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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.

Técnicos 
“maranhenses” 

prestigiados 
na série D 

PÁGINA 10

As atuações de Moto e Juven-
tude, 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. 

EFEITOS DA COVID

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

 Raposa é a primeira cidade da ilha a vacinar 100% dos adultos 

Basquete: Sampaio larga 
na frente nos playoffs

Na abertura da série de quartas de final que co-
loca 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
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o Vai dar certo

Na pandemia, a vulnerabilida-
de humana foi exposta de manei-
ra 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 vaci-
na... PÁGINA 4

PAULO VICTOR 
Vereador de São Luís

Cuba: liberdade 
x revolução
(...) Romper a ordem, vi-

ver o imprevisível e destituir 
as simetrias hierárquicas dos 
poderes nobiliárquicos pas-
sou a compor a nova inter-
pretação do conceito de re-
volução. (...) PÁGINA 4

 VICTOR MISSIATO 

Doutor em história

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 espa-

cial desenvolvido para fins civis. PÁGINA 7

 PÁGINA 9
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Deputado Marcelo Ramos foi alvo de críticas do chefe do Executivo no fim de semana
em razão da aprovação do novo fundo eleitoral

Li mi ta ções

BOLSONARO

Vice da Câmara pede
cópia de impeachment

O
de pu ta do Mar ce lo Ra mos 
(PL-AM) so li ci tou, nes ta se- 
gun da-fei ra (19), có pia dos 
mais de 100 pe di dos de im- 

pe a ch ment que fo ram apre sen ta dos 
con tra o pre si den te Jair Bol so na ro. O 
par la men tar es tá no meio de uma cri- 
se com o che fe do Exe cu ti vo, em ra zão 
de crí ti cas re la ci o na das ao au men to 
da ver ba pa ra fi nan ci ar cam pa nhas 
em 2022.

A tro ca de hos ti li da des co me çou 
após a apro va ção do au men to do fun- 
do elei to ral pa ra R$ 5,7 bi lhões. Em 
dis cur so no fim de se ma na, ao dei xar 
o hos pi tal, Bol so na ro dis se que o par- 
la men tar é o res pon sá vel pe la apro va- 
ção do au men to no fun do. “LDO eu tô 
ven do uma crí ti ca em ci ma dos no- 
mes? Os par la men ta res apro va ram a 
LDO, é um do cu men to enor me com 
vá ri os ane xos, tem mui ta coi sa lá den- 
tro, cer to? Ago ra, mui tos par la men ta- 
res ten ta ram des car tar es sa ques tão. 
O de pu ta do res pon sá vel por apro var 
is so aí é o Mar ce lo Ra mos, lá do Ama- 
zo nas. O pre si den te”, ata cou Bol so na- 
ro.

O pre si den te pros se guiu os ata ques 
a Ra mos e ten tou de fen der os go ver- 
nis tas. Ele (Ra mos) que fez is so tu do, 
que se ti ves se des ta ca do, tal vez o re- 
sul ta do ti nha si do di fe ren te. En tão co- 
bre em pri mei ro lu gar do Mar ce lo Ra- 
mos. E quem tá ata can do par la men tar 
que vo tou o fun dão, is so não é ver da- 
de. Te ve a vo ta ção da LDO, que in te- 
res sa va pro go ver no. En tão num pro- 
je to enor me, al guém bo tou lá den tro 
es sa cas ca de ba na na, es sa ja bu ti ca- 
ba”, dis se Bol so na ro.

Mar ce lo Ra mos res pon deu ao che-
Co mis são ex tra or di ná ria

MARCELO RAMOS SOLICITOU CÓPIA DOS MAIS DE 100 PEDIDOS DE IMPEACHMENT

fe do Exe cu ti vo, di zen do que ele tem o 
po der de ve tar es se tre cho da Lei de 
Di re tri zes Or ça men tá ri as. “Ele de ve- 
ria é di zer que vai ve tar, mas vai ten tar 
ar ru mar al guém pa ra res pon sa bi li zar 
tam bém, por que é tí pi co de le e dos fi- 
lhos cor rer das su as res pon sa bi li da- 
des e obri ga ções”, dis se o par la men- 
tar.

A ad vo ga da cons ti tu ci o na lis ta Ve ra 
Che mim, mes tre em di rei to pú bli co 
pe la Fun da ção Ge tú lio Var gas (FGV), 
des ta ca que no re ces so par la men tar, 
que du ra ate agos to, con for me pre vi- 
são da Cons ti tui ção, uma co mis são 
con duz os tra ba lhos do Le gis la ti vo.

“Du ran te o re ces so par la men tar 

exis te uma co mis são re pre sen ta ti va 
do Con gres so, com pos ta por se te se- 
na do res e se te de pu ta dos. Eles têm 
atri bui ções co mo ze lar pe la prer ro ga- 
ti va do Con gres so e exer cer com pe- 
tên cia ad mi nis tra ti va da me sa… Eu 
creio que o vi ce-pre si den te, uma vez 
que a Câ ma ra es tá em re ces so, ele não 
te ria com pe tên cia pa ra de ci dir so bre 
es sa ques tão (acei tar im pe a ch ment)”, 
ex pli ca.

“O vi ce-pre si den te te ria que cri ar 
uma co mis são pa ra tra tar do im pe a-
ch ment e con vo car uma ses são ex tra- 
or di ná ria. Acho di fí cil que is so pos sa 
ocor rer. A co mis são se ria prin ci pal-
men te pa ra as sun tos de ca rá ter ur- 
gen te”, com ple ta Ve ra.

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 Cai xa Econô mi ca Fe de ral dis tri- 
bui rá, em agos to, uma fa tia do lu cro
de R$ 8,5 bi lhões re gis tra do pe lo Fun- 
do de Ga ran tia do Tem po de Ser vi ço
(FGTS) em 2020. A quan tia exa ta pa ra
os 83 mi lhões de co tis tas do Fun do de
Ga ran tia se rá de ter mi na da pe lo Con- 
se lho Cu ra dor do FGTS até o fim des te
mês. O va lor dis tri buí do se rá me nor
do que o pa go no ano pas sa do, po- 
den do che gar a R$ 5,9 bi lhões.

