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Felipe Camarão destaca
importância do Escola
Digna que completa
cinco anos de "vida"

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

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

Tribunal de Contas
do Estado elege novo
presidente nesta quarta
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

Fluxo de veículos aumenta nas estradas por conta das férias
PÁGINA 5

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
TEMPO E TEMPERATURA

APARTE
APARTE

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

Outros
tempos
Transparentes

Inquestionável que o Tribunal de Contas do Estado do Maranhão respira ares diferentes de um passado recente em que interferências externas colocavam em evidência a conduta interna do órgão de apuração
das contas públicas.
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O poço pode não ter
fundo
» ORLANDO THOMÉ CORDEIRO
Consultor em estratégia
Na década de 1960, o músico e humorista Juca Chaves, em seus
shows, contava uma história de dois irmãos, um pessimista e outro otimista. No Natal, seus pais resolveram presentear o pessimista com uma bicicleta supermoderna e o otimista, com uma lata de esterco. Ao receber a bicicleta, o pessimista começou a reclamar, bradando “vou levar tombo e me machucar, os trombadinhas vão querer me assaltar, que desgraça, que desgraça…”. Nisso, ele vê o irmão correndo com sua lata na mão e pergunta “e você, o que ganhou?”, recebendo como resposta “eu ganhei um cavalo! Você viu ele por aí?”.

Questões sem respostas
A sabedoria popular nos ensina que o “pior cego é aquele que não quer ver”, provérbio hoje bem aplicado ao Brasil da inﬂação
de insumos tão fundamentais quanto a
energia e os combustíveis, enquanto o governo parece empenhado nas promessas de
queda nos preços. A evolução do custo de vida nos últimos 12 meses até junho escancarou a realidade dessas despesas pesadas no
orçamento dos brasileiros. Deixou claro o
equivocado discurso de um futuro de tarifas
menores, como se a privatização polêmica
da Eletrobras tivesse o poder de resolver o
problema pela simples batida do martelo da
iniciativa privada, e, da mesma forma, uma
mudança de comando da Petrobras conteria
aumentos da gasolina e do diesel.
A correção do gasto com energia elétrica
residencial, segundo o Instituto Brasileiro de
Geograﬁa e Estatística (IBGE), foi de 14,20%
em 12 meses até junho na média nacional,
tendo superado de longe o IPCA de 8,35%. O
avanço dos preços da gasolina é ainda mais
preocupante, com alta de 42,21%, mais de
cinco vezes superior à variação geral do custo de vida. Na mesma toada, houve reajuste
de 40,74% para o óleo diesel, fôlego 4,8 vezes
maior do que a inﬂação.
Entre as 16 regiões metropolitanas do país
pesquisadas pelo IBGE, a energia elétrica residencial encareceu acima do IPCA em 12
áreas. A variação campeã atingiu 24,04% na
zona metropolitana de Fortaleza (CE). Em
Brasília e Entorno, a diferença para o IPCA

esteve entre as menores, com 7,93% e 7,13%,
respectivamente. No grupo de regiões metropolitanas em que o insumo teve remarcação abaixo da média geral de preços, ﬁcaram
quatro capitais e seus entornos.
A Grande BH teve fôlego mais curto do reajuste da energia, de 7,19%, ante o IPCA de
9,08% nos últimos 12 meses até junho. Para
quem costuma limitar o seu campo de visão,
melhor ir a fundo na busca de intepretação
dos números e não se enganar. No mês passado, a energia elétrica residencial foi reajustada em 1,60%, frente ao IPCA de 0,42% na
região metropolitana da capital.
Para gasolina e diesel, não houve freio nas
remarcações. Esses combustíveis encerraram um ano em junho de aumentos bem à
frente do custo de vida. Na média nacional,
os preços evoluíram 42,21% e 40,74%, respectivamente. A Região Metropolitana de
Brasília se destaca, com alta de 51,28% do
custo da gasolina no varejo e 47,58% no caso
do diesel. Na Grande BH, onde os preços nos
postos já passam de R$ 6 o litro, como mostrou reportagem do Estado de Minas, os aumentos foram, respectivamente, de 43,56% e
42,30%. O comportamento do gás de botijão,
como era de se esperar, dispensa comentários: os reajustes atingiram 24,25% na média
nacional, 19,39% e 25,89%, respectivamente, em Brasília e BH e Entorno.
A população que arca com o custo ﬁnal
da energia e dos combustíveis espera mais
que a solução agora adotada pelo governo

de contratar a energia das termelétricas,
com geração mais cara, para evitar racionamento ou apagão. A prioridade dada ao uso
das águas dos reservatórios das hidrelétricas
para a produção de energia também não resolve, tendo em vista que ela afeta outras formas de utilização importantes como o turismo e a piscicultura na região do lago de Furnas. Tampouco ajuda a resignação ao se justiﬁcar que os preços dos combustíveis são
fruto do comportamento das cotações do
petróleo no mercado internacional.
Os governos e o parlamento existem para
se debruçarem sobre políticas públicas. São
eleitos para isso. O desmatamento na ﬂoresta amazônica e no cerrado, áreas de proteção permanente importantes para preservação dos rios, nascentes, córregos e lagos,
precisa ser contido. É fator determinante da
crise hídrica. Por que o Brasil não cria regulamentos para estimular a reutilização das
águas nas empresas e nas residências, com
estabelecimento de metas e prêmios pela
superação delas?
Outra iniciativa seria buscar junto do setor privado a adoção de técnicas de irrigação
modernas, unindo demanda racional de recursos hídricos e a produtividade no campo,
que já é elevada em cultivos como o do café.
Difícil compreender ainda o porquê de o
país não estar trabalhando na revisão da matriz energética, para sua readequação à demanda, incentivando o desenvolvimento de
outras fontes que não sejam as hidrelétricas.

Presentes da Escola Digna
FELIPE COSTA CAMARÃO
Professor Secretário de Estado da Educação Membro Titular do Fórum Nacional de Educação – FNE Membro da Academia Ludovicense de Letras Sócio do
Instituto Histórico e Geográﬁco do Maranhão Secretaria de Estado da Educação
(98) 3221-8537 ascom@educacao.ma.gov.br Governo MA (98) 21086316 agencia.secap@secap.ma.gov.br
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,
no sul do Maranhão, quando, ao lado do governador Flávio Dino, descerramos a placa
de inauguração da Unidade Escolar Pedro
Álvares Cabral. Ali, tive a convicção de que
haveria um caminho desaﬁador a ser percorrido, porém marcado por profundas
transformações de vidas, pela Educação.
Nessa data, celebramos, com as famílias
maranhenses, 1.358 equipamentos, entre
construções, reformas e requaliﬁcações de
espaços educacionais, espalhados por todo
o território maranhense. Graças à determinação política do nosso governador, o Escola Digna chega à posição de destaque, como
o maior programa de investimentos educacionais da história do Maranhão e, quiçá, do
Brasil. Tornou-se uma política de Estado pela robustez de seus resultados, que vão além
da melhoria da estrutura física escolar, pois
alcançam gente – crianças, adolescentes, jovens, pais e proﬁssionais da educação, que
tiveram suas trajetórias mudadas com dignidade e justiça social.
Semanalmente, percorremos o Maranhão, levando novas ordens de serviço, vistoria de obras, inaugurações de escolas e
equipamentos que realizam sonhos de gerações passadas e atuais e representam conquistas aguardadas, por anos, em diversas

comunidades. São histórias fascinantes de
quem doou o terreno para a construção da
escola, pais pedreiros, que almejavam ver
seus ﬁlhos em espaços adequados e tantas
outras.
Contudo, na semana de aniversário da
primeira Escola Digna, sublinho os presentes do governo Flávio Dino, no âmbito da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), à
comunidade escolar maranhense, que vão
desde investimentos em aprendizagem,
qualiﬁcação proﬁssional, mais educação em
tempo integral e, notadamente, mais escolas
dignas. Iniciamos, na segunda-feira (12), a
quarta edição do “Terceirão Não Tira Férias –
e ﬁca em casa aprendendo”, para fortalecer a
aprendizagem dos estudantes maranhenses
para o Enem (Exame Nacional do Ensino
Médio) e vestibulares. Neste ano, a novidade
é a transmissão pela TV Educação – Caminho para o Saber, e pela Plataforma Gonçalves Dias, ao vivo, para atender os municípios
aonde o sinal da TV não chega. Na programação, aulas e resolução de questões, lives
temáticas aos sábados com professores e interação dos estudantes, por meio de aplicativo de mensagens. E um simulado online,
no ﬁnal, para que o estudante possa avaliar
seus conhecimentos.
Seguindo a determinação do governador
Flávio Dino, lançamos o Programa Mais Integral, para apoio técnico-ﬁnanceiro a municípios, com foco na implantação de escolas em tempo integral, nas redes municipais,
ação que visa promover a melhoria do ﬂuxo
escolar e a elevação dos indicadores educacionais, em todo o território maranhense.
Inicialmente, o termo de cooperação foi ﬁrmado com 10 municípios da Baixada Maranhense: Cururupu, Pinheiro, Cedral, Central
do Maranhão, Mirinzal, Guimarães, Bequimão, Apicum-Açu, Serrano do Maranhão e
Bacuri. Isso fará uma verdadeira revolução
na Educação desses municípios, principalmente porque impactará diretamente na vi-

da de crianças e adolescentes maranhenses,
que terão acesso à educação em tempo integral. Nossa meta é que cada município implante, pelo menos, uma escola em tempo
integral em sua rede.
Outro presente para os maranhenses foram os 167 cursos, com 6.330 vagas para a
qualiﬁcação proﬁssional de adolescentes,
jovens e adultos, em 44 municípios, pelo Eixo Capacitação, do Programa Trabalho Jovem. Os cursos são articulados aos setores
econômicos locais e regionais, para geração
de emprego, renda e desenvolvimento
econômico. Tive a alegria de estar presente
nas aulas inaugurais e pude contemplar, nos
alunos, sorrisos e olhares entusiasmados,
cheios de expectativas com os cursos.
Também, continuamos a entrega de kits
literários e pedagógicos aos municípios a
ﬁm de ajudá-los, nesse período de planejamento, para o retorno das aulas presenciais.
Compreendemos que todos os estudantes,
sejam da rede estadual ou redes municipais,
são estudantes da rede pública maranhense.
São 700 livros e mais 300 kits pedagógicos,
por município. Mais de 60 já receberam e
chegaremos a 100 municípios, nessa primeira fase. Nesse aniversário da Escola Digna,
assinamos Ordens de Serviço para construção de duas unidades, no município de Anapurus, que serão construídas nos povoados
Sapucaí e Assentamento Morada Nova, respectivamente. Ainda na cidade, o Governo
do Estado entregou à escola municipal em
tempo Integral Isidoro Pires Monteles um laboratório de Ciências e Biologia e construirá
uma quadra poliesportiva.
Com imensa alegria, posso aﬁrmar que
inúmeras ações da Escola Digna ocorrem
em todo o Maranhão, neste momento. São
mais que presentes, representam conquistas
do povo maranhense que, agora, tem motivos para se orgulhar e alimentar o sonho de
ver os ﬁlhos, em um futuro próximo, concretizando seus projetos de vida.

Sou naturalmente otimista, como todo bom botafoguense,
mas em algumas ocasiões bate forte a ideia de que o poço não tem
fundo e as coisas sempre podem piorar como parecem indicar as
discussões na Comissão Especial da PEC 125/2011 sobre a reforma eleitoral. É indiscutível que o sistema político-eleitoral brasileiro apresenta um conjunto de imperfeições. Os partidos políticos, em sua maioria, tornaram-se espaços para realização de negociações e negociatas utilizando-se dos milhões de reais dos
fundos partidário e eleitoral à disposição de seus dirigentes.
Sempre é importante ressaltar que temos 33 partidos registrados no Brasil e — pasmem — há 78 pedidos de criação de novas
agremiações tramitando no TSE! Tal situação provoca um misto
de revolta e frustração na maioria da sociedade que se manifesta
de várias formas. Desde os altos índices de abstenção, nulos e
brancos nas eleições até a conhecida prática de compra e venda
de votos.
Por outro lado, diversas pesquisas revelam que a maioria das
pessoas não se recorda em quem votou para os cargos legislativos
nos âmbitos federal, estadual e municipal. Ou seja, mesmo exercendo esse fundamental direito presente nos regimes democráticos, parcela considerável da população não valoriza o atual sistema eleitoral.
Por isso, é louvável e muito importante que se busque maneiras de aprimorá-lo, tomando-se por base a premissa de que a
composição de nossos parlamentos reﬂita o desejo da maioria do
eleitorado e a pluralidade da nossa sociedade. Nesse sentido, cabe
ressaltar que, em 2015, o Congresso Nacional aprovou medidas
importantes, destacando-se a proibição de coligações nas eleições legislativas e a cláusula de desempenho, popularmente conhecida como “cláusula de barreira”.
Entretanto, é comum vermos iniciativas tomadas em nome de
eventuais melhorias acabarem por provocar retrocessos. É o que
está em curso na referida Comissão Especial. Com o aval do presidente da Câmara, Arthur Lira, utilizaram uma PEC de 2011, que
versava exclusivamente sobre eleições em datas próximas a feriados, como caminho para promover uma série de alterações na legislação eleitoral.
E qual é a grande mudança proposta? Substitui-se o sistema
proporcional, criando o “distritão”, um monstrengo que só existe
em quatro países: Ilhas Pitcairn, Vanuatu, Jordânia e Afeganistão.
Para as pessoas mais desavisadas, esse nome gera confusão e deturpa o conceito de um modelo conhecido e praticado em diversas democracias ocidentais, o voto distrital.
Pelo “distritão”, em cada estado e no DF serão eleitos os candidatos mais votados, independentemente de ﬁliação partidária.
Muita gente pode apoiar a ideia como resposta às falhas do nosso
sistema, fortemente marcado pelo personalismo e pela baixa representatividade dos partidos. Porém, nessa proposta é indiscutível que tais características serão exacerbadas. Aﬁnal, quem terá
mais chances de se eleger? Um novato ou alguém no exercício do
mandato?
Outra consequência danosa diz respeito ao chamado presidencialismo de coalizão, expressão cunhada por Sérgio Abranches para explicar como se dá a governança em nosso país. Para
entendermos melhor, hoje temos 25 partidos representados na
Câmara Federal, um quadro de enorme dispersão que diﬁculta as
necessárias articulações entre Executivo e Legislativo.
Pois bem, caso seja aprovado o “distritão”, cada parlamentar
passará a atuar com base exclusivamente em seus interesses. Aﬁnal, terão sido eleitos independentemente de vínculo com programas ou propostas partidárias. Na prática, passaremos a ter o
equivalente a 513 partidos na Câmara de Deputados.
Dá para imaginar como se darão as articulações do Poder Executivo com o Legislativo nos momentos em que precisar aprovar
matérias de seu interesse. Será que vai aumentar ou diminuir o espaço para negociatas e orçamentos secretos? Quem acredita e defende a democracia representativa precisa se mobilizar para impedir esse grande retrocesso.
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NOVO COMANDO

TCE-MA elege novo
presidente na quarta
Eleições para a Casa acontecerá sob o comando do atual presidente interino, o
conselheiro Washington Luís de Oliveira, que assumiu o cargo semana passada
SAMARTONY MARTINS

O

novo presidente do Pleno
do Tribunal de Contas do
Estado (TCE-MA), será escolhido na próxima quartafeira (21). 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 que está restes a
completar 75 anos e ﬁcou por cinco
mandatos como presidente da instituição.
Durante a sessão, muitas manifestações de apreço por parte dos membros do Pleno ao colega que deixava a
presidência, dentre as quais, dos conselheiros Jorge Pavão e Edmar Cutrim,
que realçaram as qualidades e a convivência com o conselheiro que pelo
maior número de vezes ocupou a presidência do Tribunal. Responsável pelo primeiro concurso público da história do TCE maranhense, Nonato Lago ocupou por cinco vezes a presidência da corte.
Resumindo o legado da última passagem de Nonato Lago pela presidência, o presidente Washington Oliveira
destacou ainda a abertura permanente para o diálogo interinstitucional, o
apoio às boas práticas e à inovação no
âmbito do controle externo, a liderança na gestão da crise sanitária, priorizando a saúde dos servidores e ﬁscalizados, o apoio ao projeto do Memorial do TCE e o fortalecimento do aspecto pedagógico da atuação do órgão,
por meio da Escola Superior de Con-

ELEIÇÕES ACONTECEM APÓS A ABIDICAÇÃO DENONATO DE CARVALHO LAGO JR
trole Externo – Escex.
O atual presidente do TCE-MA,
Washington Oliveira, começou a carreira política como membro do PCdoB em 1967 ainda na ilegalidade. A
seguir em 1988 ingressou no PT. Candidatou-se a deputado federal em
1994, 2002 e 2006, sempre na suplência. Na legislatura 2003-2007, assumiu
o cargo de deputado federal em decorrência da licença de Terezinha Fernandes. E na legislatura 2007-2011,
assumiu o cargo de deputado federal
em decorrência da renúncia do titular

Waldir Maranhão para assumir a secretaria da Ciência e Tecnologia do
Maranhão.
Elegeu-se vice-governador do Maranhão na chapa encabeçada por Roseana Sarney. Seu mandato de vicegovernador do estado era até 1 de janeiro de 2015, mas precisou renunciar
ao cargo em novembro de 2013 para
tomar posse como conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão. Concorreu a prefeitura de São
Luís em 2012, ﬁcando em quarto lugar.

NFRAESTRUTURA

Outros tempos
Inquestionável que o Tribunal de Contas do Estado
do Maranhão respira ares diferentes de um passado recente em que interferências externas colocavam em evidência a conduta interna do órgão de apuração das contas públicas.
Nova era de rígidos procedimentos iniciaram na posse do conselheiro Caldas Furtado, seguido no mandato
de Nonato Lago, deixando legados a serem fortalecidos
na presença interina de Washington Luiz, sendo possível a tendência unanime de sua continuidade no comando com a eleição, no dia 21 de julho, pela maioria
dos membros que compõem o colegiado.
Figuras estranhas ainda assombram o nome do Tribunal, alguns por interesses eleitorais, outros de cunho
familiar ou privado, sobrando a paciência de atitudes
jurídicas diante das denúncias que marcaram a sua longa história como necessários ao povo do Maranhão.
Muitos obrigados, poucos pela falta do mais básico
termo de moralidade, o prédio do TCE viveu dias de vergonha com o nome da ex-governadora Roseana Sarney
(MDB) emplacado como um Palácio de Cinderela, mesmo sendo ﬁscalizada em suas gestões, somente com a
interversão enérgica Ministério Público Federal e determinação da Justiça Federal encerrou o ultraje à sociedade maranhense.
Todas as decisões dos conselheiros têm efeito imediato na vida dos contribuintes, nossos impostos pagos
podem sofrer com a digital de gestores corruptos. Braços e olhos da ﬁscalização auxiliar da Assembleia Legislativa do Maranhão, contribui para tomadas de medidas
pelas Câmaras de Vereadores contra prefeitos sem a correta e obrigatória transparência em seus mandatos.
Podemos viver com uma realidade do respeito, na
verdade, exigim isso, temos ﬁguras públicas mostrando
os caminhos. Evidente que depende da presença e
acompanhamento popular junto as autoridades designadas para exercer o papel de contratados ou eleitos.
Sem muito susto, provavelmente o deputado Marcelo
Tavares (PSB) deve ocupar a vaga de membro da corte
com a aposentadoria do conselheiro Nonato Lago.

Espaço público

– Rádio Guará, com o genial comando de Danilo Quixaba e sua apurada equipe, criou um novo espaço nos
microfones para as notícias, análises, debates e entrevistas com, de, para as condutas nos atos e fatos das ﬁguras públicas. Nesta segunda-feira, inicia o Programa
Então!, coluna assinada por Felipe Klamt, às 17h30.
Acesse pela www.radioguara.com

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
Buscando sempre melhorar e atender demandas dos municípios de
uma forma que possa beneﬁciar os
maranhenses, o deputado estadual
Wendell Lages (PMN), atendeu uma
solicitação do ex-prefeito Sydnei Pereira e enviou equipamentos e máquinas para recuperar a estrada vicinal
que dá acesso e beneﬁcia mais de 10
povoados na cidade de Anajatuba,
dentre eles os povoados de PeriMirim
e Afoga.

“Tenho certeza que após

atendendo além das solicitações enviadas ao seu Gabinete, como também,
protocola pedidos de sua autoria, a
exemplo de uma ambulância que foi
solicitada a Secretaria de Estado do
Saúde aos munícipios de Arari e Itapecuru-Mirim, também foi de sua autoria a indicação para inclusão dos
agentes de Limpeza Pública do Maranhão na lista de prioridade da vacina
contra Covid-19. “Trabalhamos em
conjunto com todos. Queremos sempre o melhor para nossa gente e para o
Maranhão. É dessa forma que eu venho trabalhando desde o início do
mandato”, concluiu Wendell Lages.

as melhorias na estrada, Educação
vamos melhorar o
Recentemente o parlamentar partitráfego nessa região”.
O parlamentar ao longo do mandato vem apresentando importantes
ações aos municípios maranhenses,

cipou da segunda etapa do projeto
“Escola Digna”, marcada pela entrega
de livros e kits pedagógicos para espaços de leitura instalados em dez municípios maranhenses: Guimarães,
Araioses, Barra do Corda, Coroatá,
Cururupu, Itapecuru-Mirim, Mati-

nha, Paço do Lumiar, Pedro do Rosário e Tutóia.
“Esse projeto é de suma importância para os jovens estudantes maranhenses. Acredito que, após a pandemia, a educação não será mais a mesma. Nesse contexto, o trabalho que o
governador Flávio Dino realiza é de
extrema importância, ao lado do secretário de Estado da Educação, Felipe Camarão, pois o Maranhão prepara os estudantes para se relacionarem
com incertezas, para que tenham
condições de lidar com problemas
não esperados e criatividade ao enfrentar as adversidades. Para isso, precisamos passar a eles um estímulo,
para que não desistam e lutem pelo
seu futuro”, disse Wendell Lages.
A pandemia causada pela Covid-19
trouxe uma série de consequências
em diversas áreas, inclusive na educacional, segundo o parlamentar. “Os
estudantes sentiram o forte impacto
da pandemia e tiveram de recorrer a
formas alternativas de aprendizado”,
ﬁnalizou.

Astuto – Inteligente, o ex-prefeito de São Mateus, Miltinho Aragão (PSB), saiu na frente dos apoiadores do
pré-candidato ao governo do Maranhão, Carlos Brandão (PSDB), recriando um fato para demonstrar unidade e força em torno da candidatura enquanto Flávio Dino (PSB) escolhe o seu leal predileto. Interessante que
Aragão utilizou da mesma estratégia quando na eleição
de 2010 reuniu os opositores a Roseana Sarney (MDB).

APARTEANDO

Sempre com a leitura correta, o deputado Yglésio
Moyses fortalece a bancada do PSDB e, estrategicamente, a candidatura do vice-governador Carlos Brandão
(PSDB) ao governo do Maranhão.
Inteligente como poucos, governador Flávio Dino
(PSB) deu uma passada na casa do presidenciável Lula
(PT) antes da conversa com o presidente do PDT nacional, Carlos Lupi, sobre as pré-candidaturas de Weverton
Rocha e Ciro Gomes, ambos do PDT.
Continua sendo assustador as palavras da deputada
Mical Damasceno (PTB) em relação a opção sexual e religião da população do Maranhão. Crente convicta, esquece dos votos daqueles que não frequentam sua igreja, muito menos pediram sua opinião em assuntos de
comportamentos.
Nó apertado com a presença dos deputados Edilázio
Júnior (PSD) e César Pires (indo para o PSD) na pré-candidatura de Edivaldo Holanda (PSD) ao governo do Maranhão. Enquanto o candidato e o presidente do PSD nacional, Gilberto Kassab, mantém aproximação com o governador Flávio Dino (PSB) os dois isolados parlamentares teimam em fazer oposição ao grupo Dino.

GERAL

Responsável: Celio Sergio
E-mail: celiosergio@hotmail.com
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São Luis, segunda-feira, 19 de julho de 2021
ESTADO DO MARANHÃO
COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO – CAEMA
COMUNICAÇÃO
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

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA – SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE PROJETOS – SEAPROJ
EDITAL DE 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.

ESTADO DO MARANHÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

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.

São Luís, 15 de julho de 2021

São Luís, 16 de julho de 2021
JORGE FUMIO KUSABA
Secretário Adjunto de Projeto

Arthur Baldez Silva
Pregoeiro da ALEMA

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
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

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: 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 219/2021 - CSL/EMSERH
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24.352/2021 – 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,
e/ou
Bairro
do
Calhau,
São
Luís/MA,
pelos
e-mails
csl@emserh.ma.gov.br
maiane.lobao@emserh.ma.gov.br.br ou pelo telefone (98) 3235-7333.
São Luís (MA), 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 220/2021 - CSL/EMSERH
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23.564/2021 – 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,
e/ou
Bairro
do
Calhau,
São
Luís/MA,
pelos
e-mails
csl@emserh.ma.gov.br
maiane.lobao@emserh.ma.gov.br.br ou pelo telefone (98) 3235-7333.
São Luís (MA), 14 de junho de 2021
Maiane Rodrigues Corrêa Lobão
Agente de Licitação da EMSERH

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
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
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO – UEMA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO
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:

DATA

HORA

06/08/2021

09h30

PROCESSO
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.
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 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, Comércio 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.governadornuesfreire.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 MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE URBANO SANTOS
CNPJ: 69.393.510/0001-72
RUA 10 DE JUNHO, 147 – CENTRO – CEP: 65530-000

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 interessados 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 MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA
CNPJ – 01.612.834/0001-10

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 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.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.

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@saoraimundodasmangabeiras.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

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20

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 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-Presidente da CPL.

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

OPERAÇÃO ACALENTO

FÉRIAS

Fluxo de veículos
aumenta nas estradas

Presas 884 pessoas por
crimes contra crianças

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
PATRÍCIA CUNHA

A

s férias escolares chegaram, e
embora ainda estejamos em
um período pandêmico causada pela Covid-19, muita
gente se sentiu à vontade para viajar,
não só para outros estados, como para
dentro do Maranhão.
Partindo de São Luís, muita gente
pegou a estrada, seja para visitar locais turísticos do estado, ou ainda para estar com parentes e amigos que
moram nos municípios.
É típico nesse período de férias escolares a elevação do ﬂuxo de veículos
nas rodovias que cortam o Maranhão,
por isso, Polícia Rodoviária Federal realiza a Operação Férias de julho, que
neste ano acontece com um diferencial, que é a fragmentação em várias
ações e operações, a exemplo a Operação Duas Rodas, que tem como foco PARTINDO DE SÃO LUÍS, MUITA GENTE PEGOU A ESTRADA PARA OUTRAS CIDADES
a ﬁscalização das condições de trafedoviária Federal-MA.
gabilidade das motocicletas.
Por conta disso, aumentam tam“O mês de julho tradicionalmente é
bém a ﬁscalização, o reforço do policium mês de muita movimentação nas
amento e a orientação de trânsito em
estradas por conta das férias. Neste
locais e horários de maior ﬂuxo de veíperíodo os veículos viajam com mais O aumento da
culos.
ocupantes. Realidade observada em
“É exigência dos dispositivos de retenção, como cinto de segurança e caquase todo tipo de veículo, inclusive circulação de veículos e
deirinha; condições dos pneus, até
os caminhões e carretas, onde as criporque as chuvas ainda não pararam;
anças e a esposa aproveitam para pessoas exige maior
ﬁscalização de tacógrafo (aparelho
uma viagem em família. O aumento
que registra a velocidade, o tempo e o
da circulação de veículos e pessoas cuidado por parte de
percurso de veículos de carga e de
exige maior cuidado por parte de topassageiros; dentre outros”, disse Andos os envolvidos no trânsito, inclusi- todos os envolvidos no
tonio Noberto.
ve os ocupantes de veículo de passaA Operação Férias Escolares 2021
geiro, que além do uso do cinto de se- trânsito, inclusive os
vai até o dia 2 de agosto. Em caso de
gurança não podem jogar qualquer
objeto ou resto de alimento pela jane- ocupantes de veículo de emergências, ligue 191 ou compareça
em uma das unidades operacionais
la, como lata de cerveja, coco, etc”,
da PRF.
orienta Antonio Noberto, do Núcleo passageiro
de Comunicação Social da Polícia Ro-

Para uma viagem em segurança

A OPERAÇÃO REUNIU POLICIAIS CIVIS DE TODO O PAÍS
O Ministério da Justiça e Segurança Pública informou
hoje (16), em Brasília, que 884 pessoas foram presas como resultado da Operação Acalento, realizada em várias
regiões do país. A ação tem como objetivo combater crimes de violência contra crianças e adolescentes, como
maus tratos e violência sexual.
Também foram solicitadas 1.490 medidas protetivas e
325 adolescentes foram apreendidos. No total, 16.971 vítimas foram atendidas. Foram executados 528 mandados de prisão, 293 mandados de busca domiciliar e 105
armas apreendidas.
A operação, que ocorre desde 4 de junho, reuniu policiais civis de todo o país. Na manhã desta sexta-feira foi
desencadeado o Dia D da ação que reuniu, durante a
sua realização, 7.500 agentes da polícia civil em 1.352
municípios de todos os estados.
Dados do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos mostram que, de janeiro a abril deste
ano, os canais da pasta receberam mais de 32 mil denúncias de violência contra crianças e adolescentes.
Segundo o secretário de Operações Integradas do Ministério da Justiça, Alfredo Carrijo, a pasta tem atuado
para integrar as forças de segurança pública visando
combater crimes contra crianças e adolescentes.
“O papel da Secretaria de Operações Integradas é
promover a união das forças de segurança pública dos
estados para que traga resultados nacionais expressivos
no combate a esse tipo de crime. As investigações vêm
sendo bem-sucedidas e mostram ações rigorosas contra
esta prática”, disse.

VACINA PREMIADA

87 prêmios ainda não
foram resgatados

LISTA DE SORTEADOS ESTÁ DISPONÍVEL NO SITE DO PROGRAMA
SIMULTANEAMENTE À OPERAÇÃO FÉRIAS, A OPERAÇÃO DUAS RODAS ATUA PARA PREVENIR ACIDENTES ENVOLVENDO MOTOCICLISTAS
Pensou em viajar? Fez a revisão no
carro? O condutor e o veículo estão
com as documentações em dias? Se a
resposta for não para alguma das perguntas, saiba que a sua viagem pode
não ser tão segura assim.
A assistente social, Thalyta Mendonça, já programou as férias com a
família e vai viajar para Fortaleza-CE.
No entanto, antes de pegar a estrada, é
preciso estar atento às condições do
veículo. “Sempre tenho esses cuidados de fazer a revisão do carro para
podermos viajar de forma segura, alguns detalhes só conseguimos ver e
ter ciência quando levamos à oﬁcina
mecânica”, conta.

O engenheiro mecânico e coordenador do curso de Engenharia Mecâ-

nica da Faculdade Pitágoras São Luís,
Carlos Aranha, disse que “a tranquilidade de viajar com a conﬁança é que
se você precisar usar os freios, ou acelerar, e reduzir a velocidade do seu
veículo, ele irá responder corretamente a seus comandos. Veriﬁcar o bom
estado dos pneus para ter segurança e
aderência em pista molhada ou seca”,
detalha.
O especialista acrescenta que deve
observar a temperatura do motor se
está sempre no padrão de temperatura do veículo, garantido pela troca de
óleo e ﬁltros na quilometragem certa.
“Esses cuidados garantem o bom desempenho do motor e do veículo para
percorrer grandes distâncias sem
apresentar superaquecimento”, pontua Aranha.
Antonio Noberto reforça os cuidados para o condutor. “Ciente da maior
movimentação nas estradas e da potencialização em caso de sinistralidade, o condutor deverá conduzir com
mais atenção e precaução, dirigindo
com velocidade compatível com a segurança, evitando ultrapassagens irregulares e não seguras. Importa lembrar que o cinto de segurança não é

obrigatório apenas para os ocupantes
do banco dianteiro, mas para todos os
ocupantes”, disse.
Deve ser veriﬁcado se todos os documentos, tributos e obrigações do
veículo (IPVA, multas e habilitação)
estão em dia. Outra dica é traçar o roteiro com antecedência e checar as
condições do tempo antes da viagem.

Operação Duas Rodas

Simultaneamente à Operação Férias, a Operação Duas Rodas atua para
prevenir acidentes envolvendo motociclistas no estado do Maranhão.
O foco da Operação é a veriﬁcação
das condições de trafegabilidade das
motocicletas e o comportamento do
condutor. Cerca de 58 motocicletas
com algum tipo de irregularidade foram recolhidas na mais recente edição da Operação ocorrida de 5 a 9 de
julho.
Entre as principais irregularidades
encontradas durante a Operação, a
ausência de placa nas motocicletas, a
falta do capacete, condutor sem possuir Carteira Nacional de Habilitação
(CNH) e falta de Licenciamento anual.

De acordo com dados da Secretaria de Estado de Governo (Segov), até o momento, pelo menos 87 sorteados
no programa Dose Premiada ainda não buscaram seus
prêmios. Com prêmios de até R$ 10 mil, a iniciativa visa
estimular a população que mora no Maranhão a tomar a
segunda dose da vacina contra a Covid-19.
Já foram realizados dois sorteios pelo programa: o primeiro no dia 25 de junho e o segundo no dia 9 de julho,
com 150 sortudos beneﬁciados com prêmios de R$
1.000,00, R$ 5.000,00 e R$ 10.000,00.
A participação no sorteio não requer cadastro. Todos os
moradores do Maranhão que já tenham tomado a segunda dose da vacina contra a Covid-19 estão concorrendo automaticamente. A lista de sorteados está disponível no site do programa (dosepremiada.ma.gov.br).
Apesar da facilidade para participar dos sorteios e para
receber os prêmios do programa Dose Premiada, ainda
é alto o número de pessoas que não recebeu as premiações.

Como receber o pagamento

Para receber o pagamento, o sorteado deverá apenas
enviar uma mensagem pelo e-mail dosepremiada@segov.ma.gov.br ou entrar em contato pelos números (98)
2016-4344 e (98) 2016-4345.
Para quem mora no Maranhão e já tomou a segunda dose de algum tipo de imunizantes contra o coronavírus, é
preciso acessar dosepremiada.ma.gov.br e clicar e na
aba ‘Lista de Sorteados’ para veriﬁcar se seu nome está
na relação de felizardos.
O próximo sorteio da Dose Premiada está marcado para
a próxima semana, no dia 23 de julho.
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JOGOS OLIMPÍCOS

TÓQUIO

Conheça as 5 novas
modalidades

COIalertacontra
“manifestaçõespolíticas”

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

A

Olimpíada de Tóquio marca a
entrada de cinco novas modalidades no programa olímpico: skate, surfe, escalada,
beisebol e caratê. Nos esportes que
são novidade, o Brasil terá representantes (e favoritos a medalha) no skate e no surfe.
Skate
Haverá competições em duas categorias: o park, que é disputado em
uma pista com paredes côncavas, como uma bacia, e o street, circuito com
obstáculos como escadas, rampas e
corrimões. As duas categorias são separadas em masculino e feminino.
Os juízes avaliam os competidores
levando em conta velocidade, diﬁculdade das manobras, originalidade, estabilidade e outros critérios. Os oito
atletas com melhores notas se classiﬁcam às ﬁnais.
A equipe brasileira de skate tem 12
representantes (seis por categoria) e
grandes chances de medalha. No street feminino, três das cinco melhores
do mundo são brasileiras: Pâmela Rosa, Rayssa Leal e Letícia Buffoni.
Sur fe
Com 40 competidores (20 por gênero), o surfe será disputado na cidade de Tsurigazaki, a cerca de 100
quilômetros de Tóquio. No masculino, a dupla brasileira Gabriel Medina
e Ítalo Ferreira está entre os favoritos
ao título. No feminino, Silvana Lima e
Tatiana WestonWebb chegam fortes.
O formato da competição olímpica
será um pouco diferente do da WSL.
No primeiro round, os atletas serão

PRESIDENTE DO COI É O INGLÊS THOMAS BACH

GABRIEL MEDINA É UM DOS FAVORITOS A MEDALHA DE OURO NO SURFE EM TÓQUIO
divididos em cinco baterias de quatro
competidores, o primeiro e segundo
colocados avançando direto para o
round 3. Os terceiros e quarto colocados vão para a repescagem —duas baterias de cinco atletas—, os três primeiros entram no round 3. Na última
fase de grupos, serão quatro baterias
com quatro atletas. Os dois melhores
de cada chave avançam para as quartas de ﬁnal, a partir daí a disputa será
de um contra um para deﬁnir os medalhistas.
Caratê
Na Olimpíada, haverá disputas de
Kumite e Kata. Na primeira, os competidores são divididos por gênero,
com três categorias de peso cada. Os
atletas lutam durante três minutos.
Os chutes e socos acertados dão pontos e ganha quem somar mais. Quem
somar oito pontos antes do ﬁnal do
tempo vence automaticamente.
No Kata, não há divisão de peso e
não há contato físico. Eles apresentam uma série de movimentos a sete
juízes, que avaliam as performances.
O Brasil não classiﬁcou atletas para a

modalidade.
Beisebol/Softbol
O beisebol e o softbol voltam ao
programa olímpico depois de dois ciclos fora dos Jogos. O beisebol é praticado por homens e softbol, por mulheres. Em cada gênero, seis países
participam da competição, divididos
em dois grupos. No total, serão dez jogos na fase de mata-mata.
O Brasil não participa das disputas.
Escalada esportiva
A escalada esportiva é dividida em
três categorias: velocidade, diﬁculdade e bouldering.
Na velocidade, o atleta que chegar
ao topo primeiro vence. Na disputa
por diﬁculdade, o foco é superar o
percurso que ﬁca gradualmente mais
difícil. Por último, o boulder é a escalada praticada em uma parede menor
e sem o uso de corda. Os vencedores
serão escolhidos pela média geral das
três categorias.
Em Tóquio, haverá disputas no
masculino e no feminino. O Brasil não
terá participantes no evento.

JUNTAS

Os atletas não deveriam fazer “manifestações políticas” ou expressar suas opiniões pessoais nos pódios dos
Jogos de Tóquio, disse o presidente do Comitê Olímpico
Internacional (COI), Thomas Bach, nesta sexta-feira
(16).
O COI afrouxou neste mês sua Regra 50, que proibia
quaisquer protestos dos atletas, mas agora permite que
eles façam gestos durante as provas, contanto que sem
interrompê-las e com respeito pelos outros competidores.
Mas ainda existe uma ameaça de sanções se quaisquer protestos forem feitos nos pódios de medalha durante o evento de 23 de julho a 8 de agosto.
“O pódio e as cerimônias de medalhas não são feitos… para uma manifestação política ou outra”, disse
Bach ao jornal Financial Times.
“Eles são feitos para homenagear os atletas e os ganhadores de medalhas por conquistas esportivas, e não
por suas (opiniões) particulares.”
“A missão é ter o mundo inteiro junto em um lugar e
competindo paciﬁcamente um com o outro. Isto você
nunca conseguiria se os Jogos (se tornassem) polarizadores”, disse.
Embora os protestos de atletas nas Olimpíadas sejam
raros, nos Jogos do México de 1968 os velocistas negros
norte-americanos Tommie Smith e John Carlos foram
expulsos do evento depois de abaixarem as cabeças e erguerem os punhos com luvas negras no pódio para protestarem contra a desigualdade racial.
Na Olimpíada Rio 2016, o maratonista etíope Feyisa
Lilesa ergueu os braços e cruzou os pulsos ao atravessar
a linha de chegada para mostrar apoio aos protestos de
sua tribo oromo contra planos do governo para realocar
terras de cultivo.

REGULAMENTO

ArábiaeItáliapodemsediarCopade2030 Fórmula 1 muda carro para 2022

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

MOTIVO FOI AUMENTO DE 32 PARA 48 SELEÇÕES PARTICIPANTES NA COPA DO MUNDO
A Arábia Saudita planeja uma parceria
com a Itália para que ambos os países recebam a Copa do Mundo de 2030 apesar do
mais de três mil quilômetros de distâncias,
segundo o “The Athletic”. No entanto, algumas candidaturas estão em fases iniciais
de conversas, embora outras já estejam
consolidadas.

As informações também
indicam que os sauditam
foram alertados sobre uma
possível realização do
Mundial ao lado de
Marrocos e Egito.

No entanto, estes países precisariam de
um grande ﬁnanciamento de infraestrutura para receber o maior torneio de futebol
do mundo.
Por conta do aumento de 32 para 48 seleções participantes na Copa do Mundo, a
Fifa incentiva que a competição seja realizada em mais de uma nação. Até o momento, todas as candidaturas para o Mundial
de 2030, do centenário, possuem pelo menos dois países sedes. A inﬂuência da Arábia Saudita no mundo dos esportes vem
crescendo e o local já recebe a Supercopa
da Espanha, vão passar a sediar a Supercopa da Itália, além de eventos como Fórmula 1, torneios de boxe, golfe e Rally Dakar.
Na última quinta-feira, a candidatura da
Grã-Bretanha sofreu um revés por conta
dos diversos problemas que ocorreram no
entorno do Wembley no dia da ﬁnal da Eurocopa entre Itália e Inglaterra. Os inúmeros casos de invasões ao estádio, insultos
racistas aos atletas e a falta de segurança
preocupam as entidades organizadoras.

O conjunto de regras que gerou o carro
mais estudado da história da Fórmula 1 e
que será usado a partir de 2022, acabou
buscando inﬂuência nos anos 1970 e
1980: não foi por acaso que, quando uma
representação do modelo que será usado
na próxima temporada ﬁcou em exposição no paddock, todos os olhos estavam
concentrados no assoalho, enquanto todo
o restante da superfície aerodinâmica era
visivelmente mais simples do que a dos
carros atuais. O novo carro usa elementos
do efeito-solo para aumentar as disputas
na pista.
O grande problema da geração atual de
carros é que todas as suas curvas e aletas
geram muita turbulência, diﬁcultando
que um carro siga o outro de perto e inibindo as disputas por posição. Foi por ter
diﬁculdade de frear o desenvolvimento
aerodinâmico no sentido de gerar essa
turbulência que a F1 acabou tendo, por
exemplo, de recorrer à asa traseira móvel a
partir de 2011, apenas dois anos depois de
uma extensa mudança de regras que visava justamente diminuir a pressão aerodinâmica gerada pelos carros. Então o que é
diferente desta vez? Antes de 2009, a Federação Internacional de Automobilismo tinha poucas ferramentas para fazer as regras e estavam muito atrás do poderio de
simulação que as equipes tinham. Então,
antes mesmo de as regras estrearem, a
Brawn GP, que passou a dominar a F1 de
uma hora para a outra, já tinha descoberto uma maneira de driblar a perda de
pressão aerodinâmica. Desde que assu-

miu o controle dos direitos comerciais da
F1, a Liberty Media vem invertendo essa
lógica, investindo em suas próprias ferramentas de simulação e trabalhando junto
com os times para evitar que caminhões
de dinheiro sejam investidos para que
pouco mude na pista. E foi assim que o
conjunto de regras para o carro apresentado nesta quinta-feira foi pensado. Nestas simulações, o novo carro sofre de cinco a dez vezes menos com a turbulência
que os atuais.
À primeira vista, pode parecer um carro
até simples, principalmente nas laterais
dos e isso é parte do conceito por trás das
novas regras: ao invés de tentar frear a geração de pressão aerodinâmica, a grande
área a ser explorada é o assoalho, e não a
carenagem, usando o efeito-solo, que
busca formas de acelerar o ar que passa
por debaixo do carro para que ele “grude”
no chão, ou seja, para que ele seja mais rápido. Os carros atuais têm o assoalho
muito trabalho justamente focando em
acelerar o ar que passa debaixo deles, mas
o novo regulamento é diferente porque limita muito mais o que pode ser feito em
outras áreas, ao mesmo tempo em que o
assoalho é muito trabalhado. E foram as
simulações da F1 que apontaram que,
desta forma, o grau de turbulência gerada
pelo carro é menor. E tem mais: o formato
da asa dianteira e as calotas nos pneus
também são pensados para que a frente
do carro seja menos sensível a essa turbulência, atacando o problema em duas
frentes.
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CURSOS ONLINE

ARTES PLÁSTICAS

A pandemia pelo olhar
de João de Deus

Abertas as inscrições
para fotografia popular

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

A

pós 20 anos sem pintar, dedicado somente ao universo
acadêmico, o artista plástico
João de Deus apresenta a exposição “Delírios da Quarentena”, em
cartaz simultaneamente nos Espaços
de Artes Márcia Sandes (Procuradoria
Geral de Justiça) e Ilzé Cordeiro (Centro Cultural do Ministério Público –
Centro). A mostra entra em cartaz na
próxima segunda, dia 19, e ﬁcará
aberta até o dia 31 de agosto.
Ao todo, são 45 telas na Márcia Sandes e 22 no CCMP. Todas criadas em
2020. Os quadros de desenho e pintura, em geral coloridos, em estilo ﬁgurativo/abstrato, foram feitos nas técnicas acrílica sobre tela, cerogravura,
nanquin sobre papel, mista, giz de cera sobre papel, pastel oleoso sobre papel canson e aquarela.
A exposição poderá ser visitada virtualmente, na página do CCMP, e presencialmente, com agendamento por
e-mail
(centrocultural@mpma.mp.br) ou pelo telefone 32191997,
obedecendo aos protocolos de segurança contra a Covid-19.
De acordo com o curador do Centro Cultural do Ministério Público do
Maranhão, Francisco Colombo, o artista e professor João de Deus aproveitou a pandemia para mergulhar intensamente na produção artística,
motivado por reﬂexões e pelas incertezas da quarentena.
Conforme explicou, uma das ideias
da exposição é levantar uma recordação expressiva e reﬂexiva deste período. “A voz contida pela angústia e o
medo impregnaram telas com arte
que nos ajudarão a preservar a memória deste momento tão sombrio. De
repente, ﬁlhos ﬁcaram órfãos. Pais
sem os ﬁlhos. Famílias desestrutura-

SESC CURSO DE FOTOGRAFIA ESTÁ ABERTO PARA TODO O PAÍS

EXPOSIÇÃO QUER PROVOCAR NO PÚBLICO UMA REFLEXÃO SOBRE ESTE PERÍODO
das. Sensação terrível de que a morte
está à espreita. Desespero. Mais de
500 mil vidas perdidas só no Brasil”.
Colombo acrescentou que João de
Deus criou as telas como uma defesa
ante a solidão e a sensação de impotência. “O que o artista nos oferece é,
no fundo, por mais paradoxal que
possa parecer, uma celebração da vida. A arte em João revela reminiscências tão profundas quanto difíceis de
nominar, encravadas na alma e que
antecedem a própria existência”, aﬁrmou o curador no texto de apresentação da mostra.
Sobre o trabalho de João de Deus, o
também artista plástico Miguel Veiga
comentou: “A sua expressão bidimensional com a pintura ou o desenho
nos remete às referências modernistas do fantástico surrealista Marc
Chagal ou dos outros transgressores
‘fauvistas’. Eu diria que os delírios não
estão presentes só agora na quarentena, mas estiveram durante a vida toda
de João, na superação das linguagens
artísticas, na formação acadêmica, na
vida pessoal e coletiva, na própria
construção do seu imaginário en-

quanto pessoa”, destacou.
A promotora de justiça Ana Teresa
Silva de Freitas, que igualmente participa da apresentação da exposição,
teceu impressões sobre o trabalho de
João de Deus: “Angústias e temores
acentuam-se pela indiferença, pela
omissão e ação de quem nega a ciência, de quem deixa morrer. Um pouco
do muito, que sangra o coração, deixa
a alma e no seu imaginário mergulha
no mar das telas, dos silêncios, dos
olhares profundos, que repousam no
que precisam ver. São mortes, em recortes, e vidas, que seguem órfãs de
suas vidas, do colorido do tempo que
lhes foi roubado e que teima em não
passar”.

O artista

João de Deus Vieira Barros nasceu
em São José de Ribamar no dia 8 de
março de 1957, dia de São João de
Deus, derivando daí seu nome. Estreou nas artes visuais em 1995. É professor titular aposentado da Universidade Federal do Maranhão. Atualmente
é o gestor do Centro de Cultura de São
José de Ribamar.

TEATRO

“Dez por Dez” prorroga temporada até quarta
A temporada do espetáculo “Dez
por Dez” será prorrogada por mais dias, podendo ser visto gratuitamente
por todo o Brasil até a quarta-feira
(21), no site do Teatro Unimed
(www.teatrounimed.com.br). “Dez
por Dez” é uma coleção de monólogos originais escritos pelo roteirista,
cineasta e dramaturgo Neil LaBute (de
ﬁlmes como “Na Companhia de Homens”, “Enfermeira Betty” e “Morte
no Funeral”). Com adaptação dos Irmãos Leme – Guilherme Leme Garcia
e Gustavo Leme -, as dez histórias de
dez minutos cada reúnem um time de
dez atores que dão vida a personagens
homens e mulheres nas faixas dos 20,
30, 40, 50 e 60 anos de idade. O elenco
brasileiro é formado por Angela Vieira
e Leopoldo Pacheco (60 anos), Denise
Fraga e Eucir de Souza (50 anos),
Pathy Dejesus e Bruno Mazzeo (40
anos), Chandelly Braz e Ícaro Silva (30
anos) e Luisa Arraes e Johnny Massaro
(20 anos).
A estética original foi totalmente
mantida: planos sequência com câmera parada, em fotograﬁa minimalista em preto e branco, onde o contraste, o foco, a diversidade de tons e a
luz compõem todos os desenhos de
imagem, lembrando o trabalho de fotógrafos como Henri Cartier-Bresson,
Robert Doisneau, Peter Lindbergh e
Sebastião Salgado, com os personagens em primeiro plano, em ambientes simples e, ao mesmo tempo, soﬁsticados. Assim, o trabalho foi realizado integralmente no icônico Edifício
Santos-Augusta, em São Paulo, assinado por Isay Weinfeld, onde funcionam, além do Teatro Unimed, o Perseu Coffee House, o restaurante Casimiro e a sede de empresas, como
a Way Model (todos estes espaços
também serviram como locação).
LaBute escreveu “Dez por Dez”

A partir de agosto, amantes da fotograﬁa de todo o
país poderão participar, gratuitamente, do curso on-line
`Fotograﬁa, Periferia e Memória’, promovido pelo Polo
Sociocultural Sesc Paraty. 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 a partir
dos anos 2000.
As narrativas apresentadas estarão pautadas pelas experiências pedagógicas da Escola de Fotógrafos Populares (2004-2013) e do Coletivo Fotograﬁa Periferia e Memória (fundado em 2015 e ainda atuante). A atividade
integra o projeto ‘Fotograﬁa e Linguagem’, que faz parte
da programação de Artes Visuais do Sesc Paraty. As inscrições podem ser realizadas no site do Sesc Paraty, desde 14 de julho, e estão abertas a interessados de todo o
país.
Inscrições:
www.sescparaty.com.br/home/2021/noticias/conteudo/fotografia_periferia_memoria.

Datas e convidados:

12 de agosto – Mediação da mesa de com Luiz Baltar
19, 20, 26 e 27 de agosto – Oﬁcina Bem querer, com
João Ripper
02 de setembro – Tatiana Altberg
09 de setembro – Léo Lima
16 de setembro – Thais Alvarenga
23 de setembro – AF Rodrigues
30 de setembro – Elisângela Leite
07 de outubro – Fabio Caffè
14 de outubro – Meysa Medeiros
21 de outubro – Milton Guran
28 de outubro – Nana Moraes
04 de novembro – Thiago Ripper
11 de novembro – Luiz Baltar
18 de novembro – Monara Barreto
25 de novembro – Ratão Diniz
02 de dezembro – João Ripper

CONTEMPORÂNEOS

Novos autores da
literatura brasileira
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KIKA É PESQUISADORA NAS ÁREAS DE GÊNERO, SEXUALIDADE

ESTÉTICA ORIGINAL DO ESPETÁCULO FOI TOTALMENTE MANTIDA EM “DEZ POR DEZ”
(Ten by Ten) como conteúdo exclusivo para o Audience Channel (DirecTV). Logo, a obra chamou a atenção de críticos, artistas e público por
suas originalidade, pureza e força. Em
março de 2020, em plena pandemia, a
obra voltou a ser vista via Actor’s Studio (que, desde 2013, em sua unidade
de St. Louis, Estados Unidos, tem homenageado LaBute com um festival
anual de novos talentos do teatro).
Ressaltando a importância do formato série com monólogos curtos e dinâmicos neste momento por que passa
o mundo, LaBute declarou: “Enquanto todos nós esperamos em casa pelo
vírus acalmar, eu decidi liberar essas
histórias íntimas para a comunidade
artística nacional como conteúdo para desfrutar e inspirar, enquanto coletivamente descobrimos como navegar nas águas em constante mudança
de hoje e voltar a criar novos materiais

juntos e individualmente”.
Dono de texto ágil, engenhoso e
sarcástico, LaBute busca, neste trabalho, retratar a complexidade da natureza humana, por meio de personagens que representam um retrato da
sociedade atual, contando histórias, muitas vezes pessoais, sobre amor
e luxúria. Tudo, claro, devidamente
adaptado à realidade brasileira pela
dupla criativa formada pelos irmãos Guilherme Leme Garcia (ator,
diretor) e Gustavo Leme (cineasta e
um dos principais diretores de ﬁlmes
publicitários do Brasil). Guilherme já
havia montado um dos sucessos de
Neil LaBute (A Forma das Coisas) e
sempre foi um entusiasta de sua obra.
Gustavo logo se encantou pelo projeto Dez por Dez, com formato dinâmico, moderno e belo conteúdo dramatúrgico.

No último dia 16 de julho, sexta-feira, estreiou no site
do Itaú Cultural www.itaucultural.org.br uma nova coluna mensal. No nome, já revela a que veio. Em Encontros com a nova literatura brasileira contemporânea, o
público terá contato com um novo autor da cena literária no país, podendo conhecer sua trajetória e obra. A
responsável pela curadoria dos primeiros cinco textos é
a pesquisadora e professora, Fabiana Carneiro da Silva,
cuja tese de doutorado analisa a maternidade negra no
aclamado livro de Ana Maria Gonçalves, Um Defeito de
cor. Ela é também criadora do projeto Tessituras negras,
um ateliê de leituras literárias e práticas pedagógicas
afro centradas.
As obras selecionadas podem ser ou não inéditas, escolhidas a partir de material já publicado dos autores,
ou até mesmo feitas especialmente para a coluna. A seleção de Fabiana é por região, garantindo, além de diversidade de temas, estilos e gêneros, uma pluralidade de
paisagens, sotaques e histórias.
Quem estreiou a coluna foi a alagoana Kika Sena, escritora, arte-educadora, diretora teatral, atriz, poeta e
performer. Atualmente residente na capital do Acre, Rio
Branco, no campo da literatura lançou, em 2016, o livro
independente Marítima. No ano seguinte, Periférica foi
publicado pela Padê Editorial. Sua obra mais recente,
também independente, é a zine Subterrânea, de 2019.
Kika é licenciada em artes cênicas pela Universidade
de Brasília (UnB) e pesquisadora nas áreas de gênero,
sexualidade, raça e classe. A partir de 2015, vem desenvolvendo pesquisas relacionadas à voz e a palavra em
performance, tendo como referência o corpo da mulher
trans e travesti na cena teatral e social. No teatro, dirigiu
o espetáculo Transmitologia, em 2019. Em 2020, em parceria com AsAguadeiras, esteve à frente de DesQuite.
Atualmente integra a Coletiva Teatral Es Tetetas, com sede em Rio Branco. Site do Itaú Cultural: www.itaucultural.org.br

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

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