne ja- 
men to, pa ra o re tor no das au las pre sen ci ais.
Com pre en de mos que to dos os es tu dan tes,
se jam da re de es ta du al ou re des mu ni ci pais,
são es tu dan tes da re de pú bli ca ma ra nhen se.
São 700 li vros e mais 300 kits pe da gó gi cos,
por mu ni cí pio. Mais de 60 já re ce be ram e
che ga re mos a 100 mu ni cí pi os, nes sa pri mei-
ra fa se. Nes se ani ver sá rio da Es co la Dig na,
as si na mos Or dens de Ser vi ço pa ra cons tru- 
ção de du as uni da des, no mu ni cí pio de Ana- 
pu rus, que se rão cons truí das nos po vo a dos
Sa pu caí e As sen ta men to Mo ra da No va, res- 
pec ti va men te. Ain da na ci da de, o Go ver no
do Es ta do en tre gou à es co la mu ni ci pal em
tem po In te gral Isi do ro Pi res Mon te les um la- 
bo ra tó rio de Ci ên ci as e Bi o lo gia e cons trui rá
uma qua dra po li es por ti va.

Com imen sa ale gria, pos so afir mar que
inú me ras ações da Es co la Dig na ocor rem
em to do o Ma ra nhão, nes te mo men to. São
mais que pre sen tes, re pre sen tam con quis tas
do po vo ma ra nhen se que, ago ra, tem mo ti-
vos pa ra se or gu lhar e ali men tar o so nho de
ver os fi lhos, em um fu tu ro pró xi mo, con cre- 
ti zan do seus pro je tos de vi da.

» OR LAN DO THO MÉ COR DEI RO
Con sul tor em es tra té gia

O po ço po de não ter
fun do

Na dé ca da de 1960, o mú si co e hu mo ris ta Ju ca Cha ves, em seus
shows, con ta va uma his tó ria de dois ir mãos, um pes si mis ta e ou- 
tro oti mis ta. No Na tal, seus pais re sol ve ram pre sen te ar o pes si- 
mis ta com uma bi ci cle ta su per mo der na e o oti mis ta, com uma la- 
ta de es ter co. Ao re ce ber a bi ci cle ta, o pes si mis ta co me çou a re cla- 
mar, bra dan do “vou le var tom bo e me ma chu car, os trom ba di- 
nhas vão que rer me as sal tar, que des gra ça, que des gra ça…”. Nis- 
so, ele vê o ir mão cor ren do com sua la ta na mão e per gun ta “e vo- 
cê, o que ga nhou?”, re ce ben do co mo res pos ta “eu ga nhei um ca- 
va lo! Vo cê viu ele por aí?”.

Sou na tu ral men te oti mis ta, co mo to do bom bo ta fo guen se,
mas em al gu mas oca siões ba te for te a ideia de que o po ço não tem
fun do e as coi sas sem pre po dem pi o rar co mo pa re cem in di car as
dis cus sões na Co mis são Es pe ci al da PEC 125/2011 so bre a re for- 
ma elei to ral. É in dis cu tí vel que o sis te ma po lí ti co-elei to ral bra si- 
lei ro apre sen ta um con jun to de im per fei ções. Os par ti dos po lí ti- 
cos, em sua mai o ria, tor na ram-se es pa ços pa ra re a li za ção de ne- 
go ci a ções e ne go ci a tas uti li zan do-se dos mi lhões de re ais dos
fun dos par ti dá rio e elei to ral à dis po si ção de seus di ri gen tes.

Sem pre é im por tan te res sal tar que te mos 33 par ti dos re gis tra- 
dos no Bra sil e — pas mem — há 78 pe di dos de cri a ção de no vas
agre mi a ções tra mi tan do no TSE! Tal si tu a ção pro vo ca um mis to
de re vol ta e frus tra ção na mai o ria da so ci e da de que se ma ni fes ta
de vá ri as for mas. Des de os al tos ín di ces de abs ten ção, nu los e
bran cos nas elei ções até a co nhe ci da prá ti ca de com pra e ven da
de vo tos.

Por ou tro la do, di ver sas pes qui sas re ve lam que a mai o ria das
pes so as não se re cor da em quem vo tou pa ra os car gos le gis la ti vos
nos âm bi tos fe de ral, es ta du al e mu ni ci pal. Ou se ja, mes mo exer- 
cen do es se fun da men tal di rei to pre sen te nos re gi mes de mo crá ti- 
cos, par ce la con si de rá vel da po pu la ção não va lo ri za o atu al sis te- 
ma elei to ral.

Por is so, é lou vá vel e mui to im por tan te que se bus que ma nei- 
ras de apri mo rá-lo, to man do-se por ba se a pre mis sa de que a
com po si ção de nos sos par la men tos re fli ta o de se jo da mai o ria do
elei to ra do e a plu ra li da de da nos sa so ci e da de. Nes se sen ti do, ca be
res sal tar que, em 2015, o Con gres so Na ci o nal apro vou me di das
im por tan tes, des ta can do-se a proi bi ção de co li ga ções nas elei- 
ções le gis la ti vas e a cláu su la de de sem pe nho, po pu lar men te co- 
nhe ci da co mo “cláu su la de bar rei ra”.

En tre tan to, é co mum ver mos ini ci a ti vas to ma das em no me de
even tu ais me lho ri as aca ba rem por pro vo car re tro ces sos. É o que
es tá em cur so na re fe ri da Co mis são Es pe ci al. Com o aval do pre si- 
den te da Câ ma ra, Arthur Li ra, uti li za ram uma PEC de 2011, que
ver sa va ex clu si va men te so bre elei ções em da tas pró xi mas a fe ri a- 
dos, co mo ca mi nho pa ra pro mo ver uma sé rie de al te ra ções na le- 
gis la ção elei to ral.

E qual é a gran de mu dan ça pro pos ta? Subs ti tui-se o sis te ma
pro por ci o nal, cri an do o “dis tri tão”, um mons tren go que só exis te
em qua tro paí ses: Ilhas Pit cairn, Va nu a tu, Jor dâ nia e Afe ga nis tão.
Pa ra as pes so as mais de sa vi sa das, es se no me ge ra con fu são e de- 
tur pa o con cei to de um mo de lo co nhe ci do e pra ti ca do em di ver- 
sas de mo cra ci as oci den tais, o vo to dis tri tal.

Pe lo “dis tri tão”, em ca da es ta do e no DF se rão elei tos os can di- 
da tos mais vo ta dos, in de pen den te men te de fi li a ção par ti dá ria.
Mui ta gen te po de apoi ar a ideia co mo res pos ta às fa lhas do nos so
sis te ma, for te men te mar ca do pe lo per so na lis mo e pe la bai xa re- 
pre sen ta ti vi da de dos par ti dos. Po rém, nes sa pro pos ta é in dis cu tí- 
vel que tais ca rac te rís ti cas se rão exa cer ba das. Afi nal, quem te rá
mais chan ces de se ele ger? Um no va to ou al guém no exer cí cio do
man da to?

Ou tra con sequên cia da no sa diz res pei to ao cha ma do pre si- 
den ci a lis mo de co a li zão, ex pres são cu nha da por Sér gio Abran- 
ches pa ra ex pli car co mo se dá a go ver nan ça em nos so país. Pa ra
en ten der mos me lhor, ho je te mos 25 par ti dos re pre sen ta dos na
Câ ma ra Fe de ral, um qua dro de enor me dis per são que di fi cul ta as
ne ces sá ri as ar ti cu la ções en tre Exe cu ti vo e Le gis la ti vo.

Pois bem, ca so se ja apro va do o “dis tri tão”, ca da par la men tar
pas sa rá a atu ar com ba se ex clu si va men te em seus in te res ses. Afi- 
nal, te rão si do elei tos in de pen den te men te de vín cu lo com pro- 
gra mas ou pro pos tas par ti dá ri as. Na prá ti ca, pas sa re mos a ter o
equi va len te a 513 par ti dos na Câ ma ra de De pu ta dos.

Dá pa ra ima gi nar co mo se da rão as ar ti cu la ções do Po der Exe- 
cu ti vo com o Le gis la ti vo nos mo men tos em que pre ci sar apro var
ma té ri as de seu in te res se. Se rá que vai au men tar ou di mi nuir o es- 
pa ço pa ra ne go ci a tas e or ça men tos se cre tos? Quem acre di ta e de- 
fen de a de mo cra cia re pre sen ta ti va pre ci sa se mo bi li zar pa ra im- 
pe dir es se gran de re tro ces so.

São Luís, segunda-feira, 19 de julho de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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Eleições para a Casa acontecerá sob o comando do atual presidente interino, o
conselheiro Washington Luís de Oliveira, que assumiu o cargo semana passada

Edu ca ção

NOVO COMANDO

TCE-MA elege novo
presidente na quarta
SAMARTONY MARTINS

O
no vo pre si den te do Ple no 
do Tri bu nal de Con tas do 
Es ta do (TCE-MA), se rá es- 
co lhi do na pró xi ma quar ta-

fei ra (21). A elei ção se rá co man da pe lo 
pre si den te in te ri no da ca sa, o con se- 
lhei ro Washing ton Luís de Oli vei ra 
que as su miu o car go após a ab di ca ção 
do con se lhei ro Rai mun do No na to de 
Car va lho La go Jr que es tá res tes a 
com ple tar 75 anos e fi cou por cin co 
man da tos co mo pre si den te da ins ti- 
tui ção.

Du ran te a ses são, mui tas ma ni fes- 
ta ções de apre ço por par te dos mem- 
bros do Ple no ao co le ga que dei xa va a 
pre si dên cia, den tre as quais, dos con- 
se lhei ros Jor ge Pa vão e Ed mar Cu trim, 
que re al ça ram as qua li da des e a con- 
vi vên cia com o con se lhei ro que pe lo 
mai or nú me ro de ve zes ocu pou a pre- 
si dên cia do Tri bu nal. Res pon sá vel pe- 
lo pri mei ro con cur so pú bli co da his- 
tó ria do TCE ma ra nhen se, No na to La- 
go ocu pou por cin co ve zes a pre si dên- 
cia da cor te.

Re su min do o le ga do da úl ti ma pas- 
sa gem de No na to La go pe la pre si dên- 
cia, o pre si den te Washing ton Oli vei ra 
des ta cou ain da a aber tu ra per ma nen- 
te pa ra o diá lo go in te rins ti tu ci o nal, o 
apoio às bo as prá ti cas e à ino va ção no 
âm bi to do con tro le ex ter no, a li de ran- 
ça na ges tão da cri se sa ni tá ria, pri o ri- 
zan do a saú de dos ser vi do res e fis ca li- 
za dos, o apoio ao pro je to do Me mo ri- 
al do TCE e o for ta le ci men to do as pec- 
to pe da gó gi co da atu a ção do ór gão, 
por meio da Es co la Su pe ri or de Con-

ELEIÇÕES ACONTECEM APÓS A ABIDICAÇÃO DE NONATO DE CARVALHO LAGO JR

tro le Ex ter no – Es cex.
O atu al pre si den te do TCE-MA, 

Washing ton Oli vei ra, co me çou a car- 
rei ra po lí ti ca co mo mem bro do PC- 
doB em 1967 ain da na ile ga li da de. A 
se guir em 1988 in gres sou no PT. Can- 
di da tou-se a de pu ta do fe de ral em 
1994, 2002 e 2006, sem pre na su plên- 
cia. Na le gis la tu ra 2003-2007, as su miu 
o car go de de pu ta do fe de ral em de- 
cor rên cia da li cen ça de Te re zi nha Fer- 
nan des. E na le gis la tu ra 2007-2011, 
as su miu o car go de de pu ta do fe de ral 
em de cor rên cia da re nún cia do ti tu lar 

Wal dir Ma ra nhão pa ra as su mir a se- 
cre ta ria da Ci ên cia e Tec no lo gia do 
Ma ra nhão.

Ele geu-se vi ce-go ver na dor do Ma- 
ra nhão na cha pa en ca be ça da por Ro-
se a na Sarney. Seu man da to de vi ce-
go ver na dor do es ta do era até 1 de ja- 
nei ro de 2015, mas pre ci sou re nun ci ar 
ao car go em no vem bro de 2013 pa ra 
to mar pos se co mo con se lhei ro do Tri- 
bu nal de Con tas do Es ta do do Ma ra- 
nhão. Con cor reu a pre fei tu ra de São 
Luís em 2012, fi can do em quar to lu-
gar.

NFRAESTRUTURA

Ações para recuperar estrada vicinal em Anajatuba

LAGES ATENDEU  DEMANDA PARA RECUPERAR ESTRADA VICINAL QUE DÁ ACESSO E BENEFICIA MAIS  DE 10 POVOADOS  DE ANAJATUBA

Bus can do sem pre me lho rar e aten- 
der de man das dos mu ni cí pi os de
uma for ma que pos sa be ne fi ci ar os
ma ra nhen ses, o de pu ta do es ta du al
Wen dell La ges (PMN), aten deu uma
so li ci ta ção do ex-pre fei to Sydnei Pe- 
rei ra e en vi ou equi pa men tos e má qui- 
nas pa ra re cu pe rar a es tra da vi ci nal
que dá aces so e be ne fi cia mais de 10
po vo a dos na ci da de de Ana ja tu ba,
den tre eles os po vo a dos de Pe ri Mi rim
e Afo ga.

“Te nho cer te za que após

as me lho ri as na es tra da,

va mos me lho rar o

trá fe go nes sa re gião”.

O par la men tar ao lon go do man da- 
to vem apre sen tan do im por tan tes
ações aos mu ni cí pi os ma ra nhen ses,

aten den do além das so li ci ta ções en vi- 
a das ao seu Ga bi ne te, co mo tam bém,
pro to co la pe di dos de sua au to ria, a
exem plo de uma am bu lân cia que foi
so li ci ta da a Se cre ta ria de Es ta do do
Saú de aos mu ní ci pi os de Ara ri e Ita- 
pe cu ru-Mi rim, tam bém foi de sua au- 
to ria a in di ca ção pa ra in clu são dos
agen tes de Lim pe za Pú bli ca do Ma ra- 
nhão na lis ta de pri o ri da de da va ci na
con tra Co vid-19. “Tra ba lha mos em
con jun to com to dos. Que re mos sem- 
pre o me lhor pa ra nos sa gen te e pa ra o
Ma ra nhão. É des sa for ma que eu ve- 
nho tra ba lhan do des de o iní cio do
man da to”, con cluiu Wen dell La ges.

Re cen te men te o par la men tar par ti- 
ci pou da se gun da eta pa do pro je to
“Es co la Dig na”, mar ca da pe la en tre ga
de li vros e kits pe da gó gi cos pa ra es pa- 
ços de lei tu ra ins ta la dos em dez mu- 
ni cí pi os ma ra nhen ses: Gui ma rães,
Arai o ses, Bar ra do Cor da, Co ro a tá,
Cu ru ru pu, Ita pe cu ru-Mi rim, Ma ti- 

nha, Pa ço do Lu mi ar, Pe dro do Ro sá- 
rio e Tu tóia.

“Es se pro je to é de su ma im por tân- 
cia pa ra os jo vens es tu dan tes ma ra- 
nhen ses. Acre di to que, após a pan de- 
mia, a edu ca ção não se rá mais a mes- 
ma. Nes se con tex to, o tra ba lho que o
go ver na dor Flá vio Di no re a li za é de
ex tre ma im por tân cia, ao la do do se-
cre tá rio de Es ta do da Edu ca ção, Fe li-
pe Ca ma rão, pois o Ma ra nhão pre pa- 
ra os es tu dan tes pa ra se re la ci o na rem
com in cer te zas, pa ra que te nham
con di ções de li dar com pro ble mas
não es pe ra dos e cri a ti vi da de ao en- 
fren tar as ad ver si da des. Pa ra is so, pre- 
ci sa mos pas sar a eles um es tí mu lo,
pa ra que não de sis tam e lu tem pe lo
seu fu tu ro”, dis se Wen dell La ges.

A pan de mia cau sa da pe la Co vid-19
trou xe uma sé rie de con sequên ci as
em di ver sas áre as, in clu si ve na edu ca- 
ci o nal, se gun do o par la men tar. “Os
es tu dan tes sen ti ram o for te im pac to
da pan de mia e ti ve ram de re cor rer a
for mas al ter na ti vas de apren di za do”,
fi na li zou.

Es pa ço pú bli co

APAR TE AN DO

Ou tros tem pos
In ques ti o ná vel que o Tri bu nal de Con tas do Es ta do

do Ma ra nhão res pi ra ares di fe ren tes de um pas sa do re- 
cen te em que in ter fe rên ci as ex ter nas co lo ca vam em evi- 
dên cia a con du ta in ter na do ór gão de apu ra ção das con- 
tas pú bli cas.

No va era de rí gi dos pro ce di men tos ini ci a ram na pos- 
se do con se lhei ro Cal das Fur ta do, se gui do no man da to
de No na to La go, dei xan do le ga dos a se rem for ta le ci dos
na pre sen ça in te ri na de Washing ton Luiz, sen do pos sí- 
vel a ten dên cia una ni me de sua con ti nui da de no co- 
man do com a elei ção, no dia 21 de ju lho, pe la mai o ria
dos mem bros que com põem o co le gi a do.

Fi gu ras es tra nhas ain da as som bram o no me do Tri- 
bu nal, al guns por in te res ses elei to rais, ou tros de cu nho
fa mi li ar ou pri va do, so bran do a pa ci ên cia de ati tu des
ju rí di cas di an te das de nún ci as que mar ca ram a sua lon- 
ga his tó ria co mo ne ces sá ri os ao po vo do Ma ra nhão.

Mui tos obri ga dos, pou cos pe la fal ta do mais bá si co
ter mo de mo ra li da de, o pré dio do TCE vi veu di as de ver- 
go nha com o no me da ex-go ver na do ra Ro se a na Sarney
(MDB) em pla ca do co mo um Pa lá cio de Cin de re la, mes- 
mo sen do fis ca li za da em su as ges tões, so men te com a
in ter ver são enér gi ca Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral e de ter- 
mi na ção da Jus ti ça Fe de ral en cer rou o ul tra je à so ci e da- 
de ma ra nhen se.

To das as de ci sões dos con se lhei ros têm efei to ime di- 
a to na vi da dos con tri buin tes, nos sos im pos tos pa gos
po dem so frer com a di gi tal de ges to res cor rup tos. Bra- 
ços e olhos da fis ca li za ção au xi li ar da As sem bleia Le gis- 
la ti va do Ma ra nhão, con tri bui pa ra to ma das de me di das
pe las Câ ma ras de Ve re a do res con tra pre fei tos sem a cor- 
re ta e obri ga tó ria trans pa rên cia em seus man da tos.

Po de mos vi ver com uma re a li da de do res pei to, na
ver da de, exi gim is so, te mos fi gu ras pú bli cas mos tran do
os ca mi nhos. Evi den te que de pen de da pre sen ça e
acom pa nha men to po pu lar jun to as au to ri da des de sig- 
na das pa ra exer cer o pa pel de con tra ta dos ou elei tos.

Sem mui to sus to, pro va vel men te o de pu ta do Mar ce lo
Ta va res (PSB) de ve ocu par a va ga de mem bro da cor te
com a apo sen ta do ria do con se lhei ro No na to La go.

 

– Rá dio Gua rá, com o ge ni al co man do de Da ni lo Qui- 
xa ba e sua apu ra da equi pe, cri ou um no vo es pa ço nos
mi cro fo nes pa ra as no tí ci as, aná li ses, de ba tes e en tre- 
vis tas com, de, pa ra as con du tas nos atos e fa tos das fi- 
gu ras pú bli cas. Nes ta se gun da-fei ra, ini cia o Pro gra ma
En tão!, co lu na as si na da por Fe li pe Klamt, às 17h30.
Aces se pe la www.ra di o gua ra.com

 

As tu to – In te li gen te, o ex-pre fei to de São Ma teus, Mil- 
ti nho Ara gão (PSB), saiu na fren te dos apoi a do res do
pré-can di da to ao go ver no do Ma ra nhão, Car los Bran- 
dão (PSDB), re cri an do um fa to pa ra de mons trar uni da- 
de e for ça em tor no da can di da tu ra en quan to Flá vio Di- 
no (PSB) es co lhe o seu le al pre di le to. In te res san te que
Ara gão uti li zou da mes ma es tra té gia quan do na elei ção
de 2010 reu niu os opo si to res a Ro se a na Sarney (MDB).

Sem pre com a lei tu ra cor re ta, o de pu ta do Yglésio
Moyses for ta le ce a ban ca da do PSDB e, es tra te gi ca men- 
te, a can di da tu ra do vi ce-go ver na dor Car los Bran dão
(PSDB) ao go ver no do Ma ra nhão.

In te li gen te co mo pou cos, go ver na dor Flá vio Di no
(PSB) deu uma pas sa da na ca sa do pre si den ciá vel Lu la
(PT) an tes da con ver sa com o pre si den te do PDT na ci o- 
nal, Car los Lu pi, so bre as pré-can di da tu ras de We ver ton
Ro cha e Ci ro Go mes, am bos do PDT.

Con ti nua sen do as sus ta dor as pa la vras da de pu ta da
Mi cal Da mas ce no (PTB) em re la ção a op ção se xu al e re- 
li gião da po pu la ção do Ma ra nhão. Cren te con vic ta, es- 
que ce dos vo tos da que les que não fre quen tam sua igre- 
ja, mui to me nos pe di ram sua opi nião em as sun tos de
com por ta men tos.

Nó aper ta do com a pre sen ça dos de pu ta dos Edi lá zio
Jú ni or (PSD) e Cé sar Pi res (in do pa ra o PSD) na pré-can- 
di da tu ra de Edi val do Ho lan da (PSD) ao go ver no do Ma- 
ra nhão. En quan to o can di da to e o pre si den te do PSD na- 
ci o nal, Gil ber to Kas sab, man tém apro xi ma ção com o go- 
ver na dor Flá vio Di no (PSB) os dois iso la dos par la men ta- 
res tei mam em fa zer opo si ção ao gru po Di no.

São Luís, segunda-feira, 19 de julho de 2021

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


São Luis, segunda-feira, 19 de julho de 2021

Responsável: Celio Sergio
E-mail: celiosergio@hotmail.com 4 GERAL

A COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO – CAEMA, torna público, que 

REQUEREU junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMA, em 

13/07/2021, a prorrogação da Licença de Instalação - LI, para a ampliação do sistema de abastecimento 

de água – ETA, de Pinheiro/MA, conforme dados constantes no processo SEMA nº 129485/2021, a ser 

localizado na zona urbana do município de Pinheiro - MA.

São Luís, 15 de julho de 2021

ANDRÉ LUÍS SILVA OLIVEIRA

Coordenador de Licenciamento Ambiental e Outorga de Recursos Hídricos

ESTADO DO MARANHÃO
COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO – CAEMA

COMUNICAÇÃO

A Secretaria de Estado da Infraestrutura – SINFRA/MA, torna público que requereu a Secretaria de Estado 
do Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMA/MA, a Outorga para o uso de água superficial, sob as 
coordenadas geográficas: (6°49’6,94’’S 46°98’0,93’’W), com vazão autorizada de (0.0 m³/dia), por 
período de bombeamento de (0.0 hora/dia), situado na Rodovia MA 138, trecho entre MA - 006/132 (São 
Pedro dos Crentes) - Fortaleza dos Nogueiras. Com finalidade do uso não consuntivo da Água, conforme 
dados constantes no Processo: 21070034470/2021, E-processo n° 131425/2021.

São Luís, 16 de julho de 2021
JORGE FUMIO KUSABA

Secretário Adjunto de Projeto

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA – SINFRA

SECRETARIA ADJUNTA DE PROJETOS – SEAPROJ
EDITAL DE COMUNICAÇÃO

A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SEDES por intermédio do Pregoeiro 

Oficial torna público, para conhecimento do interessados QUE resolveu tornar sem efeito a publicação do 

extrato do Aviso de Anulação do Pregão Eletrônico nº 008/2021, cujo objeto é a Contratação de empresa 

especializada no fornecimento de Materiais Permanentes e Acessórios para atender às demandas da 

Secretaria Adjunta de Assistencial e ao Conselho Estadual de Assistência, tendo em vista que houve erro no 

cadastramento junto ao Portal de Compras do Governo do Estado do Maranhão. Processo Administrativo 

172268/2020-SEDES. Data da Publicação: 13/07/2021. Pg 17, Edição Nº 130 – Terceiros.

São Luís/MA, 14 de julho de 2021

Ignácio de Loyola da Silva Pinheiro

Pregoeiro Oficial/SEDES

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SEDES

COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CSL
TORNAR SEM EFEITO

AVISO DE ANULAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021

OBJETO: Aquisição de insumos e tubos para coleta de sangue a vácuo e processamento de exames 

para as Unidades do HEMOMAR conforme especificações e condições gerais de fornecimento.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM.

DATA DA DISPUTA: 30/07/2021, às 09h, horário de Brasília.

Local de Realização: Sistema Licitações-e (www.licitacoes-e.com.br).

Edital e demais informações estão disponíveis em www.emserh.ma.gov.br e www.licitacoes-e.com.br.

ID: 883049.

Informações adicionais serão prestadas na CSL/EMSERH localizada na Av. Borborema, Qd-16, n° 25, 

Bairro do Calhau, São Luís/MA, no horário de 08h às 12h e das 14h às 18h, de segunda a sexta, pelos 

e-mails csl@emserh.ma.gov.br e/ou laurocsl8@gmail.com ou pelo telefone (98) 3235-7333.

São Luís (MA), 14 julho de 2021

Lauro César Costa

Agente de Licitação da EMSERH

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 215/2021 – CSL/EMSERH

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 79.679/2021 – EMSERH

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE AQUISIÇÃO DE 

MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DIVERSOS, PARA ATENDER À DEMANDA DAS UNIDADES 

HOSPITALARES DA EMSERH.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Por Item.

DATA DA ABERTURA: 29/07/2021, às 09h, 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), 14 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 219/2021 - CSL/EMSERH

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24.352/2021 – EMSERH

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS, 

EQUIPAMENTOS E INSUMOS SOB DEMANDA VISANDO ATENDER À OFICINA DE RESTAURAÇÃO 

DE MOBÍLIA HOSPITALAR DA EMSERH.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Por Item.

DATA DA ABERTURA: 02/08/2021, às 09h, 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), 14 de junho 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 220/2021 - CSL/EMSERH

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23.564/2021 – EMSERH

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE REGISTRO DE PREÇOS torna público que a licitação em epígrafe, 

Pregão Presencial, do tipo Menor Preço Global, objetivando o Registro de preços para eventual 

contratação de empresa especializada em serviços de monitoramento eletrônico, em 

conformidade com especificações e quantidades constantes no Termo de Referência (ANEXO I), 

anteriormente Adiada até Ulterior Deliberação, fica REMARCADA para o dia 30 de julho de 2021, às 

14h, no auditório da SEGEP - 4º andar, Av. Jerônimo de Albuquerque, Edifício Clodomir Milet, s/n, Calhau 

- São Luís/MA, CEP: 65074- 220. O Novo Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados, na 

página www.compras.ma.gov.br e no site da www.segep.ma.gov.br.

São Luís, 15 de julho de 2021

Deimison Neves dos Santos

Secretário Adjunto de Registro de Preços

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO

E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES – SEGEP
SECRETARIA ADJUNTA DE REGISTRO DE PREÇOS – SARP

AVISO DE REMARCAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2020 – SARP/MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09612/2020– SARP

A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO/UEMA, através do seu Pregoeiro, na forma da Lei 

Federal nº 8.666/93, Lei Federal 10.520/02 e do Decreto nº 10.024/19, informa que realizará licitação na 

modalidade PREGÃO na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM de interesse da 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO – UEMA, conforme a seguir discriminado:

As propostas serão recebidas no endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br. Informa ainda que o 

edital e seus anexos estarão disponíveis aos interessados no site da Universidade Estadual do Maranhão, 

onde poderão ser consultados e adquiridos gratuitamente, por meio do site da UEMA, 

www.licitacoes.uema.br e www.comprasnet.gov.br. Esclarecimentos adicionais pelo telefone (98) 

2016-8114.

São Luís, 14 de julho de 2021

Maria dos Remédios dos Santos Marques

Presidente da Comissão Setorial Permanente de Licitação da UEMA

ESTADO DO MARANHÃO
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO – UEMA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO

DATA HORA PROCESSO

06/08/2021 09h30 Nº 0018370/2021 Pregão Eletrônico nº 026/2021

Objeto: Aquisição de equipamentos para o hospital veterinário (Bomba de Infusão e Raio X 
portátil) da Universidade Estadual do Maranhão – UEMA. Convênio nº 872871/18.

ESTADO DO MARANHÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

São Luís, 15 de julho de 2021

Arthur Baldez Silva
 Pregoeiro da ALEMA

AVISO DE LICITAÇÃO REABERTURA
COM PRAZO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2021-CPL/AL

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4230/2019-AL

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO – ALEMA 
torna público que realizará licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, no dia 30 
de julho às 09:30h, pelo sitio www.comprasnet.gov.br/compras/pt-br/ para 
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet visando 
atender os eventos promovidos pela Assembleia Legislativa na capital e no 
interior do estado, conforme as características e condições no termo de 
referência. O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados nos sítios 
www.comprasnet.gov.br/compras/pt-br/ e www.al.ma.leg.br no link Licitações, 
podendo ainda ser adquirido gratuitamente na CPL/ALEMA, através da 
apresentação de dispositivo de armazenagem eletrônica (cd, pen drive, etc.), 
durante os dias úteis, das 08:00 às 14:00.

TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2021. A Câmara Municipal de Urbano Santos/MA, torna público que no 
dia 06 de Agosto de 2021, às 09:00h, realizará licitação na modalidade Tomada de Preços, tipo menor preço 
por item. Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de quadros legislativos, bolsas com brasão e 
acessórios para a Camara Municipal de Urbano Santos - Ma. O Edital se encontra a disposição dos interessa-
dos na Comissão Permanente de Licitação - CPL, localizada na Rua Dez de Junho, n° 147 – Centro, Urbano 
Santos - Ma, CEP: 65.530-000, no horário das 08:00 às 12:00 horas, onde poderá ser consultado gratuitamente, 
através do email camaraurbanosantos@outlook.com ou obtido mediante o recolhimento da importância de 
R$ 50,00 (cinquenta reais), através de Documento de Arrecadação Municipal - DAM. BASE LEGAL: Lei nº 
8.666/1993, suas alterações e demais normas atinentes à espécie. Publique-se. 16 de Julho de 2021. TOMAZ 
DE AQUINO ESTRELA NETO.

ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE URBANO SANTOS

CNPJ: 69.393.510/0001-72
RUA 10 DE JUNHO, 147 – CENTRO – CEP: 65530-000

AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021 
A Prefeitura Municipal de Governador Nunes Freire/MA, através da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura 
e Transporte, torna público que realizará às 09h00min (Nove Horas) do dia 06 de Agosto de 2021, na Sala da 
Comissão Permanente de Licitação, localizada na Rua do Varejão, n° 115, Centro, CEP: 65.284-000 – Governador 
Nunes Freire/MA, Licitação na modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço global, tendo por objeto 
Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Recuperação de estradas vicinais confirme 
contrato  de repasse nº 908199/2020, de interesse do Município de Governador Nunes Freire – MA, conforme Edi-
tal e seus Anexos, na forma da Lei Federal n° 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, Lei Complementar 
n°. 123/2006 e alterações dadas pela Lei Complementar nº 147/2014. O Edital e seus Anexos estão à disposição 
dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08h00hs (oito horas) às 12h00hs (doze horas) 
e no site oficial deste poder executivo - www.governadornuesfreire.ma.gov.br  onde pode-rão ser consultados ou 
obtidos gratuitamente. Esclarecimentos adicionais no endereço supra, ou pelo e-mail: cplgnf2017@hotmail.com 
Governador Nunes Freire - MA, em 16 julho de 2021. Roberto da Silva Viana – Secretário Munici-pal de Obras, 
Infraestrutura e Transporte.

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA

CNPJ – 01.612.834/0001-10

AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2021 
A Prefeitura Municipal de Governador Nunes Freire/MA, através da Secretaria Municipal de Administração, Co-
mércio e Industria, torna público que realizará às 09h00min (Nove Horas) do dia 05 de Agosto de 2021, na Sala da 
Comissão Permanente de Licitação, localizada na Rua do Varejão, n° 115, Centro, CEP: 65.284-000 – Governador 
Nunes Freire/MA, Licitação na modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço global, tendo por objeto 
Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Levantamento de informações Patri-moniais, 
Almoxarifado e Frota de Veículos de interesse da Secretaria Municipal de Administração, Comércio e Indústria do 
município de Governador Nunes Freire – MA, conforme Edital e seus Anexos, na forma da Lei Federal n° 8.666 de 
21 de junho de 1993 e suas alterações, Lei Complementar n°. 123/2006 e alterações dadas pela Lei Complementar 
nº 147/2014. O Edital e seus Anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no 
horário das 08h00hs (oito horas) às 12h00hs (doze horas) e no site oficial deste poder executivo - www.governa-
dornuesfreire.ma.gov.br  onde poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente. Esclarecimentos adicionais no 
endereço supra, ou pelo e-mail: cplgnf2017@hotmail.com Governador Nunes Freire - MA, em 16 julho de 2021. 
José Fábio Andrade de Souza – Secretário Municipal de Administração, Comércio e Industria.

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA

CNPJ – 01.612.834/0001-10 PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2021 - SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 270/2021

AVISO DE LICITAÇÃO

INTERESSADO: Município de São Raimundo das Mangabeiras- MA.
OBJETO: Registro de Preço para futura contratação de empresa para fornecimento de materiais de construção, elétrico, hidráulico, 
sanitário, bem como ferramentas e outros materiais destinados a atender às necessidades de todas as unidades da Prefeitura Municipal 
de São Raimundo das Mangabeiras- MA, conforme quantidades, condições e especificações constantes no Termo de Referência.
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE.
DATA DA SESSÃO: 03/08/2021. 
HORÁRIO: 09h00min (nove horas).
FONTE DE RECURSOS: RECURSOS ORDINÁRIOS.
VALOR ESTIMADO: Registro de Preços. 
OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital poderá ser obtido ou consultado nos seguintes endereços eletrônicos: no site da Prefeitura 
municipal de São Raimundo das Mangabeiras/MA: https://saoraimundodasmangabeiras.ma.gov.br e no site do Tribunal de Contas 
do Estado: www.tce.ma.gov.br. Mais informações poderão ser consultadas e obtidas através do e-mail da CPL: cpl@saoraimundo-
dasmangabeiras.ma.gov.br ou pelo telefone: (99) 98503-2444.
São Raimundo das Mangabeiras- MA, 09 de julho de 2021.

FRANCISCO DA GUIA MENDES DE SOUSA ALVES 
Pregoeiro Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI/MA. AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2021/
CPL/PMB. PROCESSO Nº 36/2021 – Sec. Mun. de Educação, Esporte e Cultura. A Prefeitura Municipal de Bacuri - 
MA, através de seu Pregoeiro Oficial, torna público aos interessados que realizará às 09:00horas do dia 02 de Agosto de 
2021, na sala da Comissão Permanente de Licitação/CPL, situada à Av. 07 de Setembro, n.º 210, Centro, Bacuri - MA, 
Licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, tipo Menor Preço por Item, para a contratação de empresa de locação de 
veículos para o transporte escolar, para atender as demandas da Secretaria Municipal, de Educação, Esporte e Cultura 
da Prefeitura Municipal de Bacuri/MA, na forma da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e subsidiariamente 
pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no 
endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08 às 12 horas, onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos 
mediante o recolhimento da importância de R$ 50,00 (cinquenta reais), feito exclusivamente, através do Documento 
de Arrecadação Municipal – DAM, emitido pela Coordenação de Tributos, Arrecadação e Fiscalização da Secretaria 
Municipal de Administração e Finanças, situada à Av. 07 de Setembro, n.º 210, Bairro Centro, Bacuri - MA. Qualquer 
modificação no Edital será divulgada na forma do artigo 21, § 4º da Lei 8.666/93 e comunicada aos interessados que 
adquirirem o Edital na CPL. Pedidos de esclarecimentos deverão ser protocolados na CPL, no endereço acima. Bacuri 
(MA), 15 de Julho de 2021. LINELSON RIBEIRO RODRIGUES-Pregoeiro Oficial do Município.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI

CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2021/CPL/PMB. TOMADA DE PREÇO Nº 
05/2021/CPL/PMB. PROCESSO Nº 34/2021 – Sec. Mun. Administração e Finanças. A Prefeitura Municipal 
de Bacuri - MA, torna público aos interessados que realizará às 09:00horas do dia 04 de Agosto de 2021, na 
sala da Comissão Permanente de Licitação/CPL, situada à Av. 07 de Setembro, n.º 210, Bairro Centro, Bacuri 
- MA, licitação, na modalidade TOMADA DE PREÇOS, tipo MENOR PREÇO, para contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços de assessoria contábil, na forma da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no 
horário das 08 às 12 horas, onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos mediante o recolhimento da 
importância de R$ 50,00 (cinquenta reais), feito exclusivamente, através do Documento de Arrecadação Mu-
nicipal – DAM, emitido pela Coordenação de Tributos, Arrecadação e Fiscalização da Secretaria Municipal de 
Administração e Finanças, situada à Av. 07 de Setembro, n.º 210, Bairro Centro, Bacuri - MA. Qualquer modi-
ficação no Edital será divulgada na forma do artigo 21, § 4º da Lei 8.666/93 e comunicada aos interessados que 
adquirirem o Edital na CPL. Pedidos de esclarecimentos deverão ser protocolados na CPL, no endereço acima.  
Bacuri/MA, 15 de Julho de 2021. LINELSON RIBEIRO RODRIGUES-Presidente da CPL.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI

CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20
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Nesse período de férias escolares o fluxo de veículos nas rodovias que cortam o
Maranhão aumenta. A Polícia Rodoviária Federal realiza a Operação Férias de julho

Ope ra ção Du as Ro das

FÉRIAS

Fluxo de veículos
aumenta nas estradas
PATRÍCIA CUNHA

A
s fé ri as es co la res che ga ram, e 
em bo ra ain da es te ja mos em 
um pe río do pan dê mi co cau- 
sa da pe la Co vid-19, mui ta 

gen te se sen tiu à von ta de pa ra vi a jar, 
não só pa ra ou tros es ta dos, co mo pa ra 
den tro do Ma ra nhão.

Par tin do de São Luís, mui ta gen te 
pe gou a es tra da, se ja pa ra vi si tar lo- 
cais tu rís ti cos do es ta do, ou ain da pa- 
ra es tar com pa ren tes e ami gos que 
mo ram nos mu ni cí pi os.

É tí pi co nes se pe río do de fé ri as es- 
co la res a ele va ção do flu xo de veí cu los 
nas ro do vi as que cor tam o Ma ra nhão, 
por is so, Po lí cia Ro do viá ria Fe de ral re- 
a li za a Ope ra ção Fé ri as de ju lho, que 
nes te ano acon te ce com um di fe ren- 
ci al, que é a frag men ta ção em vá ri as 
ações e ope ra ções, a exem plo a Ope- 
ra ção Du as Ro das, que tem co mo fo co 
a fis ca li za ção das con di ções de tra fe- 
ga bi li da de das mo to ci cle tas.

“O mês de ju lho tra di ci o nal men te é 
um mês de mui ta mo vi men ta ção nas 
es tra das por con ta das fé ri as. Nes te 
pe río do os veí cu los vi a jam com mais 
ocu pan tes. Re a li da de ob ser va da em 
qua se to do ti po de veí cu lo, in clu si ve 
os ca mi nhões e car re tas, on de as cri- 
an ças e a es po sa apro vei tam pa ra 
uma vi a gem em fa mí lia. O au men to 
da cir cu la ção de veí cu los e pes so as 
exi ge mai or cui da do por par te de to- 
dos os en vol vi dos no trân si to, in clu si- 
ve os ocu pan tes de veí cu lo de pas sa- 
gei ro, que além do uso do cin to de se- 
gu ran ça não po dem jo gar qual quer 
ob je to ou res to de ali men to pe la ja ne- 
la, co mo la ta de cer ve ja, co co, etc”, 
ori en ta An to nio No ber to, do Nú cleo 
de Co mu ni ca ção So ci al da Po lí cia Ro-

PARTINDO DE SÃO LUÍS, MUITA GENTE PEGOU A ESTRADA PARA OUTRAS CIDADES

do viá ria Fe de ral-MA.

O au men to da 

cir cu la ção de veí cu los e 

pes so as exi ge mai or 

cui da do por par te de 

to dos os en vol vi dos no 

trân si to, in clu si ve os 

ocu pan tes de veí cu lo de 

pas sa gei ro

Por con ta dis so, au men tam tam- 
bém a fis ca li za ção, o re for ço do po li ci- 
a men to e a ori en ta ção de trân si to em 
lo cais e ho rá ri os de mai or flu xo de veí-
cu los.

“É exi gên cia dos dis po si ti vos de re-
ten ção, co mo cin to de se gu ran ça e ca- 
dei ri nha; con di ções dos pneus, até 
por que as chu vas ain da não pa ra ram; 
fis ca li za ção de ta có gra fo (apa re lho 
que re gis tra a ve lo ci da de, o tem po e o 
per cur so de veí cu los de car ga e de 
pas sa gei ros; den tre ou tros”, dis se An-
to nio No ber to.

A Ope ra ção Fé ri as Es co la res 2021 
vai até o dia 2 de agos to. Em ca so de 
emer gên ci as, li gue 191 ou com pa re ça 
em uma das uni da des ope ra ci o nais 
da PRF.

Pa ra uma vi a gem em se gu ran ça

SIMULTANEAMENTE À OPERAÇÃO FÉRIAS, A OPERAÇÃO DUAS RODAS ATUA PARA PREVENIR ACIDENTES ENVOLVENDO MOTOCICLISTAS

Pen sou em vi a jar? Fez a re vi são no
car ro? O con du tor e o veí cu lo es tão
com as do cu men ta ções em di as? Se a
res pos ta for não pa ra al gu ma das per- 
gun tas, sai ba que a sua vi a gem po de
não ser tão se gu ra as sim.

A as sis ten te so ci al, Thalyta Men- 
don ça, já pro gra mou as fé ri as com a
fa mí lia e vai vi a jar pa ra For ta le za-CE.
No en tan to, an tes de pe gar a es tra da, é
pre ci so es tar aten to às con di ções do
veí cu lo. “Sem pre te nho es ses cui da- 
dos de fa zer a re vi são do car ro pa ra
po der mos vi a jar de for ma se gu ra, al- 
guns de ta lhes só con se gui mos ver e
ter ci ên cia quan do le va mos à ofi ci na
me câ ni ca”, con ta.

O en ge nhei ro me câ ni co e co or de- 
na dor do cur so de En ge nha ria Me câ- 

ni ca da Fa cul da de Pi tá go ras São Luís,
Car los Ara nha, dis se que “a tran qui li- 
da de de vi a jar com a con fi an ça é que
se vo cê pre ci sar usar os frei os, ou ace- 
le rar, e re du zir a ve lo ci da de do seu
veí cu lo, ele irá res pon der cor re ta men- 
te a seus co man dos. Ve ri fi car o bom
es ta do dos pneus pa ra ter se gu ran ça e
ade rên cia em pis ta mo lha da ou se ca”,
de ta lha. 

O es pe ci a lis ta acres cen ta que de ve
ob ser var a tem pe ra tu ra do mo tor se
es tá sem pre no pa drão de tem pe ra tu- 
ra do veí cu lo, ga ran ti do pe la tro ca de
óleo e fil tros na qui lo me tra gem cer ta.
“Es ses cui da dos ga ran tem o bom de- 
sem pe nho do mo tor e do veí cu lo pa ra
per cor rer gran des dis tân ci as sem
apre sen tar su pe ra que ci men to”, pon- 
tua Ara nha.

An to nio No ber to re for ça os cui da- 
dos pa ra o con du tor. “Ci en te da mai or
mo vi men ta ção nas es tra das e da po- 
ten ci a li za ção em ca so de si nis tra li da- 
de, o con du tor de ve rá con du zir com
mais aten ção e pre cau ção, di ri gin do
com ve lo ci da de com pa tí vel com a se- 
gu ran ça, evi tan do ul tra pas sa gens ir- 
re gu la res e não se gu ras.  Im por ta lem- 
brar que o cin to de se gu ran ça não é

obri ga tó rio ape nas pa ra os ocu pan tes
do ban co di an tei ro, mas pa ra to dos os
ocu pan tes”, dis se.

De ve ser ve ri fi ca do se to dos os do- 
cu men tos, tri bu tos e obri ga ções do
veí cu lo (IP VA, mul tas e ha bi li ta ção)
es tão em dia. Ou tra di ca é tra çar o ro- 
tei ro com an te ce dên cia e che car as
con di ções do tem po an tes da vi a gem.

Si mul ta ne a men te à Ope ra ção Fé ri- 
as, a Ope ra ção Du as Ro das atua pa ra
pre ve nir aci den tes en vol ven do mo to- 
ci clis tas no es ta do do Ma ra nhão. 

O fo co da Ope ra ção é a ve ri fi ca ção
das con di ções de tra fe ga bi li da de das
mo to ci cle tas e o com por ta men to do
con du tor. Cer ca de 58 mo to ci cle tas
com al gum ti po de ir re gu la ri da de fo-
ram re co lhi das na mais re cen te edi- 
ção da Ope ra ção ocor ri da de 5 a 9 de
ju lho.

En tre as prin ci pais ir re gu la ri da des
en con tra das du ran te a Ope ra ção, a
au sên cia de pla ca nas mo to ci cle tas, a
fal ta do ca pa ce te, con du tor sem pos- 
suir Car tei ra Na ci o nal de Ha bi li ta ção
(CNH) e fal ta de Li cen ci a men to anu-
al.

Co mo re ce ber o pa ga men to

OPERAÇÃO ACALENTO

Presas 884 pessoas por 
crimes contra crianças

A OPERAÇÃO REUNIU POLICIAIS CIVIS DE TODO O PAÍS

O Mi nis té rio da Jus ti ça e Se gu ran ça Pú bli ca in for mou
ho je (16), em Bra sí lia, que 884 pes so as fo ram pre sas co- 
mo re sul ta do da Ope ra ção Aca len to, re a li za da em vá ri as
re giões do país. A ação tem co mo ob je ti vo com ba ter cri- 
mes de vi o lência con tra cri anças e ado les cen tes, co mo
maus tra tos e vi o lên cia se xu al. 

Tam bém fo ram so li ci ta das 1.490 me di das pro te ti vas e
325 ado les cen tes fo ram apre en di dos. No to tal, 16.971 ví- 
ti mas fo ram aten di das. Fo ram exe cu ta dos 528 man da- 
dos de pri são, 293 man da dos de bus ca do mi ci li ar e 105
ar mas apre en di das.

A ope ra ção, que ocor re des de 4 de ju nho, reu niu po li- 
ci ais ci vis de to do o país. Na ma nhã des ta sex ta-fei ra foi
de sen ca de a do o Dia D da ação que reu niu, du ran te a
sua re a li za ção, 7.500 agen tes da po lícia ci vil em 1.352
mu ni cí pi os de to dos os es ta dos. 

Da dos do Mi nis tério da Mu lher, da Fa mília e dos Di- 
rei tos Hu ma nos mos tram que, de ja nei ro a abril des te
ano, os ca nais da pas ta re ce be ram mais de 32 mil de- 
núnci as de vi o lência con tra cri anças e ado les cen tes.

Se gun do o se cre tário de Ope rações In te gra das do Mi- 
nis té rio da Jus ti ça, Al fre do Car ri jo, a pas ta tem atu a do
pa ra in te grar as forças de se gu rança públi ca vi san do
com ba ter cri mes con tra cri an ças e ado les cen tes.

“O pa pel da Se cre ta ria de Ope rações In te gra das é
pro mo ver a união das forças de se gu rança públi ca dos
es ta dos pa ra que tra ga re sul ta dos na ci o nais ex pres si vos
no com ba te a es se ti po de cri me. As in ves ti gações vêm
sen do bem-su ce di das e mos tram ações ri go ro sas con tra
es ta práti ca”, dis se.

VACINA PREMIADA

87 prêmios ainda não 
foram resgatados

LISTA DE SORTEADOS ESTÁ DISPONÍVEL NO SITE DO PROGRAMA

De acor do com da dos da Se cre ta ria de Es ta do de Go- 
ver no (Se gov), até o mo men to, pe lo me nos 87 sor te a dos
no pro gra ma Do se Pre mi a da ain da não bus ca ram seus
prê mi os. Com prê mi os de até R$ 10 mil, a ini ci a ti va vi sa
es ti mu lar a po pu la ção que mo ra no Ma ra nhão a to mar a
se gun da do se da va ci na con tra a Co vid-19.
Já fo ram re a li za dos dois sor tei os pe lo pro gra ma: o pri- 
mei ro no dia 25 de ju nho e o se gun do no dia 9 de ju lho,
com 150 sor tu dos be ne fi ci a dos com prê mi os de R$
1.000,00, R$ 5.000,00 e R$ 10.000,00.
A par ti ci pa ção no sor teio não re quer ca das tro. To dos os
mo ra do res do Ma ra nhão que já te nham to ma do a se- 
gun da do se da va ci na con tra a Co vid-19 es tão con cor- 
ren do au to ma ti ca men te. A lis ta de sor te a dos es tá dis po- 
ní vel no si te do pro gra ma (do se pre mi a da.ma.gov.br).
Ape sar da fa ci li da de pa ra par ti ci par dos sor tei os e pa ra
re ce ber os prê mi os do pro gra ma Do se Pre mi a da, ain da
é al to o nú me ro de pes so as que não re ce beu as pre mi a- 
ções.

Pa ra re ce ber o pa ga men to, o sor te a do de ve rá ape nas
en vi ar uma men sa gem pe lo e-mail do se pre mi a da@se- 
gov.ma.gov.br ou en trar em con ta to pe los nú me ros (98)
2016-4344 e (98) 2016-4345.
Pa ra quem mo ra no Ma ra nhão e já to mou a se gun da do- 
se de al gum ti po de imu ni zan tes con tra o co ro na ví rus, é
pre ci so aces sar do se pre mi a da.ma.gov.br e cli car e na
aba ‘Lis ta de Sor te a dos’ pa ra ve ri fi car se seu no me es tá
na re la ção de fe li zar dos.
O pró xi mo sor teio da Do se Pre mi a da es tá mar ca do pa ra
a pró xi ma se ma na, no dia 23 de ju lho.

São Luís, segunda-feira, 19 de julho de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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Nesta edição das Olimpiadas, o Cômite Olímpico Internacional mudou as modalidades
em disputa e cinco "esportes" figuram entre os que serão disputados a partir deste mês

TÓQUIO

Conheça as 5 novas
modalidades

Ska te

Sur fe

A
Olim pía da de Tó quio mar ca a 
en tra da de cin co no vas mo- 
da li da des no pro gra ma olím- 
pi co: ska te, sur fe, es ca la da, 

bei se bol e ca ra tê. Nos es por tes que 
são no vi da de, o Bra sil te rá re pre sen- 
tan tes (e fa vo ri tos a me da lha) no ska- 
te e no sur fe.

Ha ve rá com pe ti ções em du as ca te- 
go ri as: o park, que é dis pu ta do em 
uma pis ta com pa re des côn ca vas, co- 
mo uma ba cia, e o stre et, cir cui to com 
obs tá cu los co mo es ca das, ram pas e 
cor ri mões. As du as ca te go ri as são se- 
pa ra das em mas cu li no e fe mi ni no.

Os juí zes ava li am os com pe ti do res 
le van do em con ta ve lo ci da de, di fi cul- 
da de das ma no bras, ori gi na li da de, es- 
ta bi li da de e ou tros cri té ri os. Os oi to 
atle tas com me lho res no tas se clas si fi- 
cam às fi nais.

A equi pe bra si lei ra de ska te tem 12 
re pre sen tan tes (seis por ca te go ria) e 
gran des chan ces de me da lha. No stre- 
et fe mi ni no, três das cin co me lho res 
do mun do são bra si lei ras: Pâ me la Ro- 
sa, Rayssa Le al e Le tí cia Buf fo ni.

Com 40 com pe ti do res (20 por gê- 
ne ro), o sur fe se rá dis pu ta do na ci da- 
de de Tsu ri ga za ki, a cer ca de 100 
quilô me tros de Tó quio. No mas cu li- 
no, a du pla bra si lei ra Ga bri el Me di na 
e Íta lo Fer rei ra es tá en tre os fa vo ri tos 
ao tí tu lo. No fe mi ni no, Sil va na Li ma e 
Ta ti a na Wes tonWebb che gam for tes.

O for ma to da com pe ti ção olím pi ca 
se rá um pou co di fe ren te do da WSL. 
No pri mei ro round, os atle tas se rão

Ca ra tê

Bei se bol/Soft bol

Es ca la da es por ti va

GABRIEL MEDINA É UM DOS FAVORITOS A MEDALHA DE OURO NO SURFE EM TÓQUIO

di vi di dos em cin co ba te ri as de qua tro 
com pe ti do res, o pri mei ro e se gun do 
co lo ca dos avan çan do di re to pa ra o 
round 3. Os ter cei ros e quar to co lo ca- 
dos vão pa ra a re pes ca gem —du as ba- 
te ri as de cin co atle tas—, os três pri- 
mei ros en tram no round 3. Na úl ti ma 
fa se de gru pos, se rão qua tro ba te ri as 
com qua tro atle tas. Os dois me lho res 
de ca da cha ve avan çam pa ra as quar- 
tas de fi nal, a par tir daí a dis pu ta se rá 
de um con tra um pa ra de fi nir os me- 
da lhis tas.

Na Olim pía da, ha ve rá dis pu tas de 
Ku mi te e Ka ta. Na pri mei ra, os com- 
pe ti do res são di vi di dos por gê ne ro, 
com três ca te go ri as de pe so ca da. Os 
atle tas lu tam du ran te três mi nu tos. 
Os chu tes e so cos acer ta dos dão pon- 
tos e ga nha quem so mar mais. Quem 
so mar oi to pon tos an tes do fi nal do 
tem po ven ce au to ma ti ca men te.

No Ka ta, não há di vi são de pe so e 
não há con ta to fí si co. Eles apre sen- 
tam uma sé rie de mo vi men tos a se te 
juí zes, que ava li am as per for man ces. 
O Bra sil não clas si fi cou atle tas pa ra a 

mo da li da de.

O bei se bol e o soft bol vol tam ao 
pro gra ma olím pi co de pois de dois ci-
clos fo ra dos Jo gos.  O bei se bol é pra ti- 
ca do por ho mens e soft bol, por mu- 
lhe res. Em ca da gê ne ro, seis paí ses 
par ti ci pam da com pe ti ção, di vi di dos 
em dois gru pos. No to tal, se rão dez jo-
gos na fa se de ma ta-ma ta.

O Bra sil não par ti ci pa das dis pu tas.

A es ca la da es por ti va é di vi di da em 
três ca te go ri as: ve lo ci da de, di fi cul da-
de e boul de ring.

Na ve lo ci da de, o atle ta que che gar 
ao to po pri mei ro ven ce. Na dis pu ta 
por di fi cul da de, o fo co é su pe rar o 
per cur so que fi ca gra du al men te mais 
di fí cil. Por úl ti mo, o boul der é a es ca- 
la da pra ti ca da em uma pa re de me nor 
e sem o uso de cor da. Os ven ce do res 
se rão es co lhi dos pe la mé dia ge ral das 
três ca te go ri as.

Em Tó quio, ha ve rá dis pu tas no 
mas cu li no e no fe mi ni no. O Bra sil não 
te rá par ti ci pan tes no even to.

JOGOS OLIMPÍCOS

COI alerta contra
“manifestações políticas”

PRESIDENTE DO COI É O INGLÊS THOMAS BACH

Os atle tas não de ve ri am fa zer “ma ni fes ta ções po lí ti- 
cas” ou ex pres sar su as opi niões pes so ais nos pó di os dos
Jo gos de Tó quio, dis se o pre si den te do Co mi tê Olím pi co
In ter na ci o nal (COI), Tho mas Ba ch, nes ta sex ta-fei ra
(16).

O COI afrou xou nes te mês sua Re gra 50, que proi bia
quais quer pro tes tos dos atle tas, mas ago ra per mi te que
eles fa çam ges tos du ran te as pro vas, con tan to que sem
in ter rom pê-las e com res pei to pe los ou tros com pe ti do- 
res.

Mas ain da exis te uma ame a ça de san ções se quais- 
quer pro tes tos fo rem fei tos nos pó di os de me da lha du- 
ran te o even to de 23 de ju lho a 8 de agos to.

“O pó dio e as ce rimô ni as de me da lhas não são fei- 
tos… pa ra uma ma ni fes ta ção po lí ti ca ou ou tra”, dis se
Ba ch ao jor nal Fi nan ci al Ti mes.

“Eles são fei tos pa ra ho me na ge ar os atle tas e os ga- 
nha do res de me da lhas por con quis tas es por ti vas, e não
por su as (opi niões) par ti cu la res.”

“A mis são é ter o mun do in tei ro jun to em um lu gar e
com pe tin do pa ci fi ca men te um com o ou tro. Is to vo cê
nun ca con se gui ria se os Jo gos (se tor nas sem) po la ri za- 
do res”, dis se.

Em bo ra os pro tes tos de atle tas nas Olim pía das se jam
ra ros, nos Jo gos do Mé xi co de 1968 os ve lo cis tas ne gros
nor te-ame ri ca nos Tom mie Smith e John Car los fo ram
ex pul sos do even to de pois de abai xa rem as ca be ças e er- 
gue rem os pu nhos com lu vas ne gras no pó dio pa ra pro- 
tes ta rem con tra a de si gual da de ra ci al.

Na Olim pía da Rio 2016, o ma ra to nis ta etío pe Feyisa
Li le sa er gueu os bra ços e cru zou os pul sos ao atra ves sar
a li nha de che ga da pa ra mos trar apoio aos pro tes tos de
sua tri bo oro mo con tra pla nos do go ver no pa ra re a lo car
ter ras de cul ti vo.

JUNTAS

Arábia e Itália podem sediar Copa de 2030

MOTIVO FOI AUMENTO DE 32 PARA 48 SELEÇÕES PARTICIPANTES NA COPA DO MUNDO

A Ará bia Sau di ta pla ne ja uma par ce ria
com a Itá lia pa ra que am bos os paí ses re ce- 
bam a Co pa do Mun do de 2030 ape sar do
mais de três mil quilô me tros de dis tân ci as,
se gun do o “The Ath le tic”. No en tan to, al- 
gu mas can di da tu ras es tão em fa ses ini ci ais
de con ver sas, em bo ra ou tras já es te jam
con so li da das.

As in for ma ções tam bém

in di cam que os sau di tam

fo ram aler ta dos so bre uma

pos sí vel re a li za ção do

Mun di al ao la do de

Mar ro cos e Egi to.

 No en tan to, es tes paí ses pre ci sa ri am de
um gran de fi nan ci a men to de in fra es tru tu- 
ra pa ra re ce ber o mai or tor neio de fu te bol
do mun do.

Por con ta do au men to de 32 pa ra 48 se- 
le ções par ti ci pan tes na Co pa do Mun do, a
Fi fa in cen ti va que a com pe ti ção se ja re a li- 
za da em mais de uma na ção. Até o mo men- 
to, to das as can di da tu ras pa ra o Mun di al
de 2030, do cen te ná rio, pos su em pe lo me- 
nos dois paí ses se des. A in fluên cia da Ará- 
bia Sau di ta no mun do dos es por tes vem
cres cen do e o lo cal já re ce be a Su per co pa
da Es pa nha, vão pas sar a se di ar a Su per co- 
pa da Itá lia, além de even tos co mo Fór mu- 
la 1, tor nei os de bo xe, gol fe e Rally Da kar.

Na úl ti ma quin ta-fei ra, a can di da tu ra da
Grã-Bre ta nha so freu um re vés por con ta
dos di ver sos pro ble mas que ocor re ram no
en tor no do Wembley no dia da fi nal da Eu- 
ro co pa en tre Itá lia e In gla ter ra. Os inú me- 
ros ca sos de in va sões ao es tá dio, in sul tos
ra cis tas aos atle tas e a fal ta de se gu ran ça
pre o cu pam as en ti da des or ga ni za do ras.

REGULAMENTO

Fórmula 1 muda carro para 2022

OBJETIVO DOS NOVOS MODELOS É AUMENTAR O NÚMERO DE ULTRAPASSAGENS EM 2022

O con jun to de re gras que ge rou o car ro
mais es tu da do da his tó ria da Fór mu la 1 e
que se rá usa do a par tir de 2022, aca bou
bus can do in fluên cia nos anos 1970 e
1980: não foi por aca so que, quan do uma
re pre sen ta ção do mo de lo que se rá usa do
na pró xi ma tem po ra da fi cou em ex po si- 
ção no pad dock, to dos os olhos es ta vam
con cen tra dos no as so a lho, en quan to to do
o res tan te da su per fí cie ae ro di nâ mi ca era
vi si vel men te mais sim ples do que a dos
car ros atu ais. O no vo car ro usa ele men tos
do efei to-so lo pa ra au men tar as dis pu tas
na pis ta. 

O gran de pro ble ma da ge ra ção atu al de
car ros é que to das as su as cur vas e ale tas
ge ram mui ta tur bu lên cia, di fi cul tan do
que um car ro si ga o ou tro de per to e ini- 
bin do as dis pu tas por po si ção. Foi por ter
di fi cul da de de fre ar o de sen vol vi men to
ae ro di nâ mi co no sen ti do de ge rar es sa
tur bu lên cia que a F1 aca bou ten do, por
exem plo, de re cor rer à asa tra sei ra mó vel a
par tir de 2011, ape nas dois anos de pois de
uma ex ten sa mu dan ça de re gras que vi sa- 
va jus ta men te di mi nuir a pres são ae ro di- 
nâ mi ca ge ra da pe los car ros. En tão o que é
di fe ren te des ta vez? An tes de 2009, a Fe de- 
ra ção In ter na ci o nal de Au to mo bi lis mo ti- 
nha pou cas fer ra men tas pa ra fa zer as re- 
gras e es ta vam mui to atrás do po de rio de
si mu la ção que as equi pes ti nham. En tão,
an tes mes mo de as re gras es tre a rem, a
Brawn GP, que pas sou a do mi nar a F1 de
uma ho ra pa ra a ou tra, já ti nha des co ber- 
to uma ma nei ra de dri blar a per da de
pres são ae ro di nâ mi ca. Des de que as su- 

miu o con tro le dos di rei tos co mer ci ais da
F1, a Liberty Me dia vem in ver ten do es sa
ló gi ca, in ves tin do em su as pró pri as fer ra- 
men tas de si mu la ção e tra ba lhan do jun to
com os ti mes pa ra evi tar que ca mi nhões
de di nhei ro se jam in ves ti dos pa ra que
pou co mu de na pis ta. E foi as sim que o
con jun to de re gras pa ra o car ro apre sen- 
ta do nes ta quin ta-fei ra foi pen sa do. Nes- 
tas si mu la ções, o no vo car ro so fre de cin- 
co a dez ve zes me nos com a tur bu lên cia
que os atu ais. 

À pri mei ra vis ta, po de pa re cer um car ro
até sim ples, prin ci pal men te nas la te rais
dos e is so é par te do con cei to por trás das
no vas re gras: ao in vés de ten tar fre ar a ge- 
ra ção de pres são ae ro di nâ mi ca, a gran de
área a ser ex plo ra da é o as so a lho, e não a
ca re na gem, usan do o efei to-so lo, que
bus ca for mas de ace le rar o ar que pas sa
por de bai xo do car ro pa ra que ele “gru de”
no chão, ou se ja, pa ra que ele se ja mais rá- 
pi do.  Os car ros atu ais têm o as so a lho
mui to tra ba lho jus ta men te fo can do em
ace le rar o ar que pas sa de bai xo de les, mas
o no vo re gu la men to é di fe ren te por que li- 
mi ta mui to mais o que po de ser fei to em
ou tras áre as, ao mes mo tem po em que o
as so a lho é mui to tra ba lha do. E fo ram as
si mu la ções da F1 que apon ta ram que,
des ta for ma, o grau de tur bu lên cia ge ra da
pe lo car ro é me nor. E tem mais: o for ma to
da asa di an tei ra e as ca lo tas nos pneus
tam bém são pen sa dos pa ra que a fren te
do car ro se ja me nos sen sí vel a es sa tur bu- 
lên cia, ata can do o pro ble ma em du as
fren tes.

São Luís, segunda-feira, 19 de julho de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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Quadros de desenho e pintura em estilo figurativo/abstrato, foram feitos nas técnicas
estão na mostra entra em cartaz nesta segunda e ficará aberta até o dia 31 de agosto

ARTES PLÁSTICAS

A pandemia pelo olhar
de João de Deus

A
pós 20 anos sem pin tar, de di- 
ca do so men te ao uni ver so 
aca dê mi co, o ar tis ta plás ti co 
João de Deus apre sen ta a ex- 

po si ção “De lí ri os da Qua ren te na”, em 
car taz si mul ta ne a men te nos Es pa ços 
de Ar tes 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 mos tra en tra em car taz na 
pró xi ma se gun da, dia 19, e fi ca rá 
aber ta até o dia 31 de agos to.

Ao to do, são 45 te las na Már cia San- 
des e 22 no CCMP. To das cri a das em 
2020. Os qua dros de de se nho e pin tu- 
ra, em ge ral co lo ri dos, em es ti lo fi gu- 
ra ti vo/abs tra to, fo ram fei tos nas téc- 
ni cas acrí li ca so bre te la, ce ro gra vu ra, 
nan quin so bre pa pel, mis ta, giz de ce- 
ra so bre pa pel, pas tel ole o so so bre pa- 
pel can son e aqua re la.

A ex po si ção po de rá ser vi si ta da vir- 
tu al men te, na pá gi na do CCMP, e pre- 
sen ci al men te, com agen da men to por 
e-mail (cen tro cul tu ral@mp- 
ma.mp.br) ou pe lo te le fo ne 32191997, 
obe de cen do aos pro to co los de se gu- 
ran ça con tra a Co vid-19.

De acor do com o cu ra dor do Cen- 
tro Cul tu ral do Mi nis té rio Pú bli co do 
Ma ra nhão, Fran cis co Co lom bo, o ar- 
tis ta e pro fes sor João de Deus apro vei- 
tou a pan de mia pa ra mer gu lhar in- 
ten sa men te na pro du ção ar tís ti ca, 
mo ti va do por re fle xões e pe las in cer- 
te zas da qua ren te na.

Con for me ex pli cou, uma das idei as 
da ex po si ção é le van tar uma re cor da- 
ção ex pres si va e re fle xi va des te pe río- 
do. “A voz con ti da pe la an gús tia e o 
me do im preg na ram te las com ar te 
que nos aju da rão a pre ser var a me mó- 
ria des te mo men to tão som brio. De 
re pen te, fi lhos fi ca ram ór fãos. Pais 
sem os fi lhos. Fa mí li as de ses tru tu ra-

O ar tis ta

EXPOSIÇÃO QUER  PROVOCAR  NO PÚBLICO UMA  REFLEXÃO SOBRE ESTE PERÍODO

das. Sen sa ção ter rí vel de que a mor te 
es tá à es prei ta. De ses pe ro. Mais de 
500 mil vi das per di das só no Bra sil”.

Co lom bo acres cen tou que João de 
Deus cri ou as te las co mo uma de fe sa 
an te a so li dão e a sen sa ção de im po- 
tên cia. “O que o ar tis ta nos ofe re ce é, 
no fun do, por mais pa ra do xal que 
pos sa pa re cer, uma ce le bra ção da vi- 
da. A ar te em João re ve la re mi nis cên- 
ci as tão pro fun das quan to di fí ceis de 
no mi nar, en cra va das na al ma e que 
an te ce dem a pró pria exis tên cia”, afir- 
mou o cu ra dor no tex to de apre sen ta- 
ção da mos tra.

So bre o tra ba lho de João de Deus, o 
tam bém ar tis ta plás ti co Mi guel Vei ga 
co men tou: “A sua ex pres são bi di men- 
si o nal com a pin tu ra ou o de se nho 
nos re me te às re fe rên ci as mo der nis- 
tas do fan tás ti co sur re a lis ta Marc 
Cha gal ou dos ou tros trans gres so res 
‘fau vis tas’. Eu di ria que os de lí ri os não 
es tão pre sen tes só ago ra na qua ren te- 
na, mas es ti ve ram du ran te a vi da to da 
de João, na su pe ra ção das lin gua gens 
ar tís ti cas, na for ma ção aca dê mi ca, na 
vi da pes so al e co le ti va, na pró pria 
cons tru ção do seu ima gi ná rio en- 

quan to pes soa”, des ta cou.
A pro mo to ra de jus ti ça Ana Te re sa 

Sil va de Frei tas, que igual men te par ti-
ci pa da apre sen ta ção da ex po si ção, 
te ceu im pres sões so bre o tra ba lho de 
João de Deus: “An gús ti as e te mo res 
acen tu am-se pe la in di fe ren ça, pe la 
omis são e ação de quem ne ga a ci ên- 
cia, de quem dei xa mor rer. Um pou co 
do mui to, que san gra o co ra ção, dei xa 
a al ma e no seu ima gi ná rio mer gu lha 
no mar das te las, dos si lên ci os, dos 
olha res pro fun dos, que re pou sam no 
que pre ci sam ver. São mor tes, em re- 
cor tes, e vi das, que se guem ór fãs de 
su as vi das, do co lo ri do do tem po que 
lhes foi rou ba do e que tei ma em não 
pas sar”.

João de Deus Vi ei ra Bar ros nas ceu 
em São Jo sé de Ri ba mar no dia 8 de 
mar ço de 1957, dia de São João de 
Deus, de ri van do daí seu no me. Es tre-
ou nas ar tes vi su ais em 1995. É pro fes- 
sor ti tu lar apo sen ta do da Uni ver si da-
de Fe de ral do Ma ra nhão. Atu al men te 
é o ges tor do Cen tro de Cul tu ra de São 
Jo sé de Ri ba mar.

TEATRO

“Dez por Dez” prorroga temporada até quarta
A tem po ra da do es pe tá cu lo “Dez 

por Dez” se rá pror ro ga da por mais di- 
as, po den do ser vis to gra tui ta men te 
por to do o Bra sil até a quar ta-fei ra 
(21), no si te do Te a tro Uni med 
(www.te a trou ni med.com.br). “Dez 
por Dez” é uma co le ção de mo nó lo- 
gos ori gi nais es cri tos pe lo ro tei ris ta, 
ci ne as ta e dra ma tur go Neil La Bu te (de 
fil mes co mo “Na Com pa nhia de Ho- 
mens”, “En fer mei ra Betty” e “Mor te 
no Fu ne ral”). Com adap ta ção dos Ir- 
mãos Le me – Gui lher me Le me Gar cia 
e Gus ta vo Le me -, as dez his tó ri as de 
dez mi nu tos ca da reú nem um ti me de 
dez ato res que dão vi da a per so na gens 
ho mens e mu lhe res nas fai xas dos 20, 
30, 40, 50 e 60 anos de ida de. O elen co 
bra si lei ro é for ma do por An ge la Vi ei ra 
e Le o pol do Pa che co (60 anos), De ni se 
Fra ga e Eu cir de Sou za (50 anos), 
Pathy De je sus e Bru no Maz zeo (40 
anos), Chandelly Braz e Íca ro Sil va (30 
anos) e Lui sa Ar ra es e Johnny Mas sa ro 
(20 anos).

A es té ti ca ori gi nal foi to tal men te 
man ti da: pla nos sequên cia com câ- 
me ra pa ra da, em fo to gra fia mi ni ma- 
lis ta em pre to e bran co, on de o con- 
tras te, o fo co, a di ver si da de de tons e a 
luz com põem to dos os de se nhos de 
ima gem, lem bran do o tra ba lho de fo- 
tó gra fos co mo Hen ri Car ti er-Bres son, 
Ro bert Dois ne au, Pe ter Lind bergh e 
Se bas tião Sal ga do, com os per so na- 
gens em pri mei ro pla no, em am bi en- 
tes sim ples e, ao mes mo tem po, so fis- 
ti ca dos. As sim, o tra ba lho foi re a li za- 
do in te gral men te no icô ni co Edi fí cio 
San tos-Au gus ta, em São Pau lo, as si- 
na do por Isay Wein feld, on de fun ci o- 
nam, além do Te a tro Uni med, o Per- 
seu Cof fee Hou se, o res tau ran te Ca si- 
mi ro e a se de de em pre sas, co mo 
a Way Mo del (to dos es tes es pa ços 
tam bém ser vi ram co mo lo ca ção).

La Bu te es cre veu “Dez por Dez”

ESTÉTICA ORIGINAL DO ESPETÁCULO FOI TOTALMENTE MANTIDA EM “DEZ POR DEZ”

(Ten by Ten) co mo con teú do ex clu si- 
vo pa ra o Au di en ce Chan nel (Di- 
recTV). Lo go, a obra cha mou a aten- 
ção de crí ti cos, ar tis tas e pú bli co por 
su as ori gi na li da de, pu re za e for ça. Em 
mar ço de 2020, em ple na pan de mia, a 
obra vol tou a ser vis ta via Ac tor’s Stu- 
dio (que, des de 2013, em sua uni da de 
de St. Louis, Es ta dos Uni dos, tem ho- 
me na ge a do La Bu te com um fes ti val 
anu al de no vos ta len tos do te a tro). 
Res sal tan do a im por tân cia do for ma- 
to sé rie com mo nó lo gos cur tos e di nâ- 
mi cos nes te mo men to por que pas sa 
o mun do, La Bu te de cla rou: “En quan- 
to to dos nós es pe ra mos em ca sa pe lo 
ví rus acal mar, eu de ci di li be rar es sas 
his tó ri as ín ti mas pa ra a co mu ni da de 
ar tís ti ca na ci o nal co mo con teú do pa- 
ra des fru tar e ins pi rar, en quan to co le- 
ti va men te des co bri mos co mo na ve- 
gar nas águas em cons tan te mu dan ça 
de ho je e vol tar a cri ar no vos ma te ri ais 

jun tos e in di vi du al men te”.
Do no de tex to ágil, en ge nho so e 

sar cás ti co, La Bu te bus ca, nes te tra ba- 
lho, re tra tar a com ple xi da de da na tu- 
re za hu ma na, por meio de per so na- 
gens que re pre sen tam um re tra to da 
so ci e da de atu al, con tan do his tó ri- 
as, mui tas ve zes pes so ais, so bre amor 
e lu xú ria. Tu do, cla ro, de vi da men te 
adap ta do à re a li da de bra si lei ra pe la 
du pla cri a ti va for ma da pe los ir- 
mãos Gui lher me Le me Gar cia (ator, 
di re tor) e Gus ta vo Le me (ci ne as ta e 
um dos prin ci pais di re to res de fil mes 
pu bli ci tá ri os do Bra sil). Gui lher me já 
ha via mon ta do um dos su ces sos de 
Neil La Bu te (A For ma das Coi sas) e 
sem pre foi um en tu si as ta de sua obra. 
Gus ta vo lo go se en can tou pe lo pro je- 
to Dez por Dez, com for ma to di nâ mi- 
co, mo der no e be lo con teú do dra ma- 
túr gi co. 

Da tas e con vi da dos:

CURSOS ONLINE

Abertas as inscrições
para fotografia popular

SESC CURSO DE FOTOGRAFIA ESTÁ ABERTO PARA TODO O PAÍS

A par tir de agos to, aman tes da fo to gra fia de to do o
país po de rão par ti ci par, gra tui ta men te, do cur so on-li ne
`Fo to gra fia, Pe ri fe ria e Me mó ria’, pro mo vi do pe lo Po lo
So ci o cul tu ral Sesc Paraty. Em um ci clo de pa les tras com
17 en con tros se ma nais, a pro pos ta é mos trar a im por- 
tân cia da ima gem na so ci e da de atu al, com ên fa se na
pro du ção fo to grá fi ca nas pe ri fe ri as bra si lei ras a par tir
dos anos 2000. 

As nar ra ti vas apre sen ta das es ta rão pau ta das pe las ex- 
pe ri ên ci as pe da gó gi cas da Es co la de Fo tó gra fos Po pu la- 
res (2004-2013) e do Co le ti vo Fo to gra fia Pe ri fe ria e Me- 
mó ria (fun da do em 2015 e ain da atu an te).  A ati vi da de
in te gra o pro je to ‘Fo to gra fia e Lin gua gem’, que faz par te
da pro gra ma ção de Ar tes Vi su ais do Sesc Paraty. As ins- 
cri ções po dem ser re a li za das no si te do Sesc Paraty, des- 
de 14 de ju lho, e es tão aber tas a in te res sa dos de to do o
país. Ins cri ções: www.sescparaty.com.br/ho- 
me/2021/no ti ci as/con teu do/fo to gra fi a_ pe ri fe ri a_ me- 
mo ria.

12 de agos to – Me di a ção da me sa de com Luiz Bal tar
19, 20, 26 e 27 de agos to – Ofi ci na Bem que rer, com

João Rip per
02 de se tem bro – Ta ti a na Alt berg
09 de se tem bro – Léo Li ma
16 de se tem bro – Thais Al va ren ga
23 de se tem bro – AF Ro dri gues
30 de se tem bro – Eli sân ge la Lei te
07 de ou tu bro – Fa bio Caffè
14 de ou tu bro – Meysa Me dei ros
21 de ou tu bro – Mil ton Gu ran
28 de ou tu bro – Na na Mo ra es
04 de no vem bro – Thi a go Rip per
11 de no vem bro – Luiz Bal tar
18 de no vem bro – Mo na ra Bar re to
25 de no vem bro – Ra tão Di niz
02 de de zem bro – João Rip per

CONTEMPORÂNEOS

Novos autores da
literatura brasileira

KIKA É PESQUISADORA NAS ÁREAS DE GÊNERO, SEXUALIDADE

FOTO_SARAH BICHA_IC

No úl ti mo dia 16 de ju lho, sex ta-fei ra, es trei ou no si te
do Itaú Cul tu ral www.itau cul tu ral.org.br uma no va co- 
lu na men sal. No no me, já re ve la a que veio. Em En con- 
tros com a no va li te ra tu ra bra si lei ra con tem po râ nea, o
pú bli co te rá con ta to com um no vo au tor da ce na li te rá- 
ria no país, po den do co nhe cer sua tra je tó ria e obra. A
res pon sá vel pe la cu ra do ria dos pri mei ros cin co tex tos é
a pes qui sa do ra e pro fes so ra, Fa bi a na Car nei ro da Sil va,
cu ja te se de dou to ra do ana li sa a ma ter ni da de ne gra no
acla ma do li vro de Ana Ma ria Gon çal ves, Um De fei to de
cor. Ela é tam bém cri a do ra do pro je to Tes si tu ras ne gras,
um ate liê de lei tu ras li te rá ri as e prá ti cas pe da gó gi cas
afro cen tra das.

As obras se le ci o na das po dem ser ou não iné di tas, es- 
co lhi das a par tir de ma te ri al já pu bli ca do dos au to res,
ou até mes mo fei tas es pe ci al men te pa ra a co lu na. A se- 
le ção de Fa bi a na é por re gião, ga ran tin do, além de di ver- 
si da de de te mas, es ti los e gê ne ros, uma plu ra li da de de
pai sa gens, so ta ques e his tó ri as. 

Quem es trei ou a co lu na foi a ala go a na Ki ka Se na, es- 
cri to ra, ar te-edu ca do ra, di re to ra te a tral, atriz, po e ta e
per for mer. Atu al men te re si den te na ca pi tal do Acre, Rio
Bran co, no cam po da li te ra tu ra lan çou, em 2016, o li vro
in de pen den te Ma rí ti ma. No ano se guin te, Pe ri fé ri ca foi
pu bli ca do pe la Pa dê Edi to ri al. Sua obra mais re cen te,
tam bém in de pen den te, é a zi ne Sub ter râ nea, de 2019.

Ki ka é li cen ci a da em ar tes cê ni cas pe la Uni ver si da de
de Bra sí lia (UnB) e pes qui sa do ra nas áre as de gê ne ro,
se xu a li da de, ra ça e clas se. A par tir de 2015, vem de sen- 
vol ven do pes qui sas re la ci o na das à voz e a pa la vra em
per for man ce, ten do co mo re fe rên cia o cor po da mu lher
trans e tra ves ti na ce na te a tral e so ci al. No te a tro, di ri giu
o es pe tá cu lo Trans mi to lo gia, em 2019. Em 2020, em par- 
ce ria com AsA gua dei ras, es te ve à fren te de Des Qui te.
Atu al men te in te gra a Co le ti va Te a tral Es Te te tas, com se- 
de em Rio Bran co. Si te do Itaú Cul tu ral: www.itau cul tu- 
ral.org.br 

São Luís, segunda-feira, 19 de julho de 2021
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