Cuba: liberdade
x revolução
(...) Romper a ordem, viver o imprevisível e destituir
as simetrias hierárquicas dos
poderes nobiliárquicos passou a compor a nova interpretação do conceito de revolução. (...) PÁGINA 4
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Vai dar certo

PAULO VICTOR
Vereador de São Luís

Na pandemia, a vulnerabilidade humana foi exposta de maneira intensa e estimulou o exercício
da empatia, em que pessoas são
conduzidas a se reconhecerem no
lugar dos outros. Mas ainda teve
gente capaz de furar a fila da vacina... PÁGINA 4

EFEITOS DA COVID

São Luís já tem mais mortes
que nascimentos neste ano
Quem imaginaria que um dia noticiaremos que São Luís registraria mais mortes do que
nascimentos? Reflexos da pandemia da Covid-19, o impacto que a doença vem causando
na humanidade é incomensurável, ainda mais se tratando da população maranhense. Além
das mais de 2.461 vítimas fatais atingidas pela doença, o novo coronavírus vem alterando a

demografia de uma forma nunca vista desde o início da série histórica dos dados estatísticos
dos Cartórios de Registro Civil de São Luís, em 2003: nunca se morreu tanto e se nasceu tão
pouco em um primeiro semestre como neste ano de 2021, resultando na menor diferença já
vista entre nascimentos e óbitos nos primeiros seis meses do ano.

PÁGINA 9

Raposa é a primeira cidade da ilha a vacinar 100% dos adultos
O governador Flávio Dino esteve no município, em evento nesta segunda-feira (19), no bairro Maresia, marcado pela entrega da placa Cidade Vacinada e
a inauguração de uma Unidade Básica de Saúde (UBS). Dino pontuou o significado da marca alcançada. “Isso coloca a cidade na vanguarda do Maranhão e
do Brasil. Resultado de uma intensa busca ativa, de casa a casa, e de convencimento das pessoas da importância de vacinar. Distribuímos doses adicionais no
município e com o Arraial da Vacinação tivemos uma aceleração da imunização. A Raposa já possui indicadores declinantes e vai continuar no que refere a
casos e óbitos. A cidade é um exemplo para o Maranhão”, destacou. PÁGINA 9

Técnicos
“maranhenses”
prestigiados
na série D
As atuações de Moto e Juventude, no último sábado, mesmo
ficando abaixo das expectativas,
não tinham resultado até o início
da tarde de ontem, em nenhuma
manifestação das diretorias sobre
uma possível saída dos treinadores.

PÁGINA 10

Basquete: Sampaio larga
na frente nos playoffs
Na abertura da série de quartas de final que coloca três títulos da LBF em confronto, melhor
para o bicampeão Sampaio Basquete. O tricolor
do Maranhão venceu o Santo André/Apaba por
76 a 65, fora de casa, no ginásio do Parque Celso
Daniel, em Santo André (SP). PÁGINA 10

O que esperar da nova era
de turismo espacial ?
Sete pessoas já pagaram para ver o planeta do alto. A elas juntou-se, na semana passada, Richard Branson, CEO da Virgin Galactic, que
inaugurou uma nova era nesse tipo de tour ao voar em um avião espacial desenvolvido para fins civis. PÁGINA 7

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

2

George Raposo
E-mail: gdinamite@gmail.com

POLÍTICA

oimparcial.com.br

São Luís, terça-feira, 20 de julho de 2021

FALANDO NO ASSUNTO

BOLSONARO

Vice da Câmara pede
cópia de impeachment
Deputado Marcelo Ramos foi alvo de críticas do chefe do Executivo no fim de semana
em razão da aprovação do novo fundo eleitoral

O

deputado Marcelo Ramos
(PL-AM) solicitou, nesta segunda-feira (19), cópia dos
mais de 100 pedidos de impeachment que foram apresentados
contra o presidente Jair Bolsonaro. O
parlamentar está no meio de uma crise com o chefe do Executivo, em razão
de críticas relacionadas ao aumento
da verba para ﬁnanciar campanhas
em 2022.
A troca de hostilidades começou
após a aprovação do aumento do fundo eleitoral para R$ 5,7 bilhões. Em
discurso no ﬁm de semana, ao deixar
o hospital, Bolsonaro disse que o parlamentar é o responsável pela aprovação do aumento no fundo. “LDO eu tô
vendo uma crítica em cima dos nomes? Os parlamentares aprovaram a
LDO, é um documento enorme com
vários anexos, tem muita coisa lá dentro, certo? Agora, muitos parlamentares tentaram descartar essa questão.
O deputado responsável por aprovar
isso aí é o Marcelo Ramos, lá do Amazonas. O presidente”, atacou Bolsonaro.
O presidente prosseguiu os ataques
a Ramos e tentou defender os governistas. Ele (Ramos) que fez isso tudo,
que se tivesse destacado, talvez o resultado tinha sido diferente. Então cobre em primeiro lugar do Marcelo Ramos. E quem tá atacando parlamentar
que votou o fundão, isso não é verdade. Teve a votação da LDO, que interessava pro governo. Então num projeto enorme, alguém botou lá dentro
essa casca de banana, essa jabuticaba”, disse Bolsonaro.
Marcelo Ramos respondeu ao che-

MARCELO RAMOS SOLICITOU CÓPIA DOS MAIS DE 100 PEDIDOS DE IMPEACHMENT
fe do Executivo, dizendo que ele tem o
poder de vetar esse trecho da Lei de
Diretrizes Orçamentárias. “Ele deveria é dizer que vai vetar, mas vai tentar
arrumar alguém para responsabilizar
também, porque é típico dele e dos ﬁlhos correr das suas responsabilidades e obrigações”, disse o parlamentar.
A advogada constitucionalista Vera
Chemim, mestre em direito público
pela Fundação Getúlio Vargas (FGV),
destaca que no recesso parlamentar,
que dura ate agosto, conforme previsão da Constituição, uma comissão
conduz os trabalhos do Legislativo.
Comissão extraordinária
“Durante o recesso parlamentar

existe uma comissão representativa
do Congresso, composta por sete senadores e sete deputados. Eles têm
atribuições como zelar pela prerrogativa do Congresso e exercer competência administrativa da mesa… Eu
creio que o vice-presidente, uma vez
que a Câmara está em recesso, ele não
teria competência para decidir sobre
essa questão (aceitar impeachment)”,
explica.
“O vice-presidente teria que criar
uma comissão para tratar do impeachment e convocar uma sessão extraordinária. Acho difícil que isso possa
ocorrer. A comissão seria principalmente para assuntos de caráter urgente”, completa Vera.

TRABALHADOR

Caixa vai distribuir lucro de FGTS em agosto

PARA CADA R$ 1 MIL DE SALDO EM CONTA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020, O TRABALHADOR RECEBERIA CERCA DE R$ 45
A Caixa Econômica Federal distribuirá, em agosto, uma fatia do lucro
de R$ 8,5 bilhões registrado pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS) em 2020. A quantia exata para
os 83 milhões de cotistas do Fundo de
Garantia será determinada pelo Conselho Curador do FGTS até o ﬁm deste
mês. O valor distribuído será menor
do que o pago no ano passado, podendo chegar a R$ 5,9 bilhões.
Em 2020, o valor distribuído aos
trabalhadores com conta no Fundo de
Garantia foi de R$ 7,5 bilhões, o equivalente a 66,3% do lucro de 2019. Neste ano, como a rentabilidade encolheu cerca de 25%, a quantia a ser distribuída deverá, pelo menos, garantir
a correção monetária dos valores pelo
Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), segundo Gustavo Tillmann, diretor do Fundo do Ministério
da Economia.
O indicador da inﬂação oﬁcial registrou alta de 4,52% em 2020. E, pelas
estimativas do consultor tributário José Messias Teodoro, para atingir essa
remuneração pelo IPCA, 70% do lucro
do Fundo de Garantia teria de ser distribuídos, o equivalente a R$ 5,9 bi-

lhões. Existem 188 milhões de contas
ativas e inativas do FGTS e a média
nacional dos pagamentos dos lucros
seria de R$ 31,52 por conta. Porém, os
valores são variáveis e creditados,
proporcionalmente.
“Para cada R$ 1 mil de saldo em
conta em 31 de dezembro de 2020, o
trabalhador receberia cerca de R$ 45”,
exempliﬁca Teodoro. De acordo com
o especialista, o cálculo foi feito com
base na remuneração de 3% ao ano
sobre o saldo em conta — paga pela
Caixa mensalmente — somada a
1,5%, para chegar aos 4,5% de variação do IPCA em 2020.
A correção de 3% ao ano mais TR
(Taxa Referencial) para o FGTS é antiga e está prevista na Lei nº 8.036/1990,
que estabelece que os depósitos efetuados nas contas do Fundo de Garantia sejam corrigidos monetariamente, todo dia 10 de cada mês, para
atualização dos saldos. Já os lucros
são distribuídos desde 2017, sempre
com base no resultado do ano anterior.
Limitações
A Caixa aﬁrma que, por lei, o per-

centual do lucro líquido do Fundo de
Garantia precisa ser creditado até o
ﬁm de agosto de cada ano. Após a distribuição do resultado, o valor passa a
compor o saldo para ﬁns de saque,
que podem ser realizados somente
nas modalidades estabelecidas pela
Lei 8.036/90, como nos casos de demissão sem justa causa, aposentadoria, término de contrato por prazo determinado ou utilização para a compra da casa própria. As novas modalidades de retiradas, como “Saque Aniversário” e “Saque Imediato”, ﬁcam
fora dessa lista. Conforme dados da
Caixa, responsável pela operação do
FGTS, o banco distribuiu R$ 32,1 bilhões de lucros entre 2016 e 2019 aos
cotistas do Fundo de Garantia. Os
percentuais de remuneração superaram a rentabilidade da poupança, o
IPCA e o Índice Nacional de Preços no
Consumidor (INPC). Entretanto, os
ganhos nesse período, passando de
7,14%, em 2016, para 4,90%, em 2019.
Em 2020, o resultado ﬁnanceiro das
operações do FGTS, aprovado em junho pelo Conselho Curador do Fundo, foi R$ 2,8 bilhões inferior ao lucro
de R$ 11,3 bilhões registrado em 2019.

Os prós e contras do
voto “distritão”
A pouco mais de um ano para as eleições de 2022, está
em discussão no Congresso Nacional uma proposta de
emenda à Constituição (PEC) que busca alterar as regras
para a escolha de deputados federais, estaduais e distritais e vereadores. De acordo com o texto, a ideia é acabar
com o sistema proporcional, utilizado atualmente para
se eleger os parlamentares e implementar, no ano que
vem, o chamado distritão, que funcionaria nos moldes
do sistema majoritário aplicado nas eleições para presidente, governadores, senadores e prefeitos.
Pela proposta, seriam eleitos deputados aqueles que
mais recebessem votos, independentemente do desempenho do partido ao qual são ﬁliados. No modelo proporcional, para um candidato sair vitorioso, primeiro a
legenda à qual ele pertence tem que atingir um número
mínimo de votos para ter direito a ocupar cadeiras no
Poder Legislativo. Caso a sigla não atinja esse quociente
eleitoral, o candidato não será eleito, mesmo que tenha
conseguido uma margem expressiva de votos.
A PEC quer usar o distritão apenas em 2022, em caráter transitório, pois o objetivo maior do texto é instituir,
a partir das eleições municipais de 2024, o sistema distrital misto. Nesse modelo, os eleitores teriam que votar
duas vezes para os cargos eletivos na Câmara dos Deputados, nas Assembleias Legislativas, na Câmara Legislativa do Distrito Federal e nas Câmaras de Vereadores.
O primeiro voto seria para um candidato que tem reduto no distrito em que o eleitor vota. O segundo, para
qualquer outro nome que esteja concorrendo a esses
cargos no estado ou na cidade. Um mesmo candidato
poderia concorrer nas duas listas. O Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) ﬁcaria responsável por deﬁnir os distritos eleitorais com um ano de antecedência da eleição.
Desta forma, parte dos representantes seria eleita pelo princípio majoritário dentro dos distritos, enquanto a
outra parte seria eleita pelo sistema proporcional de lista aberta, que é o que acontece hoje em dia. No caso das
eleições para vereadores, esse método funcionaria apenas para cidades com pelo menos 100 mil eleitores. Para
os efeitos da PEC valerem já nas eleições de 2022, a matéria deve ser aprovada na Câmara e no Senado até o início de outubro.
Dissonância
A proposta está em análise pela comissão especial
criada na Câmara para tratar do tema, mas não é consenso entre os deputados do colegiado. Segundo a relatora da matéria, Renata Abreu (Podemos-SP), o sistema
proporcional de lista aberta contribui para “consolidar e
ampliar a distância que separa representantes de representados”.
“O sistema eleitoral majoritário proporciona maior ﬁdelidade entre a votação veriﬁcada nas urnas e a representação parlamentar. É, sem dúvida, o sistema mais
justo e que mais prestigia a soberania popular”, defende.
Mas a mudança para o distritão é criticada por outros
parlamentares, que classiﬁcam o sistema como um retrocesso. O presidente da comissão, Luis Tibé (AvanteMG), pondera que “o distritão inviabilizaria o surgimento de novas lideranças no Congresso e facilitaria a eleição de candidatos apoiados por milícias e pelo tráﬁco”.
“Nós teríamos deputados sem representação popular
e com poucas ideologias, sem falar que estaríamos acabando com a ﬁdelidade partidária, pois o mandato não
seria do partido. Os candidatos chegariam lá apenas pelos interesses de algum grupo. Isso é ruim para a democracia”, observa.
Menos representatividade
Coordenador do Observatório do Legislativo Brasileiro, o cientista político João Feres diz que a implementação do distritão e do distrital misto, além de diminuir a
representatividade no Congresso, pode diﬁcultar a renovação do parlamento. “O político que ganhar em determinado distrito passa a estabelecer redes de clientelismo com todo mundo, sobretudo com as pessoas mais
poderosas, e se mantém para sempre como candidato
daquele distrito. A taxa de renovação do distrito, portanto, tende a ser baixíssima”, observa.
O cientista político Ivan Ervolino, diretor de estratégia da startup de inteligência política Sigalei, reconhece
que o parlamento precisa discutir pautas eleitorais para
amadurecer a democracia do país, mas teme que a proposta em discussão esteja sendo analisada de forma
precipitada.
“Me preocupa a velocidade que essas questões estão
sendo colocadas, e essa pressa acaba desembocando
em algum modelo ou sugestão equivocada. O grande
desaﬁo de qualquer modelo eleitoral é balancear, minimamente, a vontade da maioria com os interesses da
minoria”, diz.
“Personalismo da política”
A proposta possui dois defeitos graves. Primeiro, na
sua forma, pois está sendo discutida de última hora para
atender interesses particulares de alguns parlamentares. Uma proposta com tamanho impacto demanda
ampla discussão e tempo para que o debate amadureça.
No mérito, também é ruim, pois enfraquece os partidos
e fortalece o personalismo na política.
Além disso, fará com que o número de candidatos diminua e isso trará efeitos negativos, como: menos pessoas envolvidas na política por meio das campanhas;
candidaturas de indivíduos com grande poder econômico pessoal; aumento de candidatos aventureiros que
usam de sua fama para se elegerem e têm desempenho
ruim e totalmente desvinculado do partido e da base.
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LDO 2022

Garantidosrecursospara
pequenosmunicípios
Texto aprovado foi o substitutivo do relator da LDO, o deputado federal Juscelino Filho
(DEM-MA), prevendo déficit fiscal de até R$ 177,5 bilhões e salário mínimo de R$ 1.147

M

unicípios com até 50 mil
habitantes estão dispensados de apresentação de
certidão de adimplência
para recebimento de transferências
voluntárias. A proposta municipalista
foi aprovada pelo Congresso Nacional
nesta quinta-feira, 15, em que senadores e deputados federais votaram a
proposta da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2022 que segue
para sanção presidencial. No Maranhão, 192 municípios possuem menos de 50 mil habitantes.
O texto aprovado foi o substitutivo
do relator da LDO, o deputado federal
Juscelino Filho (DEM-MA), prevendo
déﬁcit ﬁscal de até R$ 177,5 bilhões e
salário mínimo de R$ 1.147 para o ano
que vem. A sessão foi conduzida pelo
vice-presidente do Congresso, deputado Marcelo Ramos (PL-AM).
Vários deputados e senadores declararam preocupação com o déﬁcit
projetado para as contas públicas – R$
170,47 bilhões para a União, R$ 4,42
bilhões para as estatais e R$ 2,6 bilhões para estados e municípios (embora as LDOs estaduais não integrem
a LDO da União, os resultados de estados e municípios são projetados na lei
federal).
A Lei que valerá em 2022. Com a redação aprovada, Municípios de pequeno porte – não dependerão de
adimplência em cadastros ou sistemas de informações ﬁnanceiras, contábeis e ﬁscais para: emissão de empenho, recebimento de transferências
e assinatura de instrumentos referentes a transferências voluntárias da
União.

MUNICÍPIOS DE PEQUENO PORTE – NÃO DEPENDERÃO DE ADIMPLÊNCIA EM CADASTROS
Para o deputado Juscelino Filho, relator da proposta, é importante reconhecer a capilaridade de execução
das políticas públicas com impacto
local por meio dos Municípios, o que,
segundo ele, proporciona maior retorno. Assim, o deputado justiﬁca, no
relatório, que não seria adequado privar a população dos benefícios – limitando a transferência de recursos.
Outro ponto que também consta
no texto é a “liberação ﬁnanceira de
transferências voluntárias ou decorrentes de emendas na Lei Orçamentária de 2022, referentes a obras de en-

genharia, no valor de até R$ 3 milhões,
para garantir que a infraestrutura
continue a ser aperfeiçoada sem sobressaltos”. Essa quantia deverá ser
paga em parcela única.
A proposta também prioriza que as
despesas do Programa Casa Verde e
Amarela sejam voltadas a Municípios
de até 50 mil habitantes. Ainda constam como prioridades e metas a agenda para a primeira infância, o Programa Nacional de Imunização (PNI) e a
ampliação da infraestrutura da rede
de atendimento oncológico.

CRISE
JORGE VASCONCELLOS
Jair Bolsonaro: “Pelo amor de Deus, o estado do Amazonas ter
um parlamentar como esse. Ele atropelou, ignorou, passou por cima e não botou em votação o destaque”
Com a temperatura política nas alturas, o governo não deve ter
trégua nem mesmo durante o recesso parlamentar, iniciado nesta
semana. As novas descobertas da CPI da Covid — que prossegue
na análise de um calhamaço de documentos — e a crise gerada
pelo aumento bilionário do Fundo Eleitoral, prometem elevar a
pressão sobre o Palácio do Planalto. Caberá ao presidente Jair Bolsonaro sancionar ou vetar o reforço do caixa das campanhas eleitorais, constante do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias
(LDO) 2022, aprovado pelo Congresso na última quinta-feira.
A semana começa com a CPI debruçada sobre documentos
que revelam um aumento vertiginoso do faturamento de empresas fabricantes de remédios como hidroxicloroquina e ivermectina. Esses medicamentos foram recomendados pelo governo para
o “tratamento precoce” da covid-19, mesmo sem comprovação
cientíﬁca da eﬁcácia contra a doença.
A comissão de senadores descobriu, também, que anúncios
publicados pela Associação Médicos pela Vida, em jornais de
grande circulação para defender o “tratamento precoce”, foram
bancados pela farmacêutica Vitamedic, uma das maiores fabricantes de ivermectina do país. Nos anúncios, apenas a associação
aparece como autora. A associação Médicos pela Vida mantém
um site em que defende o “tratamento precoce” da covid-19, e alguns de seus associados são apontados pela CPI como integrantes
de um suposto “gabinete paralelo”, destinado a orientar o presidente Jair Bolsonaro nas ações federais durante a pandemia do
novo coronavírus. O vice-presidente da CPI, senador Randolfe
Rodrigues (Rede-APO), falou sobre as descobertas da comissão
nas redes sociais. “ATENÇÃO! A CPI da Pandemia descobriu algo
importante, apesar de não ser surpresa. O faturamento das empresas que vendem remédios ineﬁcazes contra a covid-19 ultrapassou R$ 500 MILHÕES. E isso contou com uma estratégia de
anúncios e propagandas muito bem remuneradas”, escreveu, ontem, o parlamentar.
Em outra postagem, Randolfe continuou: “Quem lembra da
Associação Médicos pelo Brasil? Sim! Aquela que divulgava anúncios em defesa do ‘tratamento precoce’. Pois bem, a CPI descobriu
que a farmacêutica que produz a ivermectina bancou anúncios
‘pró-tratamento precoce’ da associação”.
O vice-presidente da comissão também aﬁrmou que a “venda
do medicamento cresceu 1230% em 2020 em relação a 2019”. Segundo ele, estima-se “que a empresa tenha arrecadado R$ 734 milhões, só com esse medicamento do ‘kit covid’, nesse período. Isso
tudo com apoio do grupo Médicos Pela Vida”.
O senador acrescenta que a CPI está no caminho certo, “descobrindo quem estava e está por trás de uma gestão completamente
ineﬁcaz no Ministério da Saúde em relação, especialmente, à pandemia, que já nos custou mais de meio milhão de vidas do povo
brasileiro. Não vamos parar!”.
Marcelo Ramos: “Eu não tenho muito tempo para ﬁcar batendo boca com o presidente, por conta dessas palavras que ele joga
ao vento”

Núcleos de investigação

GESTÃO PÚBLICA

Governador recebe lideranças religiosas

No último sábado, o grupo majoritário da CPI da Covid formalizou a criação de núcleos de investigação, para dar conta do grande volume de casos que chegam à comissão.
Além das questões envolvendo laboratórios farmacêuticos,
chamou a atenção dos senadores a revelação do jornal Folha de S.
Paulo de que o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, negociou
com uma empresa intermediária a compra de 30 milhões de doses da CoronaVac — vacina contra a covid-19 — pelo triplo do preço cobrado pelo Instituto Butantan. Para a CPI, a descoberta conﬁrma que o general da ativa do Exército mentiu no depoimento
que prestou à comissão, em 19 de maio, quando disse que não negociava a compra de vacinas com empresas.
Em outra frente de investigação, os senadores querem apurar
as ligações entre o senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ) e indicações para cargos em hospitais federais no Rio de Janeiro e em
organizações sociais envolvidas em suspeitas de irregularidades
com recursos da saúde no estado. Segundo aﬁrmou à CPI o ex-governador do Rio Wilson Witzel, o ﬁlho do presidente Bolsonaro
detém o controle dos hospitais federais.

Fundo Eleitoral

DURANTE ENCONTRO GOVERNADOR TAMBÉM OUVIU PLEITOS DAS LIDERANÇAS E ATUALIZOU SOBRE AÇÕES EXECUTADAS NO ESTAD0
O governador Flávio Dino recebeu
lideranças evangélicas no Palácio dos
Leões, nesta segunda-feira (19). Na
ocasião, foram tratados temas referentes às políticas públicas de Governo, com ênfase em saúde e combate à
pandemia. O governador também ouviu pleitos das lideranças e atualizou
sobre as ações executadas no estado, a
exemplo do programa Maranhão Solidário.
O Maranhão Solidário é uma ação
de desenvolvimento social do Governo do Maranhão que, entre outras
medidas, objetiva impulsionar trabalhos sociais. A iniciativa trata da produção de editais de chamadas públicas para a prestação de assistência às
entidades sociais do Maranhão. O governador também enumerou outras
ações de Governo no enfrentamento à
Covid-19, durante o encontro com as
lideranças.
O secretário de Estado de Relações
Institucionais, pastor Enos Ferreira,

destacou a recepção do governador
Flávio Dino com as lideranças. “É de
suma importância esse encontro do
governador com as lideranças religiosas, uma vez que o Governo está sempre dialogando com todos os segmentos da sociedade. Os líderes religiosos
têm importante papel junto à sociedade, inclusive no aspecto de combate à pandemia. Todos se uniram para
passarmos por esse momento de diﬁculdades. O governador prestou vários esclarecimentos sobre as ações do
Governo e investimentos para combate à pandemia em diversas áreas, e
é muito importante esse momento de
encontro com as lideranças religiosas”, frisou Enos Ferreira.
O pastor Luiz Carlos Porto apontou
o momento como importante para
conhecer as demandas e prestar contas das ações realizadas. “Um Governo que se identiﬁque com a sociedade
precisa saber ouvir, dialogar, conhecer as pessoas e, sobretudo, prestar

conta. O que o governador Flávio Dino faz aqui, ao ouvir lideranças, prestar contas do trabalho feito é algo que
ele vem fazendo desde o início do seu
governo. Por isso, o governador tem
essa estrada de ida e volta tão fácil e
dinâmica, entre o Governo e a sociedade em geral, por causa do compromisso e da parceria”, frisou o líder religioso.
Diálogo
O pastor Jamil Ribacki, da Igreja Internacional da Graça de Deus pontuou que “acompanhamos de perto todo o trabalho que está sendo feito e o
governador Flávio Dino tem se mostrado uma pessoa muito aberta e tem
dialogado muito com as lideranças religiosas. Com certeza, só tem a agregar
e o Maranhão é, com certeza, uma referência para o Brasil no enfrentamento da crise”. Presente ao momento, dirigentes das igrejas evangélicas
Batista, Ministério das Igrejas em Células, Universal e Adventista.

Em outra fonte de tensão entre o governo e o Congresso, o vicepresidente da Câmara, deputado Marcelo Ramos (PL-AM), trocou
farpas públicas com Bolsonaro, que o acusa de ser o responsável
pela votação que triplicou as verbas do Fundo Eleitoral, de R$ 1,8
bilhão para R$ 5,7 bilhões. Ramos rebateu, dizendo que apenas
presidiu a sessão do Congresso que aprovou o projeto da Lei de
Diretrizes Orçamentárias (LDO) 2022, sem ter votado a matéria.
Disse, também, que foi o governo que encaminhou a proposta
com previsão de recursos para o fundo que ﬁnancia as campanhas eleitorais. “Eu não tenho muito tempo para ﬁcar batendo
boca com o presidente, por conta dessas palavras que ele joga ao
vento”, disse Ramos, em um vídeo divulgado por sua assessoria.
“Quem votou a favor foram os ﬁlhos dele (Bolsonaro), tanto na
Câmara quanto no Senado. Essas palavras jogadas ao vento não
vão transferir responsabilidades, presidente, assuma as suas”,
continuou o deputado.
Ao apontar a Câmara como única responsável pela aprovação
do aumento dos recursos do Fundo Eleitoral, Bolsonaro pode estar comprando uma briga, também, com o presidente da Casa,
Arthur Lira (PP-AL), atualmente seu principal aliado no Congresso. Além disso, Lira é um dos expoentes do Centrão, bloco partidário que negociou cargos no governo e do qual o partido de Marcelo Ramos, o PL, também faz parte.

Volta a Brasília

Após deixar ontem o hospital, em São Paulo, o presidente Jair
Bolsonaro foi para o aeroporto de Congonhas e embarcou para
Brasília. Ele disse a jornalistas que deve despachar no Planalto a
partir de hoje. Segundo a equipe médica do hospital, o presidente
deve continuar sob acompanhamento ambulatorial. Bolsonaro
foi internado na quarta-feira da semana passada, no Hospital das
Forças Armadas (HFA), em Brasília, com um quadro de obstrução
intestinal. No mesmo dia, foi transferido para São Paulo, para a
veriﬁcação da necessidade de uma cirurgia, o que foi descartado.
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Tópico relevantes
em conversa de
economista – V
ANTÔNIO AUGUSTO RIBEIRO BRANDÃO
Economista

Vai dar certo
madas, multiplicam convicção e paz
de espírito. Como disse o ﬁlósofo Heráclito, “nada é permanente, exceto a
Na pandemia, a vulnerabilidade mudança”. E isso é um combustível
humana foi exposta de maneira in- para acreditar, se manter ﬁrme e setensa e estimulou o exercício da em- guir, pois não há mal que dure para
patia, em que pessoas são conduzidas sempre e nada como um dia após o
a se reconhecerem no lugar dos ou- outro. Clichês que abrandam o coração.
tros.
A frase otimista, carregada de fé e
Mas ainda teve gente capaz de furar
a ﬁla da vacina. Pessoas sem nenhu- tão necessária em nossos dias, é uma
ma consciência de sociedade que, inspiração do médico Elias Leite, prepensando exclusivamente em si, ig- sidente da Unimed Fortaleza. Ele tem
noraram qualquer valor ético para ga- postado vídeos em suas redes sociais
rantir a imunização antes dos grupos relatando a situação dos hospitais da
prioritários. Mas a punição vem. Sem- rede, de médicos e alertando para os
cuidados sanitários. Com isso, o copre vem.
E, mesmo com tanto caos no Mara- mércio local de Fortaleza e muita gennhão, assim como há em todo o país, te aderiram de forma espontânea e
temos avançado muito. O governo do estão estampando essa frase em suas
Estado tem sido referência no comba- fachadas. A cidade respira sentimento
te à Covid-19, e já podemos perceber renovador.
que dias melhores, realmente, virão.
Com isso, também quero incentiE em Fortaleza, embora haja um
bombardeio diário de notícias tristes var essa corrente positiva em São Luís,
e que incitam pessimismo em relação porque eu acredito que #VaiDarCerto.
à saída do Brasil da pandemia, uma Essa semana mesmo, com minha
mensagem tem proporcionado, a ca- equipe, distribui alguns cartazes pela
da dia, uma grande dose de otimismo cidade em diversos pontos de grande
e esperança aos cearenses: “Vai dar movimento.
Agora, estou em contato com emcerto”.
Apenas três palavras, mas que, so- presários que já me buscaram pelas
PAULO VICTOR
Vereador de São Luís

redes sociais para aderirem à campanha. Eles vão colocar em suas fachadas cartazes com a frase #VaiDarCerto, material que mandei imprimir
com recursos próprios.
O bar e restaurante Estrela Dalva,
localizado na avenida Litorânea, e a
concessionária RL Veículos, na avenida São Luís Rei de França, foram as
primeiras empresas a entrarem em
contato, após publicação que ﬁz sobre a campanha, e se colocaram à disposição para nos ajudar. Outros empresários também estão nos procurando.
Se tanta coisa ruim – de insulto,
preconceito, cancelamento -, viraliza,
não vale a pena viralizar o que traz
união e fraternidade? Quero aumentar essa corrente para somarmos força
e enfrentarmos, de cabeça erguida,
essa luta até o ﬁm, e, mais do que isso:
enxergar que essa fase indesejada e de
tantas incertezas se encerrará. Novos
momentos, bons e ruins, virão, é de
contradições que a vida é constituída.
Mas com sentimentos renovados e
ainda mais vontade de vencer, vamos
superar obstáculos e nos tornarmos
cada vez melhores.

Cuba: liberdade x revolução
» VICTOR MISSIATO
Doutor em história, professor de história
do Colégio Presbiteriano Mackenzie Brasília. Membro do Grupo de Estudos e
Pesquisas Psicossociais sobre o Desenvolvimento Humano (Mackenzie/Brasília) e Intelectuais e Política nas Américas (Unesp/Franca)

Um dos principais mitos
fundadores da
modernidade é a
revolução. Sua origem

quicas dos poderes nobiliárquicos
passou a compor a nova interpretação
do conceito de revolução.
Desde os séculos 17 e 18, diversas
foram as revoluções sociais que procuraram criar seus símbolos revolucionários. Muitas vezes se apropriando
de rituais religiosos, as revoluções
modernas construíram suas bases por
meio dos escombros das instituições
destruídas, tomando aqui a expressão
utilizada pelo pensador francês Alexis
de Tocqueville, em Antigo Regime e
Revolução. Por meio dessa visão de
mundo, os mitos fundadores da revolução foram criados.

No processo de formação da América, o mito revolucionário também
advém do latim
foi estabelecido enquanto tempo fundador do “novo” continente. Nos Estarevolutio, que signiﬁca, dos Unidos, os chamados founding
fathers até hoje são encarados como a
basicamente, o ato de
base identitária da nação. No México,
a Revolução de 1910 é vista, por muidar voltas.
tos, como a porta de entrada à modernidade social latino-americana no século 20.
Antigamente, revolução era um terProvavelmente, o último grande
mo utilizado para designar o movi- mito revolucionário latino-americamento circular de astros no universo. no tenha sido a Revolução Cubana,
Ordem, previsibilidade e simetria, ocorrida em 1959. Inicialmente, uma
portanto, compunham a interpreta- revolução liberal e nacionalista, a exção do termo revolução em tempos periência cubana se transformou em
pré-revolucionários. Tudo começou a uma revolução socialista entre os
mudar quando um novo tempo histó- anos 1961-1962. Pregando o surgirico se formou no continente euro- mento de um “novo homem”, Fidel
peu.
Castro e seus companheiros abalaram
o tempo histórico ao saírem de Sierra
De acordo com o historiador ale- Maestra e propor uma refundação da
mão Reinhart Koselleck, em sua céle- identidade cubana e latino-americabre obra Futuro Passado — Contribui- na. Um homem guerrilheiro, militanção à semântica dos tempos históri- te, radical nas ações, reacionário nos
cos, esse novo tempo histórico (mo- costumes, violento contra o inimigo e
dernidade) procurou romper a di- ﬁel a sua causa.
mensão do futuro em relação ao pasDesde a sua eclosão, o mito cubano
sado. Romper a ordem, viver o impre- se espraiou pelo continente, arregivisível e destituir as simetrias hierár- mentando diversos movimentos em

favor da libertação nacional e imperialista. Libertar-se para o comunismo
cubano nunca signiﬁcou liberdade
individual. A liberdade para Fidel Castro signiﬁca desprender-se das causas
individuais em nome do coletivo, do
partido, da pátria.
Em 1968, quando diversas bandeiras eram hasteadas mundo afora em
favor dos direitos de ser humano, a
partir de uma multiplicidade do que
signiﬁca ser humano, a Cuba comunista institucionalizava a repressão
violenta contra qualquer orientação
sexual não condizente com seus preceitos revolucionários.
Desde o início, quando qualquer
voz opositora ao regime apontasse algum tipo de desvio, a repressão vinha
por meio de expurgos, prisões e assassinatos. Portanto, não é de se estranhar que as manifestações do último
domingo tenham sido tratadas como
“contrarrevolucionárias” a mando de
interesses norte-americanos, embora
os vídeos divulgados na internet retratem uma população carente e
consciente de suas necessidades e
vontades.
Como uma das primeiras medidas
para amortecer o impacto dos movimentos sociais, o regime cubano, um
dia após as manifestações, derrubou a
internet em todo o país. Para além
dessas primeiras medidas autoritárias, o dilema que estará posto a partir
de agora será o seguinte: conseguirá o
regime cubano arrefecer novamente a
rebeldia de seu próprio povo contra o
seu sistema, inspirando-se no comunismo chinês, enquanto controle social com liberdade de mercado, ou haverá uma implosão do comunismo,
enquanto regime político na ilha caribenha?

A economia é uma ciência social que volta a ser mais política,
esta cada vez mais judicializada. Valor e preço são conceitos básicos: preço é o valor expresso em moeda, mas o valor dos bens e
serviços a gente atribui. Por exemplo, os usos e costumes atuais da
nossa sociedade cada vez mais perdem valor, mas tem um ‘preço
a’ ser pago e que não é em forma de moeda, desaﬁos às atuais gerações. Quando ainda não se falava em Pandemia, meu livro bilíngue “Desaﬁos à teoria econômica”, editado em 2014, já anunciava
a crise no mercado ﬁnanceiro dos Estados Unidos, com sérias repercussões em países da Europa e emergentes, como o Brasil;
Agora e doravante, os problemas gerados pela COVID-19 ‘escancararam’ a realidade em que estamos vivendo: extrema pobreza e
milhões de desempregados a exigir cada vez mais programas
emergenciais de transferência de renda, um paliativo que eleva a
dívida pública e não resolve as causas principais dos problemas.
Escrevi o artigo “Base Monetária”, publicado neste Jornal, edição do dia 14 do corrente, sobre a tese de economistas heterodoxos originários de universidades americanas e encampados por
professores brasileiros, mas ainda em discussão pela Academia,
que considera a chamada ‘Nova Macroeconomia’ e sua “Teoria
Monetária Moderna’ – TMM como superando a Teoria Quantitativa da Moeda e sua velocidade de circulação, e a Base Monetária e
seu efeito multiplicador.
O artigo faz diversas considerações a respeito dessa discussão,
que chegou a ser objeto de uma sugestão de pesquisa acadêmica,
a ser realizada por professores e alunos do curso de Economia da
UFMA, em colaboração com o Conselho Regional de Economia,
infelizmente ainda sem um protagonismo positivo das partes.
Quanto ao assunto abordado nesse artigo e a sugestão da pesquisa decorrente, muitos economistas reconhecem não ser fácil o
engajamento nesse tema sugestivo e ao mesmo tempo difícil. Se
ainda estivessem no exercício do magistério na UFMA, como eu,
dizem, seria mais fácil arregimentar contribuições teóricas de
professores e alunos incentivados por premiação de natureza
acadêmica. A verdade, contudo, é que mesmo esses professores
que continuam ensinando, em colaboração com economistas
proﬁssionais, ainda não se animaram a enveredar por essa pesquisa, porem continuo insistindo em colocar esse tema novo à
abordagem pela universidade pública. É um tema desaﬁador, reconheço, mas não pode ser simplesmente ignorado.
Com o objetivo de realizar essa pesquisa, estou disponibilizando minha experiência proﬁssional e, sem exigir nada em troca, já
forneci aos colegas do Departamento de Economia da UFMA, diretores e professores, em colaboração com o Conselho Regional
de Economia, inclusive a metodologia do respectivo processo de
trabalho e seu conjunto de tarefas. Trabalhei desde janeiro de
1954 a dezembro de 2020, inclusive 30 anos no magistério superior, na UEMA e na UFMA. Quando me formei, em 1959, pensei que
o Brasil seria um país rico, que a Universidade pública continuaria
crescendo em qualidade, que as Academias tivessem um protagonismo modernizado, mas não foi o que aconteceu.
E veio a pandemia, que penso está sendo um castigo dos Céus,
para ‘escancarar’ a pobreza do Brasil e de 40 milhões de pessoas
famintas; 15 milhões de desempregados e outros tantos que deixaram de procurar emprego; ricos ﬁcando cada vez mais ricos;
poderes da República sem harmonia e interdependência entre si;
ausência de novas lideranças em meio à urgente Reforma Política
e uma Constituição carente de reforma.
Lembraram-me da “mão invisível do mercado de Adam Smith
e que na política também há essa mão invisível, que as forças antagônicas vão se ajustando após os conﬂitos que são cíclicos e inerentes à atividade humana. Isso quando deixamos o sistema democrático funcionar livremente.”
Nesse longo tempo trabalhando e ensinando militei mais no
setor público, em Brasília e Rio de Janeiro, São Luís e Caxias. Na
minha terra, entre 2001/2004, entre outros cargos, fui Secretário
de Educação, Cultura, Esporte e Lazer (na época denominada Gerência). Segundo soube, fui protagonista da sessão mais longa realizada pela Câmara Municipal de Caxias, para ouvir-me. Na Secretaria de Planejamento e Orçamento – SEPLAN, da Prefeitura
de São Luís – onde também fui Secretário de Administração, entre
1971/74, na administração Haroldo Tavares – sou um recordista,
porque ﬁquei praticamente no mesmo cargo desde a gestão Tadeu Palácio, conﬁrmado pelos prefeitos João Castelo e Edivaldo
Holanda Jr., entre 2005/2020. Pronto, o desaﬁo está lançado e no
qual estou disponibilizando toda essa minha modesta experiência proﬁssional. Vamos ver se há alguma reação.
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Enchentes matam
mais de 100 na Europa

Rússiatestacomsucesso
míssilhipersônicoZircon

Pelo menos 120 pessoas morreram e outras centenas estão desaparecidas na Europa
após algumas das piores enchentes em décadas

C

huvas recordes ﬁzeram com
que rios inundassem, devastando regiões de países como a Alemanha, Holanda,
Bélgica, Luxemburgo e Suíça. Na Alemanha, onde o número de mortos
agora é de mais de 100, a chanceler
Angela Merkel clamou por uma luta
contra as mudanças climáticas. O
norte da Alemanha foi a parte mais
atingida. A mídia belga relata 22 mortes no país. Imagens dramáticas das
enchentes no país mostraram carros
sendo arrastados ao longo de uma rua
na cidade de Verviers.
Cientistas já advertiram repetidamente que mudanças climáticas causadas pelo homem trariam ondas de
chuvas extremas como esta.
Cerca de 15 mil policiais, soldados
e trabalhadores do serviço de emergência foram destacados na Alemanha para ajudar nos trabalhos de busca e resgate. Helicópteros foram usados para retirar moradores presos em
telhados, e tanques limpavam as árvores caídas e detritos nas ruas.
No distrito de Ahrweiler, no oeste
da Alemanha, até 1.300 pessoas estão
desaparecidas, dizem as autoridades.
Uma porta-voz do governo local disse
que as redes de conexão foram desativadas, impossibilitando o contato
com muitas pessoas. A aldeia de
Schuld, cuja população é de 700 pessoas, foi quase totalmente destruída.
Na cidade de Erfstadt-Blessem, perto
de Colônia, as enchentes causaram o
desabamento de várias casas. As autoridades locais disseram que estavam

ARMA FAZ PARTE DE UM ARSENAL AINDA SEM EQUIVALENTE

VEÍCULOS PARCIALMENTE SUBMERSOS EM SCHULD, ALEMANHA
recebendo ligações de emergência de
pessoas presas pelas enchentes, mas
em muitos casos o resgate não foi possível.
Na cidade de Sinzig, 12 entre 35 residentes de um asilo para deﬁcientes
físicos morreram depois que as enchentes varreram o prédio enquanto
eles dormiam.
Uma grande barragem perto da
fronteira com a Bélgica, Rurtalsperre,
transbordou um pouco, mas não
rompeu, disseram as autoridades. Na
Holanda, a cidade de Valkenburg foi
uma das mais afetadas. Ali, onde uma
ponte desabou, as inundações forçaram a evacuação de vários lares de
idosos. As famílias construíram diques improvisados com sacolas de
compras cheias de areia. Equipes de
bombeiros estão bombeando água
por baixo das lajes de concreto para
acessar um cano de gás e estancar um
vazamento.
O país não registrou vítimas, mas
milhares de pessoas em cidades e vi-

las ao longo do rio Meuse foram instadas a deixar suas casas rapidamente. Na cidade holandesa de Maastricht, 10 mil pessoas foram obrigadas a
evacuar a região na noite de quintafeira (15/7). Na sexta-feira, os moradores da cidade de Meerssen, no sul
do país, receberam um alerta online
dizendo-lhes para “deixarem imediatamente sua casa e irem para um lugar
seguro”. O aviso dizia também que a
água da enchente rompeu um dique e
estava prestes a inundar as aldeias vizinhas de Bünde, Voulwames, Brommelen e Geulle.
O rio que atravessa a capital suíça
Berna rompeu suas margens, ﬂuindo
a uma taxa recorde de 560 metros cúbicos por segundo na sexta-feira
(16/7). O lago Lucerna está inundando a cidade. Em Basel, os residentes
foram orientados a se manter bem
longe do rio Reno. Também existe o
risco de lama e deslizamento de rochas nos Alpes, devido ao escoamento
das águas das cheias.

LIBERAÇÃO

A Rússia anunciou ontem (19) que testou com sucesso seu novo míssil de cruzeiro hipersônico Zircon, que
faz parte de um arsenal de armas desenvolvido ainda
sem equivalente no mundo, conforme Moscou. “A fragata ‘Almirante Gorshkov’ disparou, do mar Branco, um
míssil hipersônico Zircon contra um alvo terrestre localizado na costa do Mar de Barents”, anunciou o Ministério russo da Defesa, em um comunicado. De acordo
com o comunicado, o míssil que voava à velocidade Mach 7 “atingiu com sucesso o alvo situado a 350 quilômetros de distância”.

O primeiro lançamento oﬁcial de
um míssil Zircon remonta a outubro
de 2020, momento em que o
presidente russo, Vladimir Putin,
celebrou um “grande
acontecimento” para “todo país”.
Pelo menos dois testes foram realizados desde então,
ambos do navio “Almirante Gorshkov”. Em meio a um
contexto de tensões com países ocidentais, a Rússia
multiplicou, nos últimos anos, os anúncios de novas armas apresentadas como “invencíveis” por Putin. O míssil Zircon é uma delas. Com um alcance máximo de cerca de 1.000 quilômetros, deve equipar navios e submarinos da frota russa. A velocidade hipersônica é cinco vezes superior à do som, ou seja, igual ou maior que 5.000.

VISTO

Inglaterra suspende todas as restrições sanitárias Livrecirculaçãoempaíses
delínguaportuguesa
A Comunidade dos Países de Língua Portuguesa
(CPLP) aprovou um acordo de mobilidade que promete
facilitar a concessão de visto e autorizações de residência e também a circulação de pessoas nos países do grupo. O acordo foi ﬁrmado ao término da 13ª Conferência
de Chefes de Estado e de Governo da CPLP, realizada em
Luanda, capital de Angola.
O vice-presidente da República, Hamilton Mourão,
cheﬁou a delegação brasileira no evento. Além de Mourão, integram a comitiva o ministro das Relações Exteriores, Carlos França, o secretário de Assuntos Estratégicos, Flavio Rocha, e o presidente da Agência Brasileira
de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), Augusto Pestana.

ENQUANTO O JAPÃO TEME SURTO DE CASOS POR CONTA DOS JOGOS OLÍMPICOS, A INGLATERRA LIBERA TODOS OS EVENTOS
Em um momento de alta dos contágios, a Inglaterra suspendeu ontem
(19) quase todas as restrições sanitárias para conter a covid-19, enquanto
em Tóquio os alertas foram acionados
para um possível surto na Vila Olímpica, a apenas quatro dias da cerimônia
de abertura dos Jogos Olímpicos.
Nas primeiras horas do que foi chamado de “dia da liberdade”, milhares
de jovens “invadiram” as casas noturnas de Londres, ávidos para aproveitar as festas sem restrições.
No conjunto do país, no entanto,
reina uma certa cautela, longe da euforia provocada há alguns meses com
o ﬁm do rigoroso e longo conﬁnamento de inverno (verão no Brasil).
O primeiro-ministro Boris Johnson
iniciou a nova etapa em isolamento,
depois de ter tido contato com o ministro da Saúde, Sajid Javid, que testou positivo para covid-19.
Salas de espetáculos e estádios reabriram as portas com plena capacidade, e as casas noturnas voltaram a

funcionar. Além disso, o distanciamento social e o uso de máscara não
não mais obrigatórios, embora continuem sendo recomendados nos
transportes e nos estabelecimentos
comerciais – nos meios de transporte
de Londres ainda são exigidos.
Boris Johnson se limitou a pedir
“prudência” e ignorou os pedidos de
um grupo de inﬂuentes cientistas internacionais, que alertaram para o
“risco de minar os esforços de controle da pandemia não apenas no Reino
Unido, mas também em outros países”.
O Reino Unido é um dos países europeus mais afetados pela pandemia,
com 128.700 mortes, e registra o maior número de contágios diários no
continente. Atualmente, são mais de
50.000, mas o governo acredita que
podem chegar a 100.000 casos por dia
durante o verão (inverno no Brasil).
O número de mortes permanece
em quase 40 por dia, mas registra tendência de alta, assim como as interna-

ções.
Em Tóquio, a quatro dias da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos, que deveriam ter acontecido
em 2020 e foram adiados devido à
pandemia, aumenta a preocupação
com a detecção de vários casos de covid-19 na Vila Olímpica, incluindo alguns atletas.
Todas as pessoas que testaram positivo foram isoladas, assim como
aquelas que tiveram contato próximo.
“É inevitável que tenhamos casos”,
admitiu no domingo o diretor dos Jogos no Comitê Olímpico Internacional (COI), Christophe Dubi, que disse
compreender os temores de parte da
população japonesa.
Quase todas as competições serão
disputadas sem a presença de público, e as dezenas de milhares de participantes dos Jogos, de jornalistas a árbitros, passando pelos correspondentes estrangeiros, devem obedecer a
restrições draconianas.

Em nota sobre o acordo ﬁrmado em Luanda, o
Itamaraty diz que, “uma vez em vigor, o instrumento facilitará a circulação de cidadãos entre os países da Comunidade, permitindo o adensamento progressivo da
mobilidade no espaço da CPLP, que abrange 270 milhões de pessoas”.
Ainda de acordo com o Itamaraty, os debates do encontro centraram-se na necessidade de aumentar os
ﬂuxos econômicos e comerciais entre os estados-membros da comunidade, cuja corrente de comércio está em
torno de US$ 13 bilhões. Em conjunto, os países da
CPLP são o quarto maior produtor mundial de petróleo.
No encontro, cujo tema foi Construir e Fortalecer um
Futuro Comum e Sustentável, também foi deﬁnido que
Angola exercerá a presidência da CPLP pelos próximos
dois anos. Os países-membros da CPLP também expressaram preocupação com o aumento da fome e “das diversas formas de má nutrição no mundo”, e saudaram a
convocação da cúpula das Nações Unidas Sobre Sistemas Alimentares 2021, que será realizada de 26 a 28 deste mês, em Roma.
Fundada em 1996 com base no idioma comum, a
CPLP conta hoje com nove estados-membros: Angola,
Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste.
O Brasil é o maior país da CPLP em termos de população, território e Produto Interno Bruto (PIB, que é a soma dos bens e serviços produzidos pelo país).
No ano passado, as exportações do Brasil para os demais países da comunidade atingiram o patamar de US$
2 bilhões.

GERAL

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

6

São Luis, terça-feira, 20 de julho de 2021
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 001/2021-CPL/PMB

REAVISO DO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 011/2021. A Prefeitura Municipal de Icatu/
MA, através do Pregoeiro Oficial, torna público para conhecimento dos interessados, a realização
do Pregão Presencial SRP Nº 011/2021, sob a égide da Lei nº 10.520/02 e subsidiariamente as
disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, do tipo menor preço por item, sob o
Regime de empreitada por preço unitário, objetivando: Formação de registro de preços para futura
e eventual contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de malharia com fornecimento
de materiais de confecção a fim de atender as necessidades das diversas Secretarias Municipais do
Município de Icatu-MA, a sessão será em 03 de agosto de 2021 às 8 h (oito horas), sala de sessões
da Comissão de Licitações localizada na Rua Coronel Cortez Maciel, s/n. Centro, Icatu – MA, sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal, informações adicionais através do e-mail
cplicatulicitacao@gmail.com.
Icatu/MA, 16 de julho de 2021.
Denilson Odilon Fonsêca
Pregoeiro.

AVISO DE REPUBLICAÇÃO DO EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021.
O Município de Lago da Pedra/MA, através da Comissão Permanente de Licitação, torna pública a Republicação do Edital da Tomada de Preços em epigrafe, objetivando CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO
DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NOS DEVIDOS TRECHOS: POV. CAJAZEIRA, LAGOA SECA, ENCRUZILHADA E FLORESTA, DO MUNICIPIO DE LAGO DA
PEDRA-MA, com abertura prevista para o dia 09/08/2021, às 14h 30 min. O Edital estará
disponível no site: https://www.lagodapedra.ma.gov.br/, no setor de licitações, situado no auditório da Secretaria de Saúde, rua Humberto de Campos, S/N, Centro, Lago da Pedra-MA, nos
dias úteis de 08 às 12h e de 14 às 17 horas, podendo ser solicitado no email: cpllagodapedra@
gmail.com - Lago da Pedra/MA, 19 de julho de 2021 - Sabrina Santos de Araújo - Presidente
da CPL.

A Comissão Permanente de Licitação – CPL da Prefeitura Municipal de Bacabal informa aos interessados
que por motivos de saúde fica adiada a reunião de abertura do procedimento licitatório Concorrência Pública
n° 001/2021-CPL/PMB, cujo objeto é a Contratação de Empresa Especializada na Execução dos Serviços
de Pavimentação Asfáltica em vias públicas da sede do município de Bacabal/MA. Marcada antes para o dia
20/07/2021, às 09:00 horas, fica então adiada por tempo indeterminado, até ulterior deliberação. Posteriormente informaremos aos interessados a nova data e horário para abertura do certame. Bacabal/MA, 19 de julho de
2021. ALAN AMORIM NASCIMENTO. Presidente da CPL/PMB. Portaria n° 028/21-GAB/PMB.

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

AVISO DE REPUBLICAÇÃO DO EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2021.
O Município de Lago da Pedra/MA, através da Comissão Permanente de Licitação, torna pública a Republicação do Edital da Tomada de Preços em epigrafe, objetivando CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS
VICINAIS QUE LIGAM OS SEGUINTES TRECHOS: UNHA DE GATO AO POV. PEDROSAS, POV.
ARINÉIAS AO POV. CAXIMBO SECO, POV. CENTRO AGOSTINHO AO POV. BACABA, POV. CENTRO DOS PEREIRAS AO POV. UNHA DE GATO, POV.CENTRO NOVO AO POV. COCO DO ALEXANDRE, POV. ENCRUZILHADA DO ZÉ DO MAR A MA-245, POV. GAVIÃO AO POV. JOÃO GROSSO,
MA-245 AO POV. CAITITU, POV.PIAUS AO POV. CALUMBI, POV. SANTA TEREZA AO POV. CENTRO
DO MEIO, SEDE DO MUNICIPIO AO POV. CABAÇA, MA-245 AO POV. CENTRO NOVO, CENTRO
DOS BAIXINHOS AO POV. CENTRO NOVO, DO MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA-MA, com abertura
prevista para o dia 10/08/2021, às 09:00 horas. O Edital estará disponível no site: https://www.lagodapedra.
ma.gov.br/, no setor de licitações, situado no auditório da Secretaria de Saúde, rua Humberto de Campos, S/N,
Centro, Lago da Pedra-MA, nos dias úteis de 08 às 12h e de 14 às 17 horas, podendo ser solicitado no email:
cpllagodapedra@gmail.com - Lago da Pedra/MA, 19 de julho de 2021 - Sabrina Santos de Araújo - Presidente
da CPL.

Ultra Som Serviços Médicos LTDA
CNPJ 12.361.267/0001-93

Vagas PCD

Requisitos

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maiores de 18 anos
Ensino Fundamental
ou Ensino Médio completo
Possuir homologação

Auxiliar de Serviços Gerais
Auxiliar Administrativo
Auxiliar de Farmácia
Copeiro(a)
Camareiro(a)
Maqueiro(a)
Porteiro(a)
Recepcionista
Técnico(a) de Enfermagem

AVISO DE REPUBLICAÇÃO DO EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2021.

O Município de Lago da Pedra/MA, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público a Republicação do Edital da Tomada de Preços em epigrafe, objetivando : PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE
LAGO DA PEDRA - MA, com abertura prevista para o dia 10/08/2021, às 14horas 30min.
O Edital estará disponível no site: https://www.lagodapedra.ma.gov.br/, no setor de licitações,
situado no auditório da Secretaria de Saúde, rua Humberto de Campos, S/N, Centro, Lago da
Pedra-MA, nos dias úteis de 08 às 12h e de 14 às 17 horas, podendo ser solicitado no email:
cpllagodapedra@gmail.com - Lago da Pedra/MA, 19 de julho de 2021 - Sabrina Santos de
Araújo - Presidente da CPL.

Local de trabalho
São Luís

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Av. João Francisco Monteles, nº 2001 – Centro
CNPJ. Nº 06.116.461/0001-00
PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2021 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. O Município de
Anapurus - MA, torna público aos interessados que, com base na Lei nº 10.024/2019, 10.520/02 e 7.892/13
e subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar às 08h00min
(horário de Brasília) do dia 04 de agosto 2021, licitação na modalidade Pregão Presencial nº 019/2021 - SRP,
do tipo menor preço por item, tendo por objeto a futura e Eventual Contratação de empresa especializada na
prestação de serviços de SANITIZAÇÃO e DESINFECÇÃO, o que compreende um procedimento de higienização e eliminação de agentes causadores de infecção nos prédios próprios e ou alugados na zona urbana e
rural, com fornecimento de material, ferramentas, utensílios, equipamentos e pessoal de interesse da Secretaria
Municipal de Administração. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na Comissão Permanente de Licitação – CPL da Prefeitura Municipal de Anapurus/MA, localizada na Av. João Francisco Monteles, nº 2001 – Centro, Anapurus/MA, de segunda-feira a sexta-feira das 08:00 as 12:00 horas onde poderão
ser consultados gratuitamente ou obtidos mediante entrega de 01 (uma) resma de papel A4 no endereço supra.
Anapurus/MA, 15 de julho de 2021. ALMIR LIMA DA SILVA, Pregoeiro.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Av. João Francisco Monteles, nº 2001 – Centro
CNPJ. Nº 06.116.461/0001-00
PREGÃO ELETRONICO Nº 018/2021 - SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS. O Município de Anapurus - MA,
torna público aos interessados que, com base na Lei nº 10.024/2019, 10.520/02, 7.892/2013 e subsidiariamente
as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar às 15h00min(horário de Brasília) do
dia 04 de agosto de 2021, licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 018/2021, para registro de preços, do tipo
menor preço por item, tendo por objeto a futura e Eventual contratação de pessoa (s) jurídica (s) para Contratação
de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção de ar condicionado, preventiva e corretiva e
assistência técnica com fornecimento de peças para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do
Município de Anapurus/MA, de interesse Município de Anapurus/MA. Poderão participar deste pregão eletrônico
as empresas que preencherem os requisitos do Edital. A sessão pública acontecerá pelo site: http://www.licitanet.
com.br. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na Comissão Permanente de Licitação – CPL
da Prefeitura Municipal de Anapurus/MA, localizada na Av. João Francisco Monteles, nº 2001 – Centro, Anapurus/MA, de segunda-feira à sexta-feira das 08:00 as 12:00 horas onde poderão ser consultados gratuitamente ou
obtidos mediante entrega de 01 (uma) resma de papel A4 no endereço supra. O Edital também pode ser adquirido
no site http://www.licitanet.com.br. Anapurus/MA, 15 de julho de 2021, ALMIR LIMA DA SILVA, Pregoeiro.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Av. João Francisco Monteles, nº 2001 – Centro
CNPJ. Nº 06.116.461/0001-00
AVISOS DE LICITAÇÃO PÚBLICA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2021 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. O Município de Anapurus
- MA, torna público aos interessados que, com base na Lei nº 10.024/2019, 10.520/02 e 7.892/13 e subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar às 08h00min (horário
de Brasília) do dia 03 de agosto 2021, licitação na modalidade Pregão Presencial nº 018/2021 - SRP, do tipo
menor preço por item, tendo por objeto a futura e Eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de limpeza e higiene pessoal, de interesse desta administração pública, de interesse da
prefeitura municipal de Anapurus/MA. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na Comissão
Permanente de Licitação – CPL da Prefeitura Municipal de Anapurus/MA, localizada na Av. João Francisco
Monteles, nº 2001 – Centro, Anapurus/MA, de segunda-feira a sexta-feira das 08:00 as 12:00 horas onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos mediante entrega de 01 (uma) resma de papel A4 no endereço
supra. Anapurus/MA, 15 de julho de 2021. ALMIR LIMA DA SILVA, Pregoeiro.

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

Aviso de ERRATA. A Prefeitura Municipal de Presidente Juscelino/MA, comunica que na
publicação: Contratação De Empresa Especializada Em Prestação De Serviços Profissionais
Para Elaboração De Projeto Executivo De Monumento Artístico, Paisagístico E Revitalização
Urbanística para o Município Presidente Juscelino/MA, veiculada nesse Jornal edição dia 16
de Julho de 2021, pág 5, ONDE LÊ-SE “Data da abertura: 03 de Agosto de 2021, às 08:00 horas”, LEIA-SE “ Data da abertura: 04 de Agosto de 2021, às 08:00 horas”. Presidente Juscelino/
MA, 19/07/2021, Daniel Nina Nunes, Secretário Municipal de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA GRANDE
RUA DO COMERCIO, 3- CENTRO- CACHOEIRA GRANDE
CNPJ: 01.612.624/0001-22
Aviso de licitação PREGÃO ELETRONICO Nº 008/2021-SRP. A Prefeitura Municipal de Cachoeira Grande/MA, através da Secretária Municipal de Administração por força do Decreto 005/2021, torna público para
conhecimento dos interessados, que fará realizar, sob a égide da lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do
decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do decreto n°
8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, decreto municipal 009/2021, Licitação na modalidade Pregão na sua forma Eletrônica, do tipo menor preço por
item. Objeto: Registro de preços para futura e eventual Contratação de Empresa para Locação de Impressoras
para Diversas Secretarias do Município de Cachoeira Grande/MA. A realização da sessão será no dia 02 de
agosto de 2021- às 09h00 no endereço eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br. O Edital completo
está disponível para consulta e retirada nos endereços eletrônicos: www.portaldecompraspublicas.com.br e
www.cachoeiragrande.ma.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas pelo e-mail cplcgma@hotmail.
com, 20/07/2021, Acácio Abreu Pinho Filho, Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.

ERRATA AO AVISO DE LICITAÇÕES. PREGÃO ELETRÔNICO 032/2021 – SRP 029/2021. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS
ESPORTIVOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DE LAGO DA PEDRA - MA. Retifica-se o número do Pregão
do aviso de licitação Pregão Eletrônico 032/2021, publicado no Diário Oficial da Prefeitura Municipal de
Lago da Pedra – MA e no Jornal Imparcial no dia 05 de julho de 2021 e no Diário Oficial do Estado (DOE)
em 07/07/2021. Onde se lê: PREGÃO ELETRÔNICO N° 146/2021. Leia-se: PREGÃO ELETRÔNICO
032/2021. Os interessados poderão obter informações e/ou o Edital e seus anexos no Auditório da Secretaria
de Saúde, Rua Humberto de Campos, s/n, centro, Lago da Pedra - MA, no e-mail: cpllagodapedra@gmail.com
e ainda no portal: https://www.lagodapedra.ma.gov.br/. Felipe Pereira Bacelar – Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 022/2021
REGISTRO DE PREÇOS
O MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO, Estado do Maranhão, através da Secretaria Municipal
de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, torna público que fará licitação na modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 10.024/2019 e pela Lei nº 8.666/93 e alterações.
OBJETO: Seleção de proposta visando o REGISTRO DE PREÇOS para eventual, futura contratação de empresa
especializada na aquisição de Equipamentos e Material Permanente para estruturação e adequação dos ambientes
de assistência odontológica na Atenção Primária à Saúde e na Atenção Especializada, no enfrentamento à Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional decorrente da pandemia do Coronavírus (Covid19), e implantação de prontuário eletrônico no do Programa Informatizar APS, atendendo as portarias 3.389/2020 e 3.193/2020,
visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde do município de
Lagoa Grande do Maranhão (MA). ABERTURA: 04 de agosto de 2021 às 14:20 horas. INFORMAÇÕES: O Edital
e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão Permanente de Licitação, na Av. 1º
de maio, SN – Centro – Lagoa Grande do Maranhão/MA, horário de 08:00 às 12:00 horas, no endereço eletrônico
www.portaldecompraspublicas.com.br . por e-mail cpl@lagoagrande.ma.gov.br ou na página www.lagoagrandedomaranhao.ma.gov.br. Lagoa Grande do Maranhão (MA), 12 de julho de 2021. Marianna Dias Sousa. Secretária
Municipal de Saúde. CPF nº 051.309.913-11. Portaria nº 015/2021-PMLG-GP

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 021/2021
REGISTRO DE PREÇOS
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS
PREFEITURA DE POÇÃO DE PEDRAS
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 010/2021
O MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS, Estado do Maranhão, através da Secretaria Municipal de Saúde
e Saneamento Básico/Fundo Municipal de Saúde, tendo em vista o que consta do Processo nº 1706001/2021,
oriundo da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento Básico/Fundo Municipal de Saúde, e nos termos da
Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, AVISA aos interessados que o
PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2021, com abertura prevista par ao dia 28 de julho de 2021, às 08:20h, FICA
ADIADO PARA O DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 ÀS 08h20min, motivado pela falha na divulgação do jornal
de grande circulação. Os interessados poderão no horário das 08h00min às 12h00min nos dias de expediente,
obter demais informações, na Sede da Prefeitura Municipal de Poção de Pedras/MA, situada na rua Manoel
Máximo, 49, centro, CEP 65740-000 – Poção de Pedras/MA. Poção de Pedras (MA), 19 de julho de 2021.
Iolete Soares de Arruda. Secretária Municipal de Saúde e Saneamento Básico. Portaria nº 032/2021-GPM.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES
ESTADO DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE ERRATA
A Prefeitura Municipal de Nina Rodrigues através da Comissão Permanente de Licitação, comunica
a Errata de “Modalidade” na publicação do Pregão Presencial nº 31/2021, onde se lê “PREGÃO
PRESENCIAL 31/2021”, leia-se “PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2021” e onde se lê “PREGÃO
ELETRÔNICO 001/2021”, leia-se “PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2021 na Publicação do Jornal O
Imparcial, página 05, Caderno “GERAL” de 16 de Julho de 2021.
Nina Rodrigues/MA, 16 de Julho de 2021.
Raimundo Nonato Silva Junior.
Pregoeiro

O MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO, Estado do Maranhão, através da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, torna público que fará licitação na modalidade Pregão Eletrônico
para Registro de Preços. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 10.024/2019 e pela Lei nº 8.666/93 e
alterações. OBJETO: Seleção de proposta visando o REGISTRO DE PREÇOS para eventual, futura contratação de empresa especializada na prestação de serviços de confecção de artigos e materiais de malharia, visando
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde do município de Lagoa
Grande do Maranhão (MA. ABERTURA: 04 de agosto de 2021 às 08:20 horas. INFORMAÇÕES: O Edital
e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão Permanente de Licitação, na
Av. 1º de maio, SN – Centro – Lagoa Grande do Maranhão/MA, horário de 08:00 às 12:00 horas, no endereço
eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br . por e-mail cpl@lagoagrande.ma.gov.br ou na página www.
lagoagrandedomaranhao.ma.gov.br. Lagoa Grande do Maranhão (MA), 12 de julho de 2021. Marianna Dias
Sousa. Secretária Municipal de Saúde. CPF nº 051.309.913-11. Portaria nº 015/2021-PMLG-GP

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL
REFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA
AVISO DE LICITAÇÃO. A Prefeitura Municipal de Carolina, mediante seu Pregoeiro, designado pela Portaria
nº 012, de 01 de janeiro de 2021, torna público que o Pregão Presencial nº 021/2021-CPL/PMC, do tipo Menor
Preço, para Contratação de empresa para prestação de serviços de Transporte Escolar, conforme Anexo II do
Edital, realizar-se-á em 03.08.2021, às 08h30min, na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL, desta
Prefeitura, localizada na Praça Alípio Carvalho, nº 50, Centro. CEP 65.980-000 - Carolina/MA. O Edital foi
redigido na forma da Lei Federal nº 10.520/2002, do Decreto Federal nº 3.555/2000, da Lei Complementar
nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar n° 147/2014 e pela Lei Complementar nº 155/2016, aplicando
subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas regulamentares pertinentes
à espécie; e seus anexos estão à disposição dos interessados, de 2º a 6º feira, no horário das 08h às 12h, na
Comissão Permanente de Licitação-CPL desta Prefeitura. Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO
DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
A PERÓXIDOS DO BRASIL Ltda. CNPJ 51.784.262/0006-30, torna
público que requereu junto à Secretaria de Estado do Meio Ambiente e
Recursos Naturais – SEMA, a Renovação da Licença de Operação, conforme processo nº 120620/2021 referente à Indústria Química, localizada no Município de Imperatriz – MA.

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

Contrata Pessoas com Deficiência.
Interessados devem enviar currículo com
título da vaga no assunto do e-mail para
recrutamentopcd@hapvida.com.br

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.

ERRATA DO PREGÃO ELETRÔNICO 006/2021. Publicado neste Jornal “O
IMPARCIAL”, quarta - feira, dia 07 de julho de 2021, na publicação onde se lê: às
08:30 do dia 21 de julho de 2021. Leia-se: “às 08:30 do dia 03 de agosto de 2021”.
Permanecem inalteradas os demais informações. Sambaíba - MA, 16 de julho de
2021. Edson da Silva Santos - Pregoeiro.

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.

Aviso de Licitação. A Prefeitura Municipal de Tutóia/MA, torna público que realizará Chamamento
Publico abaixo discriminada, cujo certame será regido pela Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações
posteriores, Lei Complementar 123/06 e suas alterações Lei 147/2014 e Lei 155/2016. CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2021 – PMT. Processo Administrativo: 101-04/2021-15-PMT OBJETO: AQUISIÇÃO
DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO
ESCOLAR – PNAE DO MUNICÍPIO DE TUTÓIA/MA. DA SESSÃO DE ABERTURA: A entrega e
abertura dos envelopes será realizada no dia 10 de agosto de 2021, às 09h:00mim, no Auditório da Secretaria Municipal de Educação localizada à Rua Nazaré, N.º61, Centro, Tutóia (MA). CONSIDERANDO O ATUAL MOMENTO DE PANDEMIA DO COVID-19, TODAS AS MEDIDAS PREVENTIVAS
DE SEGURANÇA SANITÁRIA DEVERÃO SER ADOTADAS, TAIS COMO USO DE MÁSCARA,
LUVAS E DISTANCIAMENTO MÍNIMO DE 2M (DOIS METROS) ENTRE OS PRESENTES NA
SESSÃO. OBTENÇÃO DO EDITAL: Considerando a atual crise sanitária provocado pelo COVID-19,
e em virtude do Decreto Municipal 036, de 10 de julho de 2021, que trata da prevenção e combate da
COVID 19, portanto, o Edital e anexos poderão ser obtidos nos endereços eletrônicos: http://www.tce.
ma.gov.br ou pelo e-mail: cclcapmtutoia@gmail.com, e informações podem ser obtidas pelo Telefone:
(*98) 98457 0412.Tutóia/MA, 20 de julho de 2021. LEIDIANE PEREIRA VIEIRA. Presidente da
Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Tutóia (MA).

Aviso de Licitação. A Prefeitura Municipal de Tutóia/MA, torna público que realizará a licitação
na modalidade abaixo discriminada, cujo certame será regido pela Lei 10.520/2002, Decreto nº
10.024/2019, do Decreto nº 7.746/2012, do Decreto n° 8.538/2015, da Lei Complementar nº 123/06
que institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e suas alterações
na Lei 147/2014 e 155/2016, Decreto Federal nº 10.024/2019, pelo Decreto Municipal N° 015/2021
(que regulamenta a modalidade pregão) e subsidiariamente, pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2021 - PMT. Processo Administrativo: 114-06/2021-05 -PMT OBJETO: Registro de preço para eventual contratação de empresa para prestação de serviços de terceiros
de apoio administrativo, em apoio às atividades da Prefeitura Municipal de Tutóia (MA), De Acordo
com Condições, Especificações e Quantidades Constantes no Termo de Referência.. DA SESSÃO DE
ABERTURA: Realizar-se no dia 02 de agosto de 2021, às 09h:00mim, A sessão Pública de julgamento
será realizada eletronicamente no site www.portaldecompraspublicas.com.br no dia e horário marcados. OBTENÇÃO DO EDITAL: Considerando a atual crise sanitária provocado pelo COVID-19, e
em virtude do Decreto Municipal 036, de 10 de julho de 2021, que trata da prevenção e combate da
COVID 19, portanto, o Edital e anexos poderão ser obtidos nos endereços eletrônicos: http://www.
tce.ma.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br ou pelo e-mail: cclcapmtutoia@gmail.com , e
informações podem ser obtidas pelo Telefone: (*98) 98457 0412.Tutóia/MA, 20 de julho de 2021.
FABIANA DE PAIVA LIMA. Pregoeira da Prefeitura Municipal de Tutóia (MA).

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

AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 014/2021. O Município de Governador Nunes Freire (MA), através da Prefeitura Municipal de Governador Nunes Freire/MA, por meio da Secretária Municipal de Educação/FUNDEB torna
público aos interessados que, com base na Lei n° 10.520/02, Lei Complementar n°. 123/2006, e subsidiariamente
as disposições da Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores, realizará às 09:00h do dia 02 de Agosto de 2021,
a licita-ção na modalidade Pregão SRP n° ¬¬014/2021, do tipo menor preço por item, tendo como objeto REGISTRO DE PREÇOS para eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para fornecimento de Livros Didáticos de
interesse do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica – FUNDEB do Município de Governador Nunes Freire/MA, de acordo com Edital e Anexos. A presente licitação será realizada na sala de reunião da
Prefeitura Municipal de Governador Nunes Freire, situada na Rua do Varejão n°115, centro, Governa-dor Nunes
Freire – MA, e será presidida pelo pregoeiro desta prefeitura muni-cipal. O Edital e seus anexos encontram-se
disponíveis para consulta grátis ou ser adquirido 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 obti-dos gratuitamente. Esclarecimentos adicionais no endereço supra, ou pelo
e-mail: cplgnf2017@hotmail.com Governador Nunes Freire - MA, em 16 julho de 2021. NILDEMAR MESQUITA LAGO – Secretária Municipal de Educa-ção/FUNDEB.
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Homem na lua

Oqueesperardanova
eradoturismoespacial

N

este dia 20 de julho se comemora 52 anos da
primeira viagem do homem a lua com sucesso. Há milênios o homem deseja sair da terra
ﬁrme e ultrapassar os limites da atmosfera do
planeta. Desenhos rupestres, da pré-história, já representavam o Universo e fenômenos como supernovas.
Em 200 d.C, o romano Luciano de Samósata escreveu
Uma história verídica, na qual um navio é levado pelo
vento até o satélite natural da Terra. Lá, a tripulação se
envolve em uma guerra interplanetária entre o rei lunar
e o do Sol. Muito tempo depois, no século 19, Júlio Verne
publica a novela Da Terra à Lua, narrando o tour espacial de dois americanos, um francês, dois cães e uma galinha.
Até hoje, esse sonho foi realidade para mais de 700
pessoas — a grande maioria, astronautas e cosmonautas em missão. Porém, em 2001, a era do turismo no espaço foi inaugurada, com a viagem do empresário norte-americano Denis Tito à Estação Espacial Internacional, a bordo da nave russa Soyuz TM32. O bilhete custou
US$ 20 milhões.
De lá até o ano passado, sete pessoas pagaram para
ver o planeta do alto. A elas juntou-se, na semana passada, Richard Branson, CEO da Virgin Galactic, que inaugurou uma nova era nesse tipo de tour ao voar em um
avião espacial desenvolvido para ﬁns civis — as incursões anteriores foram realizadas em naves do programa
espacial russo. Agora, é a vez do bilionário Jeff Bezos, dono da Amazon e fundador da Blue Origin, ultrapassar a
linha de Kármán, a última fronteira antes do espaço.
Bezos embarca em sua cápsula autônoma na terçafeira, acompanhado do irmão, Mark, e de Oliver Daeme,
um jovem de 18 anos cujo pai pagou US$ 28 milhões em
um leilão para garantir a passagem. A tripulação vai
além de Branson, que chega a 89km de altitude — 11km
a menos da linha de Kármán.

O magnata da Blue Origin fará um
voo orbital, ultrapassando 100km
de altitude, o que justiﬁca o preço
bem mais alto do que o cobrado
pela Virgin Galactic (US$ 250 mil,
com lista de espera e todas as vagas
preenchidas até 2024).
As reservas dos voos não são, contudo, garantia de
que, ﬁnalmente, o turismo espacial decola em grande
escala. “Um acidente pode desacelerar qualquer plane-

jamento”, pondera Robert Goehlich, professor da Universidade Mundial Aeronáutica Embry-Riddle, na Flórida. O Congresso norte-americano decidiu, por exemplo,
que os turistas espaciais viajam por sua conta e risco.
Em 2004, foi aprovada uma lei determinando que a indústria da aviação espacial civil é autorregulatória. No
Brasil, país cujo único representante a ultrapassar a linha de Kármán foi o atual ministro de Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, em uma missão à Estação Espacial
Internacional em 2006, não há legislação a respeito.
Além de segura, segundo Goehlich, para se consolidar, a modalidade precisa ser lucrativa. Apesar da longa
lista de gente interessada na viagem, só com o tempo será possível avaliar se os ganhos ultrapassarão os custos
altíssimos de se investir no ramo — estima-se que Bezos
gaste US$ 1 bilhão por ano com a Blue Origin. Mas, a julgar pela quantidade de agências de turismo se especializando na área, como a Axiom, parceira da Space X (leia
mais nesta página), há grandes expectativas de que os
ganhos sejam bem maiores do que os investimentos.
Aquecimento global
Por ﬁm, Robert Goehlich destaca a importância de o
turismo espacial ser verde. “No longo prazo, pensando
em um mercado de turismo espacial de massa, certamente os aspectos de sustentabilidade terão um papel
mais dominante.” Em 2010, um estudo publicado na revista Geophysical Research Letters acendeu a luz amarela, ao indicar que as viagens de lazer para fora da Terra
poderiam aumentar o aquecimento global.
A pesquisa, ﬁnanciada pela Agência Espacial NorteAmericana (Nasa) e pela Corporação Aeroespacial, dos
EUA, simulou o impacto de mil lançamentos suborbitais (como o voo da Virgin) de foguetes híbridos de uma
única base. Os cálculos indicaram que a ação liberaria
600t de carbono negro — poluente resultante da queima
de combustível fóssil — na estratosfera. Como consequência, a temperatura poderia diminuir 0,4ºC nos
trópicos, mas aumentar de 0,2ºC a 1ºC no Hemisfério
Norte. A camada de ozônio também seria afetada, indicou o estudo.
Está nos planos da Virgin Galactics, por exemplo, fazer 400 voos por ano, mais de um por dia. “O impacto
global de 400 lançamentos de foguetes por ano é desconhecido. A série de modelos necessários para investigar
esse cenário não foi executada. Na verdade, apenas um
modelo detalhado de emissões de partículas de carbono
negro por foguetes já foi feito. Esse esforço solitário forneceu pistas surpreendentes, embora ainda não veriﬁcadas”, diz Martin Ross, um dos autores do estudo, publicado na Geophysical Research Letters, e pesquisador
da Corporação Aeroespacial.
Segundo ele, em 2010, ano da publicação, um cenário
com 600t de emissão foi considerado especulativo. “Hoje, esse cenário pode ser considerado razoável. A uma
taxa de 400 lançamentos anuais, a emissão estratosférica de carbono negro pode chegar a 800t por ano, e a

emissão do composto alumina (assumindo o uso de
propelente relativo inalterado) pode se aproximar de 5
mil toneladas por ano”, adverte.
Planos de fazer ﬁlmes
Ao que tudo indica, a indústria do turismo espacial
está disposta a correr riscos ﬁnanceiros, de segurança e
de sustentabilidade. Há um sólido calendário de viagens
próximas, sendo algumas das mais caras organizadas
pela Space X, do magnata Elon Musk. A empresa fundada em 2002 presta serviços à Nasa, enviando materiais e
astronautas à Estação Espacial Internacional. Agora, se
nada der errado, também vai mandar para a estação tripulações compostas 100% por civis.
Os tours organizados por Musk, que também têm como destino a Estação Espacial Russa, são os mais caros
até agora. A passagem custa US$ 55 milhões, e não falta
quem esteja disposto a pagar. Um deles, o diretor de cinema russo Klim Shipenko, já está com data marcada
para conhecer o polo de exploração espacial de Moscou.
Artistas hollywoodianos, como Tom Cruise e Leonardo
di Caprio, já demonstraram interesse em ﬁlmar no espaço, mas, até agora, nenhum dos dois comprou passagem
— ou, ao menos, não anunciou ter feito o investimento.
Benefícios
Se o espaço parece o novo playground dos bilionários, a verdade é que a aviação civil espacial traz uma série
de benefícios para os terráqueos. A tecnologia empregada na projeção e na construção das naves e foguetes poderá inspirar aviões mais seguros e eﬁcientes, por exemplo. Além disso, assim como ocorreu com a missão Apollo, que mandou o homem à Lua, equipamentos como
satélites, câmeras e computadores de bordo também terão impactos diretos no dia a dia da Terra.
Embora criada para ﬁns de turismo, a Virgin Galactic,
por exemplo, também pretende utilizar seu foguete, o
LaucherOne, para colocar em órbita, por custos mais
acessíveis, satélites comerciais e governamentais. Só de
motores, a Blue Origin já desenvolveu seis, com tecnologias distintas. Cientistas de diversas universidades norte-americanas têm realizado experimentos na companhia, que serão aplicados não apenas nos voos turísticos, mas em missões cientíﬁcas, como o retorno do homem à Lua, empreitada da Nasa, com a colaboração da
companhia de Jeff Bezos.
“Missões de passeio são excelentes oportunidades
para testar o hardware de voo e conduzir experimentos
reais no espaço”, diz Steve Arnold, vice-executivo de Divisão Civil Espacial do Laboratório de Física Aplicada da
Universidade Johns Hopkins e um dos parceiros da Blue
Origin. “Como podem ser realizadas com mais frequência e baixo custo, essas missões menores fornecem experiências valiosas de treinamento para a próxima geração de cientistas espaciais, engenheiros e gerentes de
programa”, explica
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BENEFÍCIO

MAIOR DIFERENÇA

SãoLuístemmaisóbitos
emenosnascimentos

Nascidos em dezembro
podem sacar auxílio

DIVULGAÇÕ

Cartórios de São Luís registram menor número de nascimentos desde 2003, e diferença
entre nascimentos e óbitos é a menor já registrada desde o início da série

Q

uem imaginaria que um dia
noticiaremos que São Luís
registraria mais mortes do
que nascimentos? Reﬂexos
da pandemia da Covid-19, o impacto
que a doença vem causando na humanidade é incomensurável, ainda
mais se tratando da população maranhense. Além das mais de 2.461 vítimas fatais atingidas pela doença, o
novo coronavírus vem alterando a demograﬁa de uma forma nunca vista
desde o início da série histórica dos
dados estatísticos dos Cartórios de
Registro Civil de São Luís, em 2003:
nunca se morreu tanto e se nasceu tão
pouco em um primeiro semestre como neste ano de 2021, resultando na
menor diferença já vista entre nascimentos e óbitos nos primeiros seis
meses do ano.
Em números absolutos os Cartórios de São Luís registraram 4.311 óbitos até o ﬁnal do mês de junho. O número, que já é o maior da história em
um primeiro semestre, é 35,2% maior
que a média histórica de óbitos no estado, e 7,01% menor que os ocorridos
no ano passado, com a pandemia já
instalada há quatro meses no Maranhão. Já com relação a 2019, ano anterior à chegada da pandemia, o aumento no número de mortes foi de
33,06%. Com relação aos nascimentos, São Luís registrou o menor número de nascidos vivos em um primeiro
semestre desde o início da série histórica em 2003. Até o ﬁnal do mês de junho foram registrados 7.356 nascimentos, número 16,8% menor que a
média de nascidos no estado desde
2003, e 4,55% menor que no ano passado. Com relação à 2019, ano anterior à chegada da pandemia, o número
de nascimentos caiu 26,92% na capi-

tal.
O resultado da equação entre o
maior número de óbitos da série histórica em um primeiro semestre versus o menor número de nascimentos
da série no mesmo período é o menor
crescimento vegetativo da população
em um semestre no estado, aproximando-se, como nunca antes, o número de nascimentos do número de
óbitos. A diferença entre nascimentos
e óbitos que sempre esteve na média
de 5.651 mil nascimentos a mais, caiu
para apenas 3.045 mil em 2021, uma
redução de 46,1% na variação em relação à média histórica. Em relação a
2020, a queda foi de 0,85%, e em relação a 2019 foi de 55,39%.
Os dados constam no Portal da
Transparência do Registro Civil
(https://transparencia.registrocivil.org.br/inicio), base de dados abastecida em tempo real pelos atos de
nascimentos, casamentos e óbitos
praticados pelos Cartórios de Registro
Civil do País, administrada pela Associação Nacional dos Registradores de
Pessoas Naturais (Arpen-Brasil), cruzados com os dados históricos do estudo Estatísticas do Registro Civil,
promovido pelo Instituto Brasileiro
de Geograﬁa e Estatística (IBGE), com
base nos dados dos próprios cartórios
brasileiros.

Óbitos no Maranhão crescem
16%

Os Cartórios do Maranhão registraram 17.381 óbitos até o ﬁnal do mês
de junho. O número, que já é o maior
da história em um primeiro semestre,
é 51,8% maior que a média histórica
de óbitos no estado, e 16,2% maior
que os ocorridos no ano passado, com
a pandemia já instalada há quatro

meses no Maranhão. Já com relação a
2019, ano anterior à chegada da pandemia, o aumento no número de
mortes foi de 26,7%. Em relação aos
nascimentos, o Estado registrou o
menor número de nascidos vivos em
um primeiro semestre desde o início
da série histórica em 2003. Até o ﬁnal
do mês de junho foram registrados
47.941 nascimentos, número 10,6%
menor que a média de nascidos no estado desde 2003, e 10,5% menor que
no ano passado. Com relação à 2019,
ano anterior à chegada da pandemia,
o número de nascimentos caiu 12,8%
no Maranhão.
Na comparação entre o maior número de óbitos da série histórica em
um primeiro semestre versus o menor
número de nascimentos da série no
mesmo período é o menor crescimento vegetativo da população em um semestre no estado, aproximando-se,
como nunca antes, o número de nascimentos do número de óbitos. A diferença entre nascimentos e óbitos que
sempre esteve na média de 42.201 mil
nascimentos a mais, caiu para apenas
30.560 mil em 2021, uma redução de
27,6% na variação em relação à média
histórica. Em relação a 2020, a queda
foi de 7,5%, e em relação a 2019 foi de
26%. O Estado também apresentou
queda no número de casamentos,
com 37,8% menor que a média histórica de celebrações no primeiro semestre, o número em 2021 mostra
uma pequena recuperação em relação às celebrações. Até junho deste
ano os Cartórios celebraram 5.559 casamentos civis, número 16,5% maior
que os 4.772 matrimônios realizados
no ano passado, mas ainda 42,2% menor que os 9.620 casamentos celebrados em 2019.

SÃO LUÍS

Acolhida do novo arcebispo, Dom Gilberto Pastana

BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA COM NIS 1 TAMBÉM SACAM
Trabalhadores informais e inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) nascidos em dezembro podem sacar a partir de hoje
(19) a terceira parcela do auxílio emergencial 2021. O dinheiro foi depositado nas contas poupança digitais da
Caixa Econômica Federal em 30 de junho. Os recursos
também poderão ser transferidos para uma conta-corrente, sem custos para o usuário.
Até agora, o dinheiro apenas podia ser movimentado
por meio do aplicativo Caixa Tem, que permite o pagamento de contas domésticas (água, luz, telefone e gás),
de boletos, compras em lojas virtuais ou compras com o
código QR (versão avançada do código de barras) em
maquininhas de estabelecimentos parceiros.
Em caso de dúvidas, a central telefônica 111 da Caixa
funciona de segunda a domingo, das 7h às 22h. Além
disso, o beneﬁciário pode consultar o site auxilio.caixa.gov.br. O saque originalmente estava previsto para
ocorrer em 12 de agosto, mas foi antecipado em cerca de
três semanas por decisão da Caixa. Segundo o banco, a
adaptação dos sistemas tecnológicos e dos beneﬁciários
ao sistema de pagamento do auxílio emergencial permitiu o adiantamento do calendário.
Auxílio é pago a beneﬁciários do Bolsa Família com NIS
1
Os beneﬁciários do Bolsa Família com Número de
Inscrição Social (NIS) terminado em 1 recebem hoje (19)
a quarta parcela do auxílio emergencial 2021. Os recursos podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa
Tem, por quem recebe pela conta poupança social digital, ou sacados por meio do Cartão Bolsa Família ou do
Cartão Cidadão.
Em caso de dúvidas, a central telefônica 111 da Caixa
funciona de segunda a domingo, das 7h às 22h. Além
disso, o beneﬁciário pode consultar o site auxilio.caixa.gov.br.

CANTANHEDE

Prefeito agride
moradores a pauladas

AGRESSÕES TERIAM OCORRIDO POR OBRA DE PAVIMENTAÇÃO

ARCEBISPO EMÉRITO DE SÃO LUÍS, DOM JOSÉ BELISÁRIO DA SILVA, SE REUNIU COM CLERO DO MARANHÃO E AUTORIDADES CIVIS
O prefeito Eduardo Braide participou da celebração de acolhida do novo arcebispo de São Luís, Dom Gilberto Pastana, realizada neste domingo
(18). A solenidade aconteceu no Parque São João Paulo II, no Aterro do Bacanga, Centro, e reuniu o arcebispo
emérito de São Luís, Dom José Belisário da Silva, convidados do clero do
Maranhão e autoridades civis. “Estamos felizes com a chegada de Dom
Gilberto Pastana a São Luís. Tenho
certeza que nossa Arquidiocese se engrandece com sua presença. A fé nos
traz forças para superar os desaﬁos
que a pandemia tem imposto, por isso, desejo que seu pastoreio seja luz
para nossa cidade e para todo o nosso
estado. Que Deus o abençoe em sua
nova missão! Também cumprimento
Dom José Belisário, que em todos esses anos como arcebispo de São Luís,
foi um grande missionário a serviço
do povo de Deus. Estamos gratos pela

missão frente à comunidade católica
em nossa cidade”, destacou o prefeito
Eduardo Braide, acompanhado da
primeira-dama, Graziela Braide.
Devido a pandemia e suas medidas
de prevenção, a celebração presencial
foi restrita aos membros do clero do
Maranhão, familiares e sacerdotes
convidados do Ceará e Pará, líderes de
outras denominações religiosas, representantes das comunidades religiosas locais, além de autoridades civis
dos poderes Executivo, Legislativo e
Judiciário da capital, Maranhão e Ceará. Entre os presentes, a vice-prefeita
de São Luís, Esmênia Miranda, seu esposo, Sandro Ribeiro; o secretário
municipal de Cultura, Marco Duailibe
e o secretário adjunto de Comunicação, Igor Almeida.
A celebração foi iniciada pelo vigário geral da Arquidiocese de São Luís,
padre Antônio José, que fez a saudação inicial.

Dom Gilberto Pastana de Oliveira é
paraense da cidade de Boim e tem 64
anos. Sua ordenação sacerdotal ocorreu em 27 de julho de 1985, na paróquia Cristo Libertador de Santarém
(PA). É mestre em Teologia Espiritual
pela Faculdade Teresianum, em Roma. Foi nomeado bispo de Imperatriz
(MA) pelo Papa Bento XVI, em 2005,
função que exerceu até 2016, quando
o Papa Francisco o nomeou bispo coadjutor da diocese de Crato (CE) até
sua nomeação como bispo diocesano.

Na tarde do último sábado (17), no município de Cantanhede, a 124 km de São Luís, o prefeito José Martinho
dos Santos Barros (PDT) agrediu a pauladas dois moradores de um terreno no bairro do Cajuí, periferia do município. O prefeito, popularmente conhecido como Kabão, estava acompanhado da sua assessora de imprensa
e do motorista, que também participaram das agressões. As agressões teriam começado devido sua gestão
ter passado com o trator em um terreno com a alegação
de abertura de uma rua.
O dono do terreno é Leandro Martins, conhecido como Maguim Sex, que teria sido o primeiro a ser agredido
pelo prefeito e depois o agredido passou a ser o irmão de
Maguim Sex, Cleiton Martins. O dono do terreno alega
ter documentação legal. Em um dos trechos do vídeo, o
irmão Cleiton Martins diz que veio para conversar. Também fala da agressão sofrida pelo irmão anteriormente.

Os irmãos Leandro e Cleiton Martins ﬁzeram exames
de corpo de delito e apresentaram a documentação do
terreno.
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SÃO LUÍS

COMBATE À COVID-19

Raposa é 1º município
da ilha 100% vacinado

Testagem rápida para
covid-19 na APAE

O feito se refere à imunização de toda a população adulta, acima de 18 anos, com a
primeira dose. Raposa se torna mais uma referência em vacinação para o Maranhão

O

município de Raposa é o
primeiro da Grande Ilha que
atinge a marca de 100% vacinado com a primeira dose
contra a Covid-19. O feito se refere à
imunização de toda a população
adulta, acima de 18 anos. Com o alcance, a cidade de Raposa se torna
mais uma referência em vacinação
para o Maranhão. O governador Flávio Dino esteve no município, em
evento nesta segunda-feira (19), no
bairro Maresia, marcado pela entrega
da placa Cidade Vacinada e a inauguração de uma Unidade Básica de Saúde (UBS).
O governador Flávio Dino pontuou
o signiﬁcado da marca alcançada. “Isso coloca a cidade na vanguarda do
Maranhão e do Brasil. Resultado de
uma intensa busca ativa, de casa a casa, e de convencimento das pessoas
da importância de vacinar. Distribuímos doses adicionais no município e
com o Arraial da Vacinação tivemos
uma aceleração da imunização. A Raposa já possui indicadores declinantes e vai continuar no que refere a casos e óbitos. A cidade é um exemplo
para o Maranhão”, destacou. Flávio
Dino acrescentou que as cidades da
Região Metropolitana de São Luís têm
avançado de maneira uniforme na vacinação. “As cidades da região estão
com índices superiores a 80% de vacinação e nossa meta é que, até setembro, toda esta população receba a segunda dose da vacina. Não existe vacina 100% eﬁcaz, mas não existe possibilidade de vencer o coronavírus
sem a vacina. A vacina é essencial e
imprescindível, e daí esse esforço prioritário”, reiterou. “A cidade 100% vacinada foi resultado de um esforço
conjunto e sabemos a diﬁculdade pe-

GOVERNADOR FLÁVIO DINO ENTREGOU PLACA DE CIDADE VACINADA PARA O MUNICÍPIO
lo questão de localização, e conseguimos, em um dia, vacinar todos. Fizemos um trabalho de busca das pessoas e convencimento da importância
de vacinar. Estamos muito felizes com
o resultado e saber que as pessoas foram convencidas de que vacinar é importante e que vai proteger a cidade e
o Maranhão”, destacou o secretário
de Estado de Saúde (SES), Carlos Lula.
A marca é resultado do esforço conjunto da gestão estadual e prefeitura,
que se uniram pelo propósito maior
de salvar vidas. No evento, o governador Flávio Dino acompanhou mais
um dia de vacinação e participou da
inauguração da nova UBS Maresia. A
unidade vai atender no trato de doenças gripais e no combate à Covid-19.
O funcionamento será 24h, todos os
dias da semana, realizando os primeiros atendimentos para as pessoas que
apresentarem sintomas leves e intermediários. O prefeito Eudes Barros
frisou que a palavra é de agradecimento. “Agradeço ao nosso governador e ao secretário de Saúde, que não
têm medido esforços em fazer Raposa
se tornar essa realidade. Ser 100% vacinada é de orgulho, atenção e respei-

to com o povo. Com esse patamar, a
cidade que já era muito visitada, será
ainda mais. O governador Flávio Dino
é sempre muito presente em nossa cidade, com várias obras e ações. Muito
do que foi feito aqui foi nesta gestão.
Juntos, tenho certeza que faremos
uma grande gestão neste município e
no Governo do Estado”, enfatizou.
Marcando a conquista da cidade foi
dado prosseguimento à vacinação
contra a Covid-19.
O proprietário de restaurante,
Francisco Oliveira, 71 anos, tomou a
primeira dose. “Está de parabéns a
Raposa e o Governo que está viabilizando esse benefício para a cidade.
Acho muito gratiﬁcante sermos premiados com esse momento. Eu iria
vacinar em Tutoia, mas soube desse
momento aqui e preferi vacinar na
minha cidade. Essa chance que temos
aqui muitos não têm, e só posso agradecer e estou muito satisfeito”, frisou.
Presentes ao evento, o presidente da
Câmara Municipal de Raposa, Benoniel Rodrigues; secretário de Saúde do
Município, Ronilson Froés; coordenadora de Imunização de Raposa, Allanna Lago.

VACINA NO BAIRRO

Liberdade pode ser grupo prioritário de vacinação
PATRÍCIA CUNHA
Em um solicitação feita na última
sexta-feira, o Ministério Público do
Maranhão pede ao Município de São
Luís e ao Governo do Estado, para que
seja formada, em caráter de urgência,
uma força-tarefa de vacinação contra
a Covid-19 a ﬁm de cumprir o Programa Nacional de Imunizações (PNI) no
bairro da Liberdade e entorno, área
reconhecida como comunidade remanescente de quilombo.

O documento, assinado pelo procurador-geral de justiça, Eduardo Nicolau, esclarece que o pedido objetiva
a promoção de uma cobertura vacinal
adequada no quilombo da Liberdade.
Além disso, tem a ﬁnalidade de chamar atenção para a necessidade de realização de busca ativa no bairro para
sanar problemas relativos ao baixo
acesso da população mais vulnerável
à internet, para a realização de cadastros.

A Liberdade foi reconhecida como
comunidade remanescente de quilombo pela Fundação Palmares por
meio da Portaria nº 192, de 13 de novembro de 2019. A área abrange cinco
bairros de São Luís (Liberdade, Camboa, Fé em Deus, Diamante e Sítio do
Meio), onde habitam cerca de 160 mil
moradores, constituindo-se num dos
maiores quilombos urbanos da América Latina.
Assim como as populações indígenas, as comunidades quilombolas foram inseridas na lista de prioridades
do PNI por serem consideradas de
elevada vulnerabilidade social porque
nelas a transmissão de vírus tende a
ser intensa em razão do grau coeso de
convivência.
A solicitação aos executivos estadual e municipal foi motivada pelo
pedido do Centro de Integração Sociocultural Aprendiz do Futuro, da Liberdade, por meio do seu dirigente
Maikon Lopes, que chegou ao promotor de justiça José Márcio Maia Alves,
diretor da Secretaria para Assuntos
Institucionais do MPMA.
“É preciso que a Prefeitura de São
Luís faça essa correção porque o reconhecimento do bairro da Liberdade
como quilombo deveria ter constado
nos registros desde o início da vacinação. Esse assunto é da máxima prioridade porque a cobertura vacinal na
Liberdade está deﬁcitária e as pessoas
que já deveriam ter sido contempladas desde o início no seu próprio espaço antropológico-cultural por serem quilombolas, não têm condições
de se deslocar aos postos de vacinação. Os moradores já imunizados foram os grupos prioritários por idade
atendidos nos poucos períodos em
que foram instalados postos de vacinação no bairro. É preciso corrigir isso
com urgência”, destacou.

SÓ NA PRIMEIRA SEMANA 124 PESSOAS JÁ FORAM ATENDIDAS
Na última segunda-feira (12), começou a testagem rápida para a Covid-19 no Laboratório de Análises Clínicas da APAE de são Luís em parceria com a Secretaria
Municipal de saúde da prefeitura de São Luís. Só nesta
primeira semana 124 pessoas já foram atendidas, 7 delas testaram positivo para a Covid-19 e encaminhadas a
Unidades Básicas de Saúde municipal que realizam
atendimento de síndrome gripal.
A testagem rápida para a Covid-19, dentre outros
atendimentos de saúde, é mais uma forma da APAE de
São Luís contribuir com a população no diagnóstico e
prevenção ao novo coronavírus.
Teve quem saiu festejando com o resultado negativo,
a Thaisa Helena de 22 anos, foi uma. “Muita felicidade,
testei negativo. Estava com medo de ser positivo, mas
graças a Deus deu tudo certo”, disse ela.
A realização do teste acontece de segunda a sexta
sempre das 14h às 16h. O exame realizado é tipo coleta
Swab nasal, indicado para aquelas pessoas que estão
sentindo algum sintoma entre o primeiro ao sétimo dia.
O teste é importante para poder detectar possíveis infectados da doença e assim evitar a proliferação do vírus.

REMOVIDOS DAS RUAS

Liberação online de
veículos em São Luís

PIXABAY

O SERVIÇO ENTROU EM FUNCIONAMENTO NESTA SEGUNDA

Segundo Maikon Lopes, existem
pelo menos 11 mil famílias inscritas
no CadÚnico (Cadastro Único para
Programas Sociais), ou seja, em situação de vulnerabilidade social. “Esse
número é só das pessoas que estão
inscritas, mas tem muito mais porque
tem gente que não consegue se inscrever nos programas. Estamos falando de famílias de oito, dez, até vinte
pessoas, que não têm como arcar com
o custo de pagar quatro passagens de
ônibus – de ida e volta – para tomar
uma dose de vacina. Por isso, estamos
clamando ao Poder público para garantir a vacinação na nossa área”, justiﬁcou.
Ainda de acordo com Maikon Lopes, existem pelo menos 11 mil famílias inscritas no CadÚnico (Cadastro
Único para Programas Sociais), ou seja, em situação de vulnerabilidade social. “Esse número é só das pessoas
que estão inscritas, mas tem muito
mais porque tem gente que não consegue se inscrever nos programas. Estamos falando de famílias de oito, dez,
até vinte pessoas, que não têm como
arcar com o custo de pagar quatro
passagens de ônibus – de ida e volta –
para tomar uma dose de vacina. Por
isso, estamos clamando ao Poder público para garantir a vacinação na
nossa área”, justiﬁcou.

A Prefeitura de São Luís, por meio da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes (SMTT), lançou um serviço eletrônico de preenchimento de um formulário
acessado via QR Code, para dar mais celeridade ao processo de retirada e liberação de veículos e motocicletas
que foram removidos por situações de irregularidades
das ruas. A ferramenta on-line é a primeira implementada pela pasta e integra a política de desenvolvimento digital da atual gestão municipal.
O serviço está disponível para a população a partir
desta segunda-feira (19). Por meio do preenchimento
do formulário on-line, será possível diminuir, em até
1h30, o tempo de atendimento presencial para a liberação do veículo, diversiﬁcando e facilitando o acesso aos
serviços da secretaria e proporcionando ao cidadão
mais segurança, comodidade e agilidade. O serviço está
disponível para veículos alvos de operações e ﬁscalizações que estão sendo realizadas diariamente em toda a
capital maranhense, ou estejam em estacionamentos irregulares. Após a remoção, eles são encaminhados para
a sede da secretaria até que estejam liberados para voltar às ruas.
Como acessar
O formulário poderá ser acessado a qualquer momento, por meio de um dispositivo eletrônico com câmera e que tenha acesso à internet. Para ter acesso ao
serviço, basta apontar a câmera para o QR Code, que estará disponível no site da SMTT (www.saoluis.ma.gov.br) ou no Instagram da secretaria (www.instagram.com/smtt.saoluis). Em seguida, o formulário será aberto no navegador do sistema operacional do aparelho. Poderão solicitar o requerimento para a liberação
o proprietário do veículo, um procurador (Pessoa Física)
ou procurador/sócio proprietário (Pessoa Jurídica). Caso o solicitante não se enquadre em nenhuma dessas
opções, também poderá preencher o formulário on-line, desde que preencha as informações necessárias e
que constam no documento.
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OPORTUNIDADE

AUDIOVISUAL

Diversidade na edição
2021 da Mostra Quelly
Assuntos como amor jovem, descobrimento da sexualidade e envelhecimento
LGBTQIPA+ serão abordados nos filmes selecionados para a edição de 2021

O

Centro Cultural Vale Maranhão, em parceria com a
Kasarão Filmes, realizará de
21 a 24 de julho, às 19h, a
terceira edição da Quelly – Mostra Nacional de Cinema de Gênero e Sexualidade. Serão exibidos ﬁlmes com temática LGBTQIPA+ reconhecidos pelo público nacional e internacional, e
inéditos no Maranhão, em formato
online, adotado na última edição por
conta da pandemia.
A Mostra Quelly foi criada pelo cineasta George Pedrosa, em parceria
com os produtores Josh Baconi e Gabriel Marques, com o objetivo de
apresentar ao público maranhense
ﬁlmes com temática LGBTQIPA+ pouco contemplados em cinemas e festivais locais, abrindo espaço para o diálogo e o fomento a este gênero de produção nacional.
Na edição de 2021, assuntos como
amor jovem, descobrimento da sexualidade e envelhecimento LGBTQIPA+ serão abordados nos ﬁlmes selecionados. “Desde a primeira edição
da Quelly queria falar sobre a vivência
de pessoas LGBTQI+ na terceira idade
e ﬁco muito feliz de abrir essa edição
com dois documentários com esse tema, principalmente porque a programação serve como uma janela para o
cinema de gênero produzido atualmente e foca na exibição e discussão
de obras que até alguns anos atrás
eram pouco representadas em salas
de cinema e festivais nacionais”, conta George.
Inicialmente aprovada em 2019 no

O FILME “TIME DE DOIS” É UM DOS DESTAQUES DA MOSTRA QUELLY QUE VAI ATÉ DIA 24
edital Pátio Aberto do CCVM, a Mostra Quelly, atualmente, faz parte da
programação anual da instituição.
“Incentivar e fomentar produções que
dialoguem com a agenda nacional e
internacional é um dos nossos principais objetivos. O audiovisual, enquanto dispositivo, permite o destaque necessário e urgente a esses temas. A Mostra Quelly reforça o nosso
compromisso em abrir espaço para o
debate, além de proporcionar ao nosso público o acesso a produções pouco difundidas no âmbito nacional”,
aﬁrma o diretor e coordenador artísti-

co do Centro Cultural Vale Maranhão,
Gabriel Gutierrez.
Seguindo o mesmo formato do ano
anterior, a mostra contará com exibições dos ﬁlmes, seguidos das rodas de
conversa com os realizadores dos curtas exibidos e com mediação de produtores culturais e artistas maranhenses e de outros estados. Os ﬁlmes
da Mostra Quelly estarão disponíveis
por 48 horas após a primeira exibição
no canal do YouTube do Centro Cultural Vale Maranhão. Abaixo, segue a
programação completa. Classiﬁcação
indicativa: 18 anos.

MostraNacionaldeCinemadeGêneroeSexualidade
Programação 3ª edição Quelly
21/07 – Programa 1
Homens Pink – Renato Turnes
(SC/SP) – 2020
Sinopse: Nove homens gays compartilham suas memórias. Os primeiros desejos, o fervo da juventude num
país sob a ditadura militar, a devastação da AIDS, a festa como território de
resistência. O envelhecer do homem
gay é celebrado nas vozes de orgulhosos sobreviventes. O curta foi exibido
na 28ª edição do Festival Mix in Brazil,
ganhou Prêmio do Júri no Festival Digo – Festival de Diversidade Sexual; e
teve sua estréia na FAM – Florianópolis Audiovisual do Mercosul.
As canções de amor de uma bixa velha
– André Sandino Costa (RJ) – 2020
Sinopse: O envelhecer do homem
negro gay retratado por Márcio Januário a partir do seu espetáculo homônimo. O ﬁlme foi exibido no primeiro
semestre de 2021 na primeira edição
do Pajubá – Festival de Cinema LGBTI+ do Rio. Após as exibições, conversa aberta com artistas e realizadores
mediada pelo jornalista Jock Dean.
22/07 – Programa 2
Time de Dois – André Santos (RN) –
2021
Sinopse: Flávio e Wendel são da
mesma escolinha de futebol e compartilham o sonho de serem jogadores proﬁssionais. Flávio tem dúvidas
se deve continuar tentando e com a
possibilidade de sua desistência,
Wendel percebe que o que eles sentem um pelo outro pode ser mais que
amizade. O ﬁlme foi selecionado no
Rio Festival de Cinema LGBTQIA+
que está acontecendo desde o dia 8 de
julho e irá até 18 de julho.
Aonde vão os pés – Débora Zanatta
(PR) – 2020
Sinopse: O curta mostra a personagem que percorre os caminhos da
adolescência com coragem para viver

seus desejos. E no encontro com o
inesperado se coloca a correr, conﬁante em seus próprios pés.
O Último cinema de rua – Marçal
Vianna (RJ) – 2021
Sinopse: Quatro jovens artistas que
resgatam a memória de sua cidade, os
anos dourados de Nova Iguaçu, o ápice e a queda dos cinemas de rua. Após
as exibições, conversa aberta com artistas e realizadores mediada pela
produtora executiva da associação de
produtores culturais Explana Mermã,
Maitê Sousa.

Festival Internacional de Diversidade
Sexual o prêmio de Melhor Curta na
Mostra Mulheres LGBTI+ e prêmio
AIC. Após as exibições, conversa aberta com artistas e realizadores mediada
pelo doutor em Políticas Públicas Carlos Wellington.

24/07 – Programa 4
Santaterror – Bruna Provazi (SP) –
2019
Sinopse: Enquanto o Brasil se prepara para receber a Copa do Mundo e
o Papa Francisco, uma onda de performances pornoterroristas chocam o
país. Neste documentário vemos co23/07 – Programa 3
De vez em quando eu ardo – Carlos mo vida e obra se misturam na trajetória dessa artista visceral. O ﬁlme foi
Segundo (MG) – 2020
Sinopse: O curta fala de uma fotó- selecionado na edição de 2020 do Fesgrafa que busca a simbiose dos cor- tival Mix in Brazil.
Mulheres de Fé – Bruna Santos e
pos. Seu encontro com Tereza, uma
modelo que participa de uma sessão Dalila Ramos (SP) – 2019
Sinopse: Documentário que conta
de fotograﬁa, acaba criando um abalo, muito maior do que elas podem a trajetória de duas mulheres de difeimaginar. O ﬁlme circulou em vários rentes religiões que se encontram na
festivais nacionais e internacionais, luta feminista a partir da sua fé. O ﬁlcomo o 14º For Rainbow – Cinema e me foi selecionado no 28° Festival Mix
Diversidade – Brasil, onde ganhou in Brazil.
Tia Iracy Futebol Clube – Layla Sah
prêmio da crítica.
A Mordida – Pedro Neves Marques (CE) – 2020
Sinopse: Maria Iracy, mais conhe(Portugal/Brasil) – 2019
Sinopse: Uma casa na mata atlânti- cida popular e carinhosamente como
ca e uma fábrica de mosquitos geneti- Tia Iracy, principalmente pelos jogacamente modiﬁcados em São Paulo. dores do seu time de futebol, é uma
Uma relação poliamorosa e não-biná- mulher forte ao mesmo tempo delicaria procura sobreviver a uma epide- da que fez da sua vida uma partida de
mia que atravessa o Brasil, enquanto futebol que apesar de ter tido tudo pra
no interior da fábrica milhares de perder os campeonatos da vida, obtemosquitos nascem diariamente – um ve muito mais vitórias que derroexército de insetos prestes a ser distri- tas. Após as exibições, conversa aberta com artistas e realizadores mediada
buído pelo país.
Entre – Ana Carolina Marinho e pela travesti preta, poeta marginal e
escritora Pietra de Ofá.
Luz Bárbara (SP) – 2019
Sinopse: Duas mulheres separadas
por um veio poluído do rio Tietê, Jaci e Serviço
Maria se relacionam entre suas janeO quê: 3ª edição da Quelly
las. Cada margem, uma cidade. Jaci
Quando: 21 a 24 de julho de 2021,
suspeita que Maria está sob cárcere
doméstico e decide atravessar o rio. às 19h
Onde: www.youtube.com/centroCurta selecionado no Festival do Rio
em 2019 e em 2021 ganhou no DIGO – culturalvalemaranhao

EmbuscaaçõesnoMA
quepreservamPatrimônio
As iniciativas que promovam o Patrimônio Cultural
Brasileiro, no Maranhão e em todos o País, podem concorrer ao 34º Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade,
do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), autarquia federal vinculada à Secretaria Especial da Cultura (Secult) e ao Ministério do Turismo.
Para incentivar a inscrição de ações no estado e tirar dúvidas sobre o edital, o Iphan realiza oﬁcina online para o
público maranhense na próxima terça-feira (20), às 17h.
Os interessados em participar da oﬁcina online devem
encaminhar e-mail para ana.martinho@iphan.gov.br.
A premiação nacional vai reconhecer 12 iniciativas.
Os vencedores vão receber R$ 20 mil como forma de incentivo ao trabalho desenvolvido em benefício do Patrimônio Cultural. O Prêmio Rodrigo Melo Franco de
Andrade 2021 homenageia o Patrimônio Cultural do
Nordeste, mas podem ser inscritas propostas de todo o
território nacional. Podem inscrever ações no prêmio o
poder público (municipal estadual e federal), cooperativas e associações formalizadas, redes e coletivos não
formalizados, pessoas físicas, microempreendedor individual e microempresa. Fundações e empresas privadas poderão ser indicadas a menção honrosa, segmento
no qual não há remuneração em espécie, mas confere
certiﬁcação e selo do Prêmio Rodrigo 2021.
Para participar os proponentes deverão acessar o formulário de inscrição, disponível no site do Iphan, até o
dia 15 de agosto. As ações serão avaliadas, inicialmente,
nas comissões estaduais, compostas por representantes
das diferentes áreas culturais de cada estado e presididas pelos superintendentes. Iniciativas vencedoras na
etapa estadual serão analisadas pela Comissão Nacional
de Avaliação, formada pela presidência do Iphan e por
20 jurados que atuam nas áreas de preservação ou salvaguarda do Patrimônio Cultural.
O resultado da etapa regional está previsto para ﬁnal
de outubro. Já as dez ações vencedoras em nível nacional e as duas menções honrosas serão divulgadas em
dezembro. Os interessados em concorrer ao prêmio podem se inscrever em duas categorias. A primeira contempla ações de excelência na integração entre as dimensões material e imaterial do patrimônio cultural
com resultados relativos ao ano de 2019 e 2020. Já na segunda categoria, podem ser inscritas ações de excelência na preservação e salvaguarda do patrimônio cultural
adaptadas ao contexto da pandemia, com resultados relativos ao ano de 2020.

VERSÃO EXCLUSIVA

Luísa Sonza lança
“DOCE 22” no Spotify

LUIZA LANÇOU O ENHANCED ALBUM COM O SPOTIFY
Para celebrar a chegada do segundo álbum de estúdio
de Luísa Sonza , o Spotify criou o ” DOCE 22 Enhanced
Album”, uma nova playlist multimídia que servirá como
o destino ﬁnal para os fãs da cantora curtirem uma experiência digital repleta de conteúdo exclusivo com recursos visuais e vídeos. Luísa Sonza é a primeira artista
no Brasil a lançar o Enhanced Album no Spotify.
A partir de domingo, o ” DOCE 22 Enhanced Album”
será lançado com conteúdo exclusivo de áudio e vídeo
produzido pela cantora, explorando as inﬂuências para
a produção do segundo álbum da Luísa Sonza. Os fãs terão acesso exclusivo a histórias (comentários pessoais
escritos em 14 faixas do álbum), audioliners (interlúdios
de áudio imersivos) e canvas (loops de vídeo verticais de
8 segundos em cada faixa).
Com DOCE 22, Luísa Sonza revela que criou um álbum com músicas que não sejam só sobre a vida dela,
mas que reﬂetem vivências comuns entre as pessoas. A
cantora espera que o álbum possa confortar, divertir,
chorar, encorajar e dar força aos fãs. “Muito ansiosa e feliz com este lançamento deste projeto tão especial para
mim. Foram pouco mais de um ano focada para que
saísse tudo o mais incrível possível para mim, e claro,
para os meus fãs que me acompanham e me apoiam
desde o início. Poder trazer esta experiência do Enhanced Album com o Spotify pela primeira vez no Brasil,
sem dúvidas é uma grande honra. Espero que curtam
todas as surpresas!!!”, disse Luísa.
Os fãs que durante essa semana seguiram e curtiram
a Enhanced Playlist criada por Luísa Sonza no Spotify,
em forma de aquecimento para o lançamento do segundo álbum da cantora, poderão automaticamente acessar a experiência digital “DOCE 22 Enhanced Album”.

ESPORTES

oimparcial.com.br

George Raposo
E-mail: gdinamite@gmail.com

11

São Luís, terça-feira, 20 de julho de 2021

CONTRA ARGENTINOS

SÉRIE B

Sampaio busca quebrar
tabu contra Guarani

São Paulo e Galo em
ação na Libertadores

Sem o atacante Pimentinha, o técnico tricolor Felipe Surian tem uma série de dúvidas
para escalar a equipe diante do Bugre no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas
ATLETICO-MG RECEBE O BOCA JUNIOR NO ESTÁDIO MINEIRÃO

NERES PINTO

F

ora do G4 da Série B do Campeonato Brasileiro, o Sampaio
Corrêa tem hoje mais um confronto importante. O Tricolor
joga em Campinas, diante do Guarani, time que tem mais três pontos que
os bolivianos nesta competição. O jogo será disputado a partir das 19h no
Estádio Brinco de Ouro da Princesa.
Com apenas uma movimentação
de treinamento, ontem (18), a equipe
comandada por Felipe Surian seguiu
para o interior paulista ainda indeﬁnida. Na última sexta-feira, os bolivianos foram derrotados pelo Coritiba
por 3 a 2. Já o time paulista entrou no
grupo dos quatro melhores classiﬁcados, após uma goleada aplicada no
Conﬁança-SE, em Aracaju, por 4 a 1,
está cheio de moral e terá força máxima.
Desfalques
É certo que o Sampaio Corrêa não
terá o atacante Pimentinha, que sente
um desgaste muscular, segundo atestou o Departamento Médico. O zagueiro Joécio e o meia Eloir não se recuperaram das lesões e também permanecem fora da equipe. A provável
formação da equipe é esta: Mota; Gustavo, Paulo Sérgio, Nilson Junior e Zé
Mário; Mauro Silva, Ferreira e Nádson; Romarinho, Ciel e Jean Silva.
Uma das maiores preocupações do
treinador Surian é com o setor defensivo, que nos três últimos jogos sofreu
seis gols, sendo o primeiro sempre antes dos 15 minutos iniciais. Agora, já

MAURO SILVA É A NOVIDADE DA EQUIPE QUE VIAJOU PARA CAMPINAS
são oito gols em 12 jogos. O aproveitamento técnico caiu para 52.8%, queda
de quase 30 pontos percentuais em
relação ao término da rodada anterior.
Retrospecto
O retrospecto dos jogos entre Sampaio e Guarani é amplamente desfavorável para os tricolores na história
do Campeonato Brasileiro. Até aqui,
foram cinco duelos, nenhuma vitória
do Tricolor, um empate e quatro
triunfos do Bugre campineiro, que
marcou oito gols e sofreu apenas um.
No último, em São Luís, disputado no
dia 23 de dezembro de 2020, o placar
ﬁnal apontou 1 a 0 em pleno Castelão.
Arbitragem

A Confederação Brasileira de Futebol designou um trio do Rio de Janeiro
para Guarani x Sampaio Corrêa. Rodrigo Carvalhaes de Miranda será o
árbitro, tendo como assistentes Carlos Henrique Alves de Lima Filho e Silbert Faria Sisquim. O quarto árbitro
será João Vitor Gobbi (SP).
Márcio Araújo
O próximo reforço do Tricolor deverá ser o volante Márcio Araújo. O
clube está em negociações com o atleta maranhense desde o último ﬁm de
semana. Tem 37 anos (nasceu em 11
de junho de 84) e já vestiu a camisa de
grandes clubes brasileiros como Atlético-MG, Palmeiras-SP e Flamengo-RJ
e Sport-PE, onde disputou o Brasileirão de 2020.

SÉRIE D

As primeiras partidas de volta das oitavas de ﬁnal da
Copa Libertadores de 2021 ocorrem hoje e dois brasileiros entram em campo para decidir o seu destino na
competição.
O primeiro a entrar em campo é o Atlético-MG que
recebe o Boca Juniors no Estádio Mineirão. No confronto de ida, em Buenos Aires, as duas equipes não saíram
do zero no placar. Para esta partida, o técnico Cuca poderá ter o retorno de Savarino. Na manhã deste domingo, o atacante treinou normalmente após ser preservado por uma fadiga muscular. Com isso, não deverá ser
problema para encarar os argentinos.
No primeiro jogo, na Argentina, empate em 0 a 0.
Com isso, basta ao Atlético uma vitória simples para garantir uma vaga nas quartas de ﬁnal da competição. Empate com gols, dá a classiﬁcação para os hermanos. Caso
o placar zerado se repita, a decisão será nos pênaltis.
Às 21h30 é a vez de São Paulo e Racing duelarem. O
Tricolor Paulista foi eliminado apenas três vezes nesta
etapa da competição em sua história, sendo que nenhuma delas foi para equipes estrangeiras. Em 2007, o São
Paulo enfrentou o Grêmio e venceu por 1 a 0 no Morumbi, mas foi derrotado por 2 a 0 em Porto Alegre. Já em
2013, contra o Atlético-MG, o Tricolor perdeu por 2 a 1
em casa e por 4 a 1 em Belo Horizonte. Por último, em
2015, em duelo contra o Cruzeiro, uma vitória por 1 a 0
para cada lado e derrota nas penalidades máximas.
A partida será realizada no Estádio de Avellaneda, na
Argentina. Na partida de ida no Morumbi as duas equipes empataram por 1 a 1. Caso haja um novo empate a
decisão vai ser nos pênaltis. Jogando em solo argentino,
o São Paulo não vence uma partida pela competição
continental desde 2005, quando conquistou o tricampeonato do torneio. Na ocasião, o Tricolor derrotou o River Plate por 3 a 2, na semiﬁnal daquela edição. Desde
então, foram sete jogos na Argentina pela Libertadores,
com cinco derrotas e dois empates. Neste período, o São
Paulo enfrentou times como o próprio River Plate e Racing, além de Talleres, San Lorenzo, Estudiantes e Arsenal de Sarandí.

LBF

Técnicos “maranhenses” prestigiados Sampaio larga na frente nos playoffs

O MOTO CLUB DE CARLOS FERRO TERMINOU O 1º TURNO NA 5º POSIÇÃO COM NOVE PONTOS
As atuações de Moto e Juventude, no último sábado, mesmo ﬁcando abaixo das
expectativas, não tinham resultado até o
início da tarde de ontem, em nenhuma
manifestação das diretorias sobre uma
possível saída dos treinadores. O clube de
São Mateus foi derrotado pelo Guarany de
Sobral-CE e afundou ainda mais na classiﬁcação. É o penúltimo colocado do Grupo
2. Por sua vez, om Rubro-Negro maranhense, apesar da vitória apertada (1 a 0) sobre o
Palmas-TO, no Nhozinho Santos, voltou a
jogar mal e foi bastante ameaçado pelo adversário.
O presidente motense Natanael Júnior,
em entrevista, não deixou nenhum indício
de que irá tomar providências para troca
de comando técnico. Disse apenas que o
zagueiro André Penalva deverá estar pronto para os próximos jogos e que o volante
Hulk é esperado nas próximas horas em
São Luís. Descartou qualquer investimento
para contratação de novos reforços, justiﬁcando a falta de recursos ﬁnanceiros.
Parabéns
Quem demonstrou satisfação com o resultado e até enalteceu o grupo foi o técnico Carlos Ferro. Para ele, o jogo foi bastante
difícil, notadamente no meio de campo, no
primeiro tempo, mas com as modiﬁcações
feitas, o Moto foi melhor em todos os aspectos.

“A série D é isso, jogo difícil, chave complicada, estreita, mas a gente está aí lutando com a cabeça erguida, trabalho honesto, transparente e com oitenta por cento do
nosso elenco maranhense, inclusive a comissão técnica. O elenco tem uma diﬁculdade porque fazemos uma transição da base para o proﬁssional, alguns estavam jogando no São José, uma equipe de pequena
expressão e agora disputam o Campeonato
Brasileiro. Se a gente pegar tudo isso, não é
fácil. Então o Moto está de parabéns, porque está oportunizando e a gente direcionando o trabalho e conduzindo o time à
classiﬁcação”, enfatizou o técnico motense.
No próximo sábado, quando começa o
segundo turno, todos os adversários que
atuaram no último ﬁm de semana voltarão
a se enfrentar. Desta forma, o Moto vai a
Palmas-TO e o Juventude Samas recebe o
Guarany de Sobral.
Classiﬁcação
O 1º turno terminou com a seguinte
classiﬁcação no Grupo 2: 1º – Guarany de
Sobral – 15; 2º 4 de Julho 14; 3º Imperatriz
10; 4º Paragominas 9; 5º Moto 9; 6º – Tocantinópolis 7; 7º Juventude 6; e 8º Palmas 4. O
time paraense se apresenta à frente do Moto no saldo de gols: 3 contra 0 do representante maranhense.

SAMPAIO VENCEU O SANTO ANDRÉ NA PRIMEIRA PARTIDA E AGORA DECIDE EM SÃO LUÍS A VAGA
Na abertura da série de quartas de ﬁnal
que coloca três títulos da LBF em confronto, melhor para o bicampeão Sampaio
Basquete. O tricolor do Maranhão venceu
o Santo André/Apaba por 76 a 65, fora de
casa, no ginásio do Parque Celso Daniel,
em Santo André (SP).
Isabela Ramona foi a cestinha do jogo,
com 18 pontos para o tubarão. Débora teve 14 pontos e foi a mais eﬁciente do duelo, com 8 assistências, 6 roubos de bola de
24 de eﬁciência que lhe renderam o troféu
GOL Linhas Aéreas de Melhor Jogadora da
Partida.
Leticia, campeã pelo Sampaio em 2019,
foi a maior anotadora andreense, com 17
pontos. Glenda teve seu quarto duplo-duplo na temporada, com 11 pontos e 17 rebotes. Ariadna e Sassá foram outras que
contribuíram com mais 11 pontos cada.
A série viaja para o Maranhão, onde as
equipes se enfrentam na próxima sextafeira (23, 19h30, LBF LIVE), no ginásio
Costa Rodrigues, em São Luís.
A Bolívia Querida, que não perde para o
rival desde 2016, precisa de mais uma vitória para avançar. Já o Santo André/Apaba tem que impedir um novo revés para
levar o confronto ao terceiro jogo, marca-

do para o dia seguinte (24, 19h30, LBF LIVE).
Após um primeiro tempo marcado pelo
estudo entre as equipes e equilíbrio no
placar (31×29 para as donas da casa na
metade do jogo), o Sampaio voltou mais
ligado do intervalo, abrindo 8-0 nos primeiros três minutos do terceiro quarto,
corrida que garantiu a vantagem no restante da parcial.
A forte rotação boliviana seguiu defendendo o placar com intensidade, pontuando com Gil, Jeanne e a cestinha Ramona. Sassá, Leticia e Jaqueline mantinham
as paulistas na disputa, reduzindo o déﬁcit para 6 (60×66 a 2’38” do ﬁm), mas a defesa de Virgil Lopez assegurou o triunfo e a
vantagem na série para as atuais campeãs.
“Nosso time se sobressai muito quando
consegue jogar com ritmo. No primeiro
tempo, não conseguimos nos impor, ﬁcou
um jogo amarrado, deixamos elas gostarem do jogo. No segundo tempo a gente
entendeu melhor isso, fez uma boa defesa
e conseguiu sair mais em contra-ataque.
Fico feliz pelo troféu e mais feliz ainda pela vitória.”, aﬁrmou Débora, do Sampaio
Basquete.

Nedilson Machado

E-mail: nedilsonmachado@gmail.com
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O ﬁlho de Medina

Prêmio Iphan

A modelo Yasmin Brunet está esperando
um ﬁlho de Gabriel Medina. A informação é
do blog “Em Off”, do portal iG. A modelo,
que foi barrada pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB) de ir a Tóquio acompanhar o
marido nas Olimpíadas 2021, disse recentemente que tinha um bom motivo para a insistência na viagem. Pois aí está! Tem um bebê a caminho. A intenção do casal era anunciar a gravidez em Tóquio.

Iniciativas que promovam o Patrimônio
Cultural Brasileiro, no Maranhão e em todos
o País, podem concorrer ao 34º Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade, do Instituto
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
(Iphan).
Para incentivar a inscrição de ações no estado e tirar dúvidas sobre o edital, o Iphan
realiza oﬁcina online para o público maranhense nesta terça-feira, 20, às 17h.

Pra curtir
O Centro Cultural Vale Maranhão, em parceria com a Kasarão
Filmes, realizará de
21 a 24 deste mês, às
19h, a terceira edição
da Quelly – Mostra
Nacional de Cinema
de Gênero e Sexualidade.

O professor Natalino Salgado deu
entrada no último dia 28 de junho no
seu processo de aposentadoria. Aposenta-se como professor, depois de
42 anos de dedicação à UFMA, no
Curso de Medicina. Deixa como legado uma trajetória em prol da ciência,
das inovações no campo da nefrologia, da luta pela criação do hospital
universitário, do fortalecimento da
pós-graduação e da formação de milhares de novos médicos que passaram pelos bancos e laboratórios da
universidade.O gestor Natalino, porém, continua sua trajetória até
2023, quando ﬁnda seu mandato, delegado pela comunidade em consulta pública e, depois, pelos membros
do Conselho Superior da UFMA.

Serão exibidos ﬁlmes
com temática
LGBTQIPA+ reconhecidos pelo público
nacional e internacional, e inéditos no
Maranhão, em formato online, adotado
na última edição por
conta da pandemia.

Gabriel Segundo, da
Semente Negócios, é o
convidado desta quarta-feira, 21, no Conexão ACM, que fará o
lançamento de mais
um produto pensado
para apoiar os empresários maranhenses, o
Inova ACM – Inovação
e Transformação nas
Empresas. Gabriel Segundo (foto), consultor
de Inovação da Semente Negócios é o convidado especial desta
semana.

A pleno vapor a testagem rápida para a Covid-19, dentre outros
atendimentos de saúde, na Apae São Luís. É
mais uma forma da
APAE de contribuir
com a população no
diagnóstico e prevenção ao novo coronavírus. E quem saiu festejando com o resultado
negativo, foi Thaisa
Helena de 22 anos.
“Muita felicidade, testei negativo. Graças a
Deus deu tudo certo”,
disse ela.

Conexão ACM

Academia na Praça

Anticorpos elevados

Quarta-feira, 21 de julho, é dia de Conexão
ACM! Desta vez, a Associação Comercial do Maranhão (ACM), que produz o programa que é
apresentado Ao Vivo no seu canal do Youtube,
fará o lançamento de mais um produto pensado
para apoiar os empresários maranhenses, o Inova ACM – Inovação e Transformação nas Empresas. O Conexão ACM terá a participação de Gabriel Segundo (foto), proﬁssional que atua nos
ramos de distribuição atacadista, construção civil e ﬁnanças e é consultor de Inovação da Semente Negócios.O programa começa às 19h30h.

O vereador Antônio Garcez (PTC) apresentou
durante sessão híbrida na última quarta-feira,
14, na Câmara Municipal de São Luís (CMSL), a
Indicação nº 236/21 solicitando ao Governo do
Maranhão, por meio da Secretaria de Estado do
Esporte e Lazer (Sedel), a elaboração de programa público de orientação física nas diversas
praças da capital maranhense. No documento, o
parlamentar aﬁrmou que as novas praças recém
construídas ou reformadas garantem a oportunidade de moradores e visitantes realizarem atividades de lazer e de esporte de forma segura.

Uma ampla pesquisa com moradores de um
pequeno município italiano releva que 98,8%
das pessoas infectadas em fevereiro e março de
2020 apresentaram níveis elevados e detectáveis
de anticorpos contra o Sars-CoV-2 em novembro do mesmo ano. Conduzida por cientistas da
Universidade de Padua, na Itália, e do Imperial
College de Londres, no Reino Unido, o estudo
testou cerca de 3 mil moradores de Vo’ Euganeo,
que ﬁca em Pádua, entre fevereiro e novembro
de 2020 para averiguar o desenvolvimento dos
anticorpos contra o vírus.

Acontece até este domingo, 25, a 20ª edição do Festival Mundial de Circo que conta com espetáculos
circenses, exposição,
oﬁcinas e documentários.
O público tem acesso
gratuito a todas as
atividades no site oﬁcial do evento. Para
assistir tudo, é só entrar na seção “Bilheteria” e fazer um cadastro.
E para quem não perde uma chance de
cair em uma boa roda
de samba, a dica é
assistir ao Festival
Escola do Samba, que
acaba de ganhar uma
versão online diferentona, em formato
de websérie.
São seis episódios
inéditos, cada um deles com 52 minutos
de duração, que registram a pluralidade
e as composições autorais desse gênero
afro-brasileiro.