Em 2020, o va lor dis tri buí do aos
tra ba lha do res com con ta no Fun do de
Ga ran tia foi de R$ 7,5 bi lhões, o equi- 
va len te a 66,3% do lu cro de 2019. Nes- 
te ano, co mo a ren ta bi li da de en co- 
lheu cer ca de 25%, a quan tia a ser dis- 
tri buí da de ve rá, pe lo me nos, ga ran tir
a cor re ção mo ne tá ria dos va lo res pe lo
Ín di ce de Pre ços ao Con su mi dor Am- 
plo (IP CA), se gun do Gus ta vo Till- 
mann, di re tor do Fun do do Mi nis té rio
da Eco no mia.

O in di ca dor da in fla ção ofi ci al re- 
gis trou al ta de 4,52% em 2020. E, pe las
es ti ma ti vas do con sul tor tri bu tá rio Jo- 
sé Mes si as Te o do ro, pa ra atin gir es sa
re mu ne ra ção pe lo IP CA, 70% do lu cro
do Fun do de Ga ran tia te ria de ser dis- 
tri buí dos, o equi va len te a R$ 5,9 bi- 

lhões. Exis tem 188 mi lhões de con tas
ati vas e ina ti vas do FGTS e a mé dia
na ci o nal dos pa ga men tos dos lu cros
se ria de R$ 31,52 por con ta. Po rém, os
va lo res são va riá veis e cre di ta dos,
pro por ci o nal men te.

“Pa ra ca da R$ 1 mil de sal do em
con ta em 31 de de zem bro de 2020, o
tra ba lha dor re ce be ria cer ca de R$ 45”,
exem pli fi ca Te o do ro. De acor do com
o es pe ci a lis ta, o cál cu lo foi fei to com
ba se na re mu ne ra ção de 3% ao ano
so bre o sal do em con ta — pa ga pe la
Cai xa men sal men te — so ma da a
1,5%, pa ra che gar aos 4,5% de va ri a- 
ção do IP CA em 2020.

A cor re ção de 3% ao ano mais TR
(Ta xa Re fe ren ci al) pa ra o FGTS é an ti- 
ga e es tá pre vis ta na Lei nº 8.036/1990,
que es ta be le ce que os de pó si tos efe- 
tu a dos nas con tas do Fun do de Ga- 
ran tia se jam cor ri gi dos mo ne ta ri a- 
men te, to do dia 10 de ca da mês, pa ra
atu a li za ção dos sal dos. Já os lu cros
são dis tri buí dos des de 2017, sem pre
com ba se no re sul ta do do ano an te ri- 
or.

A Cai xa afir ma que, por lei, o per- 

cen tu al do lu cro lí qui do do Fun do de
Ga ran tia pre ci sa ser cre di ta do até o
fim de agos to de ca da ano. Após a dis-
tri bui ção do re sul ta do, o va lor pas sa a
com por o sal do pa ra fins de sa que,
que po dem ser re a li za dos so men te
nas mo da li da des es ta be le ci das pe la
Lei 8.036/90, co mo nos ca sos de de-
mis são sem jus ta cau sa, apo sen ta do- 
ria, tér mi no de con tra to por pra zo de-
ter mi na do ou uti li za ção pa ra a com- 
pra da ca sa pró pria. As no vas mo da li-
da des de re ti ra das, co mo “Sa que Ani- 
ver sá rio” e “Sa que Ime di a to”, fi cam
fo ra des sa lis ta. Con for me da dos da
Cai xa, res pon sá vel pe la ope ra ção do
FGTS, o ban co dis tri buiu R$ 32,1 bi- 
lhões de lu cros en tre 2016 e 2019 aos
co tis tas do Fun do de Ga ran tia. Os
per cen tu ais de re mu ne ra ção su pe ra-
ram a ren ta bi li da de da pou pan ça, o
IP CA e o Ín di ce Na ci o nal de Pre ços no
Con su mi dor (INPC). En tre tan to, os
ga nhos nes se pe río do, pas san do de
7,14%, em 2016, pa ra 4,90%, em 2019.

Em 2020, o re sul ta do fi nan cei ro das
ope ra ções do FGTS, apro va do em ju- 
nho pe lo Con se lho Cu ra dor do Fun- 
do, foi R$ 2,8 bi lhões in fe ri or ao lu cro
de R$ 11,3 bi lhões re gis tra do em 2019.

Dis so nân cia

Me nos re pre sen ta ti vi da de

“Per so na lis mo da po lí ti ca”

FA LAN DO NO AS SUN TO

Os prós e con tras do
vo to “dis tri tão”

A pou co mais de um ano pa ra as elei ções de 2022, es tá
em dis cus são no Con gres so Na ci o nal uma pro pos ta de
emen da à Cons ti tui ção (PEC) que bus ca al te rar as re gras
pa ra a es co lha de de pu ta dos fe de rais, es ta du ais e dis tri- 
tais e ve re a do res. De acor do com o tex to, a ideia é aca bar
com o sis te ma pro por ci o nal, uti li za do atu al men te pa ra
se ele ger os par la men ta res e im ple men tar, no ano que
vem, o cha ma do dis tri tão, que fun ci o na ria nos mol des
do sis te ma ma jo ri tá rio apli ca do nas elei ções pa ra pre si- 
den te, go ver na do res, se na do res e pre fei tos.

Pe la pro pos ta, se ri am elei tos de pu ta dos aque les que
mais re ce bes sem vo tos, in de pen den te men te do de sem- 
pe nho do par ti do ao qual são fi li a dos. No mo de lo pro- 
por ci o nal, pa ra um can di da to sair vi to ri o so, pri mei ro a
le gen da à qual ele per ten ce tem que atin gir um nú me ro
mí ni mo de vo tos pa ra ter di rei to a ocu par ca dei ras no
Po der Le gis la ti vo. Ca so a si gla não atin ja es se quo ci en te
elei to ral, o can di da to não se rá elei to, mes mo que te nha
con se gui do uma mar gem ex pres si va de vo tos.

A PEC quer usar o dis tri tão ape nas em 2022, em ca rá- 
ter tran si tó rio, pois o ob je ti vo mai or do tex to é ins ti tuir,
a par tir das elei ções mu ni ci pais de 2024, o sis te ma dis- 
tri tal mis to. Nes se mo de lo, os elei to res te ri am que vo tar
du as ve zes pa ra os car gos ele ti vos na Câ ma ra dos De pu- 
ta dos, nas As sem blei as Le gis la ti vas, na Câ ma ra Le gis la- 
ti va do Dis tri to Fe de ral e nas Câ ma ras de Ve re a do res.

O pri mei ro vo to se ria pa ra um can di da to que tem re- 
du to no dis tri to em que o elei tor vo ta. O se gun do, pa ra
qual quer ou tro no me que es te ja con cor ren do a es ses
car gos no es ta do ou na ci da de. Um mes mo can di da to
po de ria con cor rer nas du as lis tas. O Tri bu nal Su pe ri or
Elei to ral (TSE) fi ca ria res pon sá vel por de fi nir os dis tri- 
tos elei to rais com um ano de an te ce dên cia da elei ção.

Des ta for ma, par te dos re pre sen tan tes se ria elei ta pe- 
lo prin cí pio ma jo ri tá rio den tro dos dis tri tos, en quan to a
ou tra par te se ria elei ta pe lo sis te ma pro por ci o nal de lis- 
ta aber ta, que é o que acon te ce ho je em dia. No ca so das
elei ções pa ra ve re a do res, es se mé to do fun ci o na ria ape- 
nas pa ra ci da des com pe lo me nos 100 mil elei to res. Pa ra
os efei tos da PEC va le rem já nas elei ções de 2022, a ma- 
té ria de ve ser apro va da na Câ ma ra e no Se na do até o iní- 
cio de ou tu bro.

A pro pos ta es tá em aná li se pe la co mis são es pe ci al
cri a da na Câ ma ra pa ra tra tar do te ma, mas não é con- 
sen so en tre os de pu ta dos do co le gi a do. Se gun do a re la- 
to ra da ma té ria, Re na ta Abreu (Po de mos-SP), o sis te ma
pro por ci o nal de lis ta aber ta con tri bui pa ra “con so li dar e
am pli ar a dis tân cia que se pa ra re pre sen tan tes de re pre- 
sen ta dos”.

“O sis te ma elei to ral ma jo ri tá rio pro por ci o na mai or fi- 
de li da de en tre a vo ta ção ve ri fi ca da nas ur nas e a re pre- 
sen ta ção par la men tar. É, sem dú vi da, o sis te ma mais
jus to e que mais pres ti gia a so be ra nia po pu lar”, de fen- 
de.

Mas a mu dan ça pa ra o dis tri tão é cri ti ca da por ou tros
par la men ta res, que clas si fi cam o sis te ma co mo um re- 
tro ces so. O pre si den te da co mis são, Luis Ti bé (Avan te-
MG), pon de ra que “o dis tri tão in vi a bi li za ria o sur gi men- 
to de no vas li de ran ças no Con gres so e fa ci li ta ria a elei- 
ção de can di da tos apoi a dos por mi lí ci as e pe lo trá fi co”.

“Nós te ría mos de pu ta dos sem re pre sen ta ção po pu lar
e com pou cas ide o lo gi as, sem fa lar que es ta ría mos aca- 
ban do com a fi de li da de par ti dá ria, pois o man da to não
se ria do par ti do. Os can di da tos che ga ri am lá ape nas pe- 
los in te res ses de al gum gru po. Is so é ruim pa ra a de mo- 
cra cia”, ob ser va.

Co or de na dor do Ob ser va tó rio do Le gis la ti vo Bra si lei- 
ro, o ci en tis ta po lí ti co João Fe res diz que a im ple men ta- 
ção do dis tri tão e do dis tri tal mis to, além de di mi nuir a
re pre sen ta ti vi da de no Con gres so, po de di fi cul tar a re- 
no va ção do par la men to. “O po lí ti co que ga nhar em de- 
ter mi na do dis tri to pas sa a es ta be le cer re des de cli en te- 
lis mo com to do mun do, so bre tu do com as pes so as mais
po de ro sas, e se man tém pa ra sem pre co mo can di da to
da que le dis tri to. A ta xa de re no va ção do dis tri to, por tan- 
to, ten de a ser bai xís si ma”, ob ser va.

O ci en tis ta po lí ti co Ivan Er vo li no, di re tor de es tra té- 
gia da star tup de in te li gên cia po lí ti ca Si ga lei, re co nhe ce
que o par la men to pre ci sa dis cu tir pau tas elei to rais pa ra
ama du re cer a de mo cra cia do país, mas te me que a pro- 
pos ta em dis cus são es te ja sen do ana li sa da de for ma
pre ci pi ta da.

“Me pre o cu pa a ve lo ci da de que es sas ques tões es tão
sen do co lo ca das, e es sa pres sa aca ba de sem bo can do
em al gum mo de lo ou su ges tão equi vo ca da. O gran de
de sa fio de qual quer mo de lo elei to ral é ba lan ce ar, mi ni- 
ma men te, a von ta de da mai o ria com os in te res ses da
mi no ria”, diz.

A pro pos ta pos sui dois de fei tos gra ves. Pri mei ro, na
sua for ma, pois es tá sen do dis cu ti da de úl ti ma ho ra pa ra
aten der in te res ses par ti cu la res de al guns par la men ta- 
res. Uma pro pos ta com ta ma nho im pac to de man da
am pla dis cus são e tem po pa ra que o de ba te ama du re ça.
No mé ri to, tam bém é ruim, pois en fra que ce os par ti dos
e for ta le ce o per so na lis mo na po lí ti ca.

Além dis so, fa rá com que o nú me ro de can di da tos di- 
mi nua e is so tra rá efei tos ne ga ti vos, co mo: me nos pes- 
so as en vol vi das na po lí ti ca por meio das cam pa nhas;
can di da tu ras de in di ví du os com gran de po der econô- 
mi co pes so al; au men to de can di da tos aven tu rei ros que
usam de sua fa ma pa ra se ele ge rem e têm de sem pe nho
ruim e to tal men te des vin cu la do do par ti do e da ba se.

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

https://banca.oimparcial.com.br/
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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 

LDO 2022

Garantidos recursos para
pequenos municípios

M
u ni cí pi os com até 50 mil 
ha bi tan tes es tão dis pen- 
sa dos de apre sen ta ção de 
cer ti dão de adim plên cia 

pa ra re ce bi men to de trans fe rên ci as 
vo lun tá ri as. A pro pos ta mu ni ci pa lis ta 
foi apro va da pe lo Con gres so Na ci o nal 
nes ta quin ta-fei ra, 15, em que se na- 
do res e de pu ta dos fe de rais vo ta ram a 
pro pos ta da Lei de Di re tri zes Or ça- 
men tá ri as (LDO) pa ra 2022 que se gue 
pa ra san ção pre si den ci al.  No Ma ra- 
nhão, 192 mu ni cí pi os pos su em me- 
nos de 50 mil ha bi tan tes.

O tex to apro va do foi o subs ti tu ti vo 
do re la tor da LDO, o de pu ta do fe de ral 
Jus ce li no Fi lho (DEM-MA), pre ven do 
dé fi cit fis cal de até R$ 177,5 bi lhões e 
sa lá rio mí ni mo de R$ 1.147 pa ra o ano 
que vem. A ses são foi con du zi da pe lo 
vi ce-pre si den te do Con gres so, de pu- 
ta do Mar ce lo Ra mos (PL-AM).

Vá ri os de pu ta dos e se na do res de- 
cla ra ram pre o cu pa ção com o dé fi cit 
pro je ta do pa ra as con tas pú bli cas – R$ 
170,47 bi lhões pa ra a União, R$ 4,42 
bi lhões pa ra as es ta tais e R$ 2,6 bi- 
lhões pa ra es ta dos e mu ni cí pi os (em- 
bo ra as LDOs es ta du ais não in te grem 
a LDO da União, os re sul ta dos de es ta- 
dos e mu ni cí pi os são pro je ta dos na lei 
fe de ral).

A Lei que va le rá em 2022. Com a re- 
da ção apro va da, Mu ni cí pi os de pe- 
que no por te – não de pen de rão de 
adim plên cia em ca das tros ou sis te- 
mas de in for ma ções fi nan cei ras, con- 
tá beis e fis cais pa ra: emis são de em- 
pe nho, re ce bi men to de trans fe rên ci as 
e as si na tu ra de ins tru men tos re fe ren- 
tes a trans fe rên ci as vo lun tá ri as da 
União.

MUNICÍPIOS DE PEQUENO PORTE – NÃO DEPENDERÃO DE ADIMPLÊNCIA EM CADASTROS

Pa ra o de pu ta do Jus ce li no Fi lho, re- 
la tor da pro pos ta, é im por tan te re co- 
nhe cer a ca pi la ri da de de exe cu ção 
das po lí ti cas pú bli cas com im pac to 
lo cal por meio dos Mu ni cí pi os, o que, 
se gun do ele, pro por ci o na mai or re- 
tor no. As sim, o de pu ta do jus ti fi ca, no 
re la tó rio, que não se ria ade qua do pri- 
var a po pu la ção dos be ne fí ci os – li mi- 
tan do a trans fe rên cia de re cur sos.

Ou tro pon to que tam bém cons ta 
no tex to é a “li be ra ção fi nan cei ra de 
trans fe rên ci as vo lun tá ri as ou de cor- 
ren tes de emen das na Lei Or ça men tá- 
ria de 2022, re fe ren tes a obras de en- 

ge nha ria, no va lor de até R$ 3 mi lhões, 
pa ra ga ran tir que a in fra es tru tu ra 
con ti nue a ser aper fei ço a da sem so- 
bres sal tos”. Es sa quan tia de ve rá ser 
pa ga em par ce la úni ca.

A pro pos ta tam bém pri o ri za que as 
des pe sas do Pro gra ma Ca sa Ver de e 
Ama re la se jam vol ta das a Mu ni cí pi os 
de até 50 mil ha bi tan tes. Ain da cons- 
tam co mo pri o ri da des e me tas a agen- 
da pa ra a pri mei ra in fân cia, o Pro gra- 
ma Na ci o nal de Imu ni za ção (PNI) e a 
am pli a ção da in fra es tru tu ra da re de 
de aten di men to on co ló gi co.

GESTÃO PÚBLICA

Governador recebe lideranças religiosas

DURANTE ENCONTRO GOVERNADOR TAMBÉM OUVIU PLEITOS DAS LIDERANÇAS E ATUALIZOU SOBRE AÇÕES EXECUTADAS NO ESTAD0

O go ver na dor Flá vio Di no re ce beu
li de ran ças evan gé li cas no Pa lá cio dos
Leões, nes ta se gun da-fei ra (19). Na
oca sião, fo ram tra ta dos te mas re fe- 
ren tes às po lí ti cas pú bli cas de Go ver- 
no, com ên fa se em saú de e com ba te à
pan de mia. O go ver na dor tam bém ou- 
viu plei tos das li de ran ças e atu a li zou
so bre as ações exe cu ta das no es ta do, a
exem plo do pro gra ma Ma ra nhão So li- 
dá rio.

O Ma ra nhão So li dá rio é uma ação
de de sen vol vi men to so ci al do Go ver- 
no do Ma ra nhão que, en tre ou tras
me di das, ob je ti va im pul si o nar tra ba- 
lhos so ci ais. A ini ci a ti va tra ta da pro- 
du ção de edi tais de cha ma das pú bli- 
cas pa ra a pres ta ção de as sis tên cia às
en ti da des so ci ais do Ma ra nhão. O go- 
ver na dor tam bém enu me rou ou tras
ações de Go ver no no en fren ta men to à
Co vid-19, du ran te o en con tro com as
li de ran ças.

O se cre tá rio de Es ta do de Re la ções
Ins ti tu ci o nais, pas tor Enos Fer rei ra,

des ta cou a re cep ção do go ver na dor
Flá vio Di no com as li de ran ças. “É de
su ma im por tân cia es se en con tro do
go ver na dor com as li de ran ças re li gi o- 
sas, uma vez que o Go ver no es tá sem- 
pre di a lo gan do com to dos os seg men- 
tos da so ci e da de. Os lí de res re li gi o sos
têm im por tan te pa pel jun to à so ci e- 
da de, in clu si ve no as pec to de com ba- 
te à pan de mia. To dos se uni ram pa ra
pas sar mos por es se mo men to de di fi- 
cul da des. O go ver na dor pres tou vá ri- 
os es cla re ci men tos so bre as ações do
Go ver no e in ves ti men tos pa ra com- 
ba te à pan de mia em di ver sas áre as, e
é mui to im por tan te es se mo men to de
en con tro com as li de ran ças re li gi o- 
sas”, fri sou Enos Fer rei ra.

O pas tor Luiz Car los Por to apon tou
o mo men to co mo im por tan te pa ra
co nhe cer as de man das e pres tar con- 
tas das ações re a li za das. “Um Go ver- 
no que se iden ti fi que com a so ci e da de
pre ci sa sa ber ou vir, di a lo gar, co nhe- 
cer as pes so as e, so bre tu do, pres tar

con ta. O que o go ver na dor Flá vio Di-
no faz aqui, ao ou vir li de ran ças, pres- 
tar con tas do tra ba lho fei to é al go que
ele vem fa zen do des de o iní cio do seu
go ver no. Por is so, o go ver na dor tem
es sa es tra da de ida e vol ta tão fá cil e
di nâ mi ca, en tre o Go ver no e a so ci e- 
da de em ge ral, por cau sa do com pro- 
mis so e da par ce ria”, fri sou o lí der re li- 
gi o so.

Diá lo go
O pas tor Ja mil Ri bac ki, da Igre ja In-

ter na ci o nal da Gra ça de Deus pon tu- 
ou que “acom pa nha mos de per to to- 
do o tra ba lho que es tá sen do fei to e o
go ver na dor Flá vio Di no tem se mos- 
tra do uma pes soa mui to aber ta e tem
di a lo ga do mui to com as li de ran ças re- 
li gi o sas. Com cer te za, só tem a agre gar
e o Ma ra nhão é, com cer te za, uma re- 
fe rên cia pa ra o Bra sil no en fren ta- 
men to da cri se”. Pre sen te ao mo men-
to, di ri gen tes das igre jas evan gé li cas
Ba tis ta, Mi nis té rio das Igre jas em Cé- 
lu las, Uni ver sal e Ad ven tis ta.

JOR GE VAS CON CEL LOS

Nú cle os de in ves ti ga ção

Fun do Elei to ral

Vol ta a Bra sí lia

CRI SE

Jair Bol so na ro: “Pe lo amor de Deus, o es ta do do Ama zo nas ter
um par la men tar co mo es se. Ele atro pe lou, ig no rou, pas sou por ci- 
ma e não bo tou em vo ta ção o des ta que”

Com a tem pe ra tu ra po lí ti ca nas al tu ras, o go ver no não de ve ter
tré gua nem mes mo du ran te o re ces so par la men tar, ini ci a do nes ta
se ma na. As no vas des co ber tas da CPI da Co vid — que pros se gue
na aná li se de um ca lha ma ço de do cu men tos — e a cri se ge ra da
pe lo au men to bi li o ná rio do Fun do Elei to ral, pro me tem ele var a
pres são so bre o Pa lá cio do Pla nal to. Ca be rá ao pre si den te Jair Bol- 
so na ro san ci o nar ou ve tar o re for ço do cai xa das cam pa nhas elei- 
to rais, cons tan te do pro je to da Lei de Di re tri zes Or ça men tá ri as
(LDO) 2022, apro va do pe lo Con gres so na úl ti ma quin ta-fei ra.

A se ma na co me ça com a CPI de bru ça da so bre do cu men tos
que re ve lam um au men to ver ti gi no so do fa tu ra men to de em pre- 
sas fa bri can tes de re mé di os co mo hi dro xi clo ro qui na e iver mec ti- 
na. Es ses me di ca men tos fo ram re co men da dos pe lo go ver no pa ra
o “tra ta men to pre co ce” da co vid-19, mes mo sem com pro va ção
ci en tí fi ca da efi cá cia con tra a do en ça.

A co mis são de se na do res des co briu, tam bém, que anún ci os
pu bli ca dos pe la As so ci a ção Mé di cos pe la Vi da, em jor nais de
gran de cir cu la ção pa ra de fen der o “tra ta men to pre co ce”, fo ram
ban ca dos pe la far ma cêu ti ca Vi ta me dic, uma das mai o res fa bri- 
can tes de iver mec ti na do país. Nos anún ci os, ape nas a as so ci a ção
apa re ce co mo au to ra. A as so ci a ção Mé di cos pe la Vi da man tém
um si te em que de fen de o “tra ta men to pre co ce” da co vid-19, e al- 
guns de seus as so ci a dos são apon ta dos pe la CPI co mo in te gran tes
de um su pos to “ga bi ne te pa ra le lo”, des ti na do a ori en tar o pre si- 
den te Jair Bol so na ro nas ações fe de rais du ran te a pan de mia do
no vo co ro na ví rus. O vi ce-pre si den te da CPI, se na dor Ran dol fe
Ro dri gues (Re de-APO), fa lou so bre as des co ber tas da co mis são
nas re des so ci ais. “ATEN ÇÃO! A CPI da Pan de mia des co briu al go
im por tan te, ape sar de não ser sur pre sa. O fa tu ra men to das em- 
pre sas que ven dem re mé di os ine fi ca zes con tra a co vid-19 ul tra- 
pas sou R$ 500 MI LHÕES. E is so con tou com uma es tra té gia de
anún ci os e pro pa gan das mui to bem re mu ne ra das”, es cre veu, on- 
tem, o par la men tar.

Em ou tra pos ta gem, Ran dol fe con ti nu ou: “Quem lem bra da
As so ci a ção Mé di cos pe lo Bra sil? Sim! Aque la que di vul ga va anún- 
ci os em de fe sa do ‘tra ta men to pre co ce’. Pois bem, a CPI des co briu
que a far ma cêu ti ca que pro duz a iver mec ti na ban cou anún ci os
‘pró-tra ta men to pre co ce’ da as so ci a ção”.

O vi ce-pre si den te da co mis são tam bém afir mou que a “ven da
do me di ca men to cres ceu 1230% em 2020 em re la ção a 2019”. Se- 
gun do ele, es ti ma-se “que a em pre sa te nha ar re ca da do R$ 734 mi- 
lhões, só com es se me di ca men to do ‘kit co vid’, nes se pe río do. Is so
tu do com apoio do gru po Mé di cos Pe la Vi da”.

O se na dor acres cen ta que a CPI es tá no ca mi nho cer to, “des co- 
brin do quem es ta va e es tá por trás de uma ges tão com ple ta men te
ine fi caz no Mi nis té rio da Saú de em re la ção, es pe ci al men te, à pan- 
de mia, que já nos cus tou mais de meio mi lhão de vi das do po vo
bra si lei ro. Não va mos pa rar!”.

Mar ce lo Ra mos: “Eu não te nho mui to tem po pa ra fi car ba ten- 
do bo ca com o pre si den te, por con ta des sas pa la vras que ele jo ga
ao ven to”

No úl ti mo sá ba do, o gru po ma jo ri tá rio da CPI da Co vid for ma- 
li zou a cri a ção de nú cle os de in ves ti ga ção, pa ra dar con ta do gran- 
de vo lu me de ca sos que che gam à co mis são.

Além das ques tões en vol ven do la bo ra tó ri os far ma cêu ti cos,
cha mou a aten ção dos se na do res a re ve la ção do jor nal Fo lha de S.
Pau lo de que o ex-mi nis tro da Saú de, Edu ar do Pa zu el lo, ne go ci ou
com uma em pre sa in ter me diá ria a com pra de 30 mi lhões de do- 
ses da Co ro na Vac — va ci na con tra a co vid-19 — pe lo tri plo do pre- 
ço co bra do pe lo Ins ti tu to Bu tan tan. Pa ra a CPI, a des co ber ta con- 
fir ma que o ge ne ral da ati va do Exér ci to men tiu no de poi men to
que pres tou à co mis são, em 19 de maio, quan do dis se que não ne- 
go ci a va a com pra de va ci nas com em pre sas.

Em ou tra fren te de in ves ti ga ção, os se na do res que rem apu rar
as li ga ções en tre o se na dor Flá vio Bol so na ro (Pa tri o ta-RJ) e in di- 
ca ções pa ra car gos em hos pi tais fe de rais no Rio de Ja nei ro e em
or ga ni za ções so ci ais en vol vi das em sus pei tas de ir re gu la ri da des
com re cur sos da saú de no es ta do. Se gun do afir mou à CPI o ex-go- 
ver na dor do Rio Wil son Wit zel, o fi lho do pre si den te Bol so na ro
de tém o con tro le dos hos pi tais fe de rais.

Em ou tra fon te de ten são en tre o go ver no e o Con gres so, o vi ce-
pre si den te da Câ ma ra, de pu ta do Mar ce lo Ra mos (PL-AM), tro cou
far pas pú bli cas com Bol so na ro, que o acu sa de ser o res pon sá vel
pe la vo ta ção que tri pli cou as ver bas do Fun do Elei to ral, de R$ 1,8
bi lhão pa ra R$ 5,7 bi lhões. Ra mos re ba teu, di zen do que ape nas
pre si diu a ses são do Con gres so que apro vou o pro je to da Lei de
Di re tri zes Or ça men tá ri as (LDO) 2022, sem ter vo ta do a ma té ria.
Dis se, tam bém, que foi o go ver no que en ca mi nhou a pro pos ta
com pre vi são de re cur sos pa ra o fun do que fi nan cia as cam pa- 
nhas elei to rais. “Eu não te nho mui to tem po pa ra fi car ba ten do
bo ca com o pre si den te, por con ta des sas pa la vras que ele jo ga ao
ven to”, dis se Ra mos, em um ví deo di vul ga do por sua as ses so ria.
“Quem vo tou a fa vor fo ram os fi lhos de le (Bol so na ro), tan to na
Câ ma ra quan to no Se na do. Es sas pa la vras jo ga das ao ven to não
vão trans fe rir res pon sa bi li da des, pre si den te, as su ma as su as”,
con ti nu ou o de pu ta do.

Ao apon tar a Câ ma ra co mo úni ca res pon sá vel pe la apro va ção
do au men to dos re cur sos do Fun do Elei to ral, Bol so na ro po de es- 
tar com pran do uma bri ga, tam bém, com o pre si den te da Ca sa,
Arthur Li ra (PP-AL), atu al men te seu prin ci pal ali a do no Con gres- 
so. Além dis so, Li ra é um dos ex po en tes do Cen trão, blo co par ti dá- 
rio que ne go ci ou car gos no go ver no e do qual o par ti do de Mar ce- 
lo Ra mos, o PL, tam bém faz par te.

Após dei xar on tem o hos pi tal, em São Pau lo, o pre si den te Jair
Bol so na ro foi pa ra o ae ro por to de Con go nhas e em bar cou pa ra
Bra sí lia. Ele dis se a jor na lis tas que de ve des pa char no Pla nal to a
par tir de ho je. Se gun do a equi pe mé di ca do hos pi tal, o pre si den te
de ve con ti nu ar sob acom pa nha men to am bu la to ri al. Bol so na ro
foi in ter na do na quar ta-fei ra da se ma na pas sa da, no Hos pi tal das
For ças Ar ma das (HFA), em Bra sí lia, com um qua dro de obs tru ção
in tes ti nal. No mes mo dia, foi trans fe ri do pa ra São Pau lo, pa ra a
ve ri fi ca ção da ne ces si da de de uma ci rur gia, o que foi des car ta do.

São Luís, terça-feira, 20 de julho de 2021
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PAU LO VIC TOR
Ve re a dor de São Luís

» VIC TOR MIS SI A TO
Dou tor em his tó ria, pro fes sor de his tó ria
do Co lé gio Pres bi te ri a no Mac ken zie Bra -
sí lia. Mem bro do Gru po de Es tu dos e
Pes qui sas Psi cos so ci ais so bre o De sen -
vol vi men to Hu ma no (Mac ken zie/Bra sí -
lia) e In te lec tu ais e Po lí ti ca nas Amé ri -
cas (Unesp/Fran ca)

Vai dar certo

Na pan de mia, a vul ne ra bi li da de
hu ma na foi ex pos ta de ma nei ra in- 
ten sa e es ti mu lou o exer cí cio da em- 
pa tia, em que pes so as são con du zi das
a se re co nhe ce rem no lu gar dos ou- 
tros.

Mas ain da te ve gen te ca paz de fu rar
a fi la da va ci na. Pes so as sem ne nhu- 
ma cons ci ên cia de so ci e da de que,
pen san do ex clu si va men te em si, ig- 
no ra ram qual quer va lor éti co pa ra ga- 
ran tir a imu ni za ção an tes dos gru pos
pri o ri tá ri os. Mas a pu ni ção vem. Sem- 
pre vem.

E, mes mo com tan to ca os no Ma ra- 
nhão, as sim co mo há em to do o país,
te mos avan ça do mui to. O go ver no do
Es ta do tem si do re fe rên cia no com ba- 
te à Co vid-19, e já po de mos per ce ber
que di as me lho res, re al men te, vi rão.

E em For ta le za, em bo ra ha ja um
bom bar deio diá rio de no tí ci as tris tes
e que in ci tam pes si mis mo em re la ção
à saí da do Bra sil da pan de mia, uma
men sa gem tem pro por ci o na do, a ca- 
da dia, uma gran de do se de oti mis mo
e es pe ran ça aos ce a ren ses: “Vai dar
cer to”.

Ape nas três pa la vras, mas que, so- 

ma das, mul ti pli cam con vic ção e paz
de es pí ri to. Co mo dis se o fi ló so fo He- 
rá cli to, “na da é per ma nen te, ex ce to a
mu dan ça”. E is so é um com bus tí vel
pa ra acre di tar, se man ter fir me e se- 
guir, pois não há mal que du re pa ra
sem pre e na da co mo um dia após o
ou tro. Cli chês que abran dam o co ra- 
ção.

A fra se oti mis ta, car re ga da de fé e
tão ne ces sá ria em nos sos di as, é uma
ins pi ra ção do mé di co Eli as Lei te, pre- 
si den te da Uni med For ta le za. Ele tem
pos ta do ví de os em su as re des so ci ais
re la tan do a si tu a ção dos hos pi tais da
re de, de mé di cos e aler tan do pa ra os
cui da dos sa ni tá ri os. Com is so, o co- 
mér cio lo cal de For ta le za e mui ta gen- 
te ade ri ram de for ma es pon tâ nea e
es tão es tam pan do es sa fra se em su as
fa cha das. A ci da de res pi ra sen ti men to
re no va dor.

Com is so, tam bém que ro in cen ti- 
var es sa cor ren te po si ti va em São Luís,
por que eu acre di to que #Vai Dar Cer to.
Es sa se ma na mes mo, com mi nha
equi pe, dis tri bui al guns car ta zes pe la
ci da de em di ver sos pon tos de gran de
mo vi men to.

Ago ra, es tou em con ta to com em- 
pre sá ri os que já me bus ca ram pe las

re des so ci ais pa ra ade ri rem à cam pa-
nha. Eles vão co lo car em su as fa cha- 
das car ta zes com a fra se #Vai Dar Cer- 
to, ma te ri al que man dei im pri mir
com re cur sos pró pri os.

O bar e res tau ran te Es tre la Dal va,
lo ca li za do na ave ni da Li to râ nea, e a
con ces si o ná ria RL Veí cu los, na ave ni- 
da São Luís Rei de Fran ça, fo ram as
pri mei ras em pre sas a en tra rem em
con ta to, após pu bli ca ção que fiz so-
bre a cam pa nha, e se co lo ca ram à dis- 
po si ção pa ra nos aju dar. Ou tros em- 
pre sá ri os tam bém es tão nos pro cu-
ran do.

Se tan ta coi sa ruim – de in sul to,
pre con cei to, can ce la men to -, vi ra li za,
não va le a pe na vi ra li zar o que traz
união e fra ter ni da de? Que ro au men- 
tar es sa cor ren te pa ra so mar mos for ça
e en fren tar mos, de ca be ça er gui da,
es sa lu ta até o fim, e, mais do que is so:
en xer gar que es sa fa se in de se ja da e de
tan tas in cer te zas se en cer ra rá. No vos
mo men tos, bons e ruins, vi rão, é de
con tra di ções que a vi da é cons ti tuí da.
Mas com sen ti men tos re no va dos e
ain da mais von ta de de ven cer, va mos
su pe rar obs tá cu los e nos tor nar mos
ca da vez me lho res.

Cuba: liberdade x revolução

Um dos prin ci pais mi tos

fun da do res da

mo der ni da de é a

re vo lu ção. Sua ori gem

ad vém do la tim

re vo lu tio, que sig ni fi ca,

ba si ca men te, o ato de

dar vol tas. 

An ti ga men te, re vo lu ção era um ter- 
mo uti li za do pa ra de sig nar o mo vi- 
men to cir cu lar de as tros no uni ver so.
Or dem, pre vi si bi li da de e si me tria,
por tan to, com pu nham a in ter pre ta- 
ção do ter mo re vo lu ção em tem pos
pré-re vo lu ci o ná ri os. Tu do co me çou a
mu dar quan do um no vo tem po his tó- 
ri co se for mou no con ti nen te eu ro- 
peu. 

De acor do com o his to ri a dor ale- 
mão Rei nhart Ko sel leck, em sua cé le- 
bre obra Fu tu ro Pas sa do — Con tri bui- 
ção à se mân ti ca dos tem pos his tó ri- 
cos, es se no vo tem po his tó ri co (mo- 
der ni da de) pro cu rou rom per a di- 
men são do fu tu ro em re la ção ao pas- 
sa do. Rom per a or dem, vi ver o im pre- 
vi sí vel e des ti tuir as si me tri as hi e rár- 

qui cas dos po de res no bi liár qui cos
pas sou a com por a no va in ter pre ta ção
do con cei to de re vo lu ção.

Des de os sé cu los 17 e 18, di ver sas
fo ram as re vo lu ções so ci ais que pro- 
cu ra ram cri ar seus sím bo los re vo lu ci- 
o ná ri os. Mui tas ve zes se apro pri an do
de ri tu ais re li gi o sos, as re vo lu ções
mo der nas cons truí ram su as ba ses por
meio dos es com bros das ins ti tui ções
des truí das, to man do aqui a ex pres são
uti li za da pe lo pen sa dor fran cês Ale xis
de Toc que vil le, em An ti go Re gi me e
Re vo lu ção. Por meio des sa vi são de
mun do, os mi tos fun da do res da re vo- 
lu ção fo ram cri a dos. 

No pro ces so de for ma ção da Amé- 
ri ca, o mi to re vo lu ci o ná rio tam bém
foi es ta be le ci do en quan to tem po fun- 
da dor do “no vo” con ti nen te. Nos Es ta- 
dos Uni dos, os cha ma dos foun ding
fathers até ho je são en ca ra dos co mo a
ba se iden ti tá ria da na ção. No Mé xi co,
a Re vo lu ção de 1910 é vis ta, por mui- 
tos, co mo a por ta de en tra da à mo der- 
ni da de so ci al la ti no-ame ri ca na no sé- 
cu lo 20.

Pro va vel men te, o úl ti mo gran de
mi to re vo lu ci o ná rio la ti no-ame ri ca- 
no te nha si do a Re vo lu ção Cu ba na,
ocor ri da em 1959. Ini ci al men te, uma
re vo lu ção li be ral e na ci o na lis ta, a ex- 
pe ri ên cia cu ba na se trans for mou em
uma re vo lu ção so ci a lis ta en tre os
anos 1961-1962. Pre gan do o sur gi- 
men to de um “no vo ho mem”, Fi del
Cas tro e seus com pa nhei ros aba la ram
o tem po his tó ri co ao saí rem de Si er ra
Ma es tra e pro por uma re fun da ção da
iden ti da de cu ba na e la ti no-ame ri ca- 
na. Um ho mem guer ri lhei ro, mi li tan- 
te, ra di cal nas ações, re a ci o ná rio nos
cos tu mes, vi o len to con tra o ini mi go e
fi el a sua cau sa.

Des de a sua eclo são, o mi to cu ba no
se es prai ou pe lo con ti nen te, ar re gi- 
men tan do di ver sos mo vi men tos em

fa vor da li ber ta ção na ci o nal e im pe ri- 
a lis ta. Li ber tar-se pa ra o co mu nis mo
cu ba no nun ca sig ni fi cou li ber da de
in di vi du al. A li ber da de pa ra Fi del Cas- 
tro sig ni fi ca des pren der-se das cau sas
in di vi du ais em no me do co le ti vo, do
par ti do, da pá tria.

 Em 1968, quan do di ver sas ban dei- 
ras eram has te a das mun do afo ra em
fa vor dos di rei tos de ser hu ma no, a
par tir de uma mul ti pli ci da de do que
sig ni fi ca ser hu ma no, a Cu ba co mu- 
nis ta ins ti tu ci o na li za va a re pres são
vi o len ta con tra qual quer ori en ta ção
se xu al não con di zen te com seus pre-
cei tos re vo lu ci o ná ri os.

Des de o iní cio, quan do qual quer
voz opo si to ra ao re gi me apon tas se al- 
gum ti po de des vio, a re pres são vi nha
por meio de ex pur gos, pri sões e as sas-
si na tos. Por tan to, não é de se es tra- 
nhar que as ma ni fes ta ções do úl ti mo
do min go te nham si do tra ta das co mo
“con trar re vo lu ci o ná ri as” a man do de
in te res ses nor te-ame ri ca nos, em bo ra
os ví de os di vul ga dos na in ter net re-
tra tem uma po pu la ção ca ren te e
cons ci en te de su as ne ces si da des e
von ta des.

Co mo uma das pri mei ras me di das
pa ra amor te cer o im pac to dos mo vi- 
men tos so ci ais, o re gi me cu ba no, um
dia após as ma ni fes ta ções, der ru bou a
in ter net em to do o país. Pa ra além
des sas pri mei ras me di das au to ri tá ri-
as, o di le ma que es ta rá pos to a par tir
de ago ra se rá o se guin te: con se gui rá o
re gi me cu ba no ar re fe cer no va men te a
re bel dia de seu pró prio po vo con tra o
seu sis te ma, ins pi ran do-se no co mu- 
nis mo chi nês, en quan to con tro le so-
ci al com li ber da de de mer ca do, ou ha- 
ve rá uma im plo são do co mu nis mo,
en quan to re gi me po lí ti co na ilha ca ri- 
be nha?

ANTÔ NIO AU GUS TO RI BEI RO BRAN DÃO
Eco no mis ta

Tó pi co re le van tes
em con ver sa de
eco no mis ta – V

A eco no mia é uma ci ên cia so ci al que vol ta a ser mais po lí ti ca,
es ta ca da vez mais ju di ci a li za da. Va lor e pre ço são con cei tos bá si- 
cos: pre ço é o va lor ex pres so em mo e da, mas o va lor dos bens e
ser vi ços a gen te atri bui. Por exem plo, os usos e cos tu mes atu ais da
nos sa so ci e da de ca da vez mais per dem va lor, mas tem um ‘pre ço
a’ ser pa go e que não é em for ma de mo e da, de sa fi os às atu ais ge- 
ra ções. Quan do ain da não se fa la va em Pan de mia, meu li vro bi lín- 
gue “De sa fi os à te o ria econô mi ca”, edi ta do em 2014, já anun ci a va
a cri se no mer ca do fi nan cei ro dos Es ta dos Uni dos, com sé ri as re- 
per cus sões em paí ses da Eu ro pa e emer gen tes, co mo o Bra sil;
Ago ra e do ra van te, os pro ble mas ge ra dos pe la CO VID-19 ‘es can- 
ca ra ram’ a re a li da de em que es ta mos vi ven do: ex tre ma po bre za e
mi lhões de de sem pre ga dos a exi gir ca da vez mais pro gra mas
emer gen ci ais de trans fe rên cia de ren da, um pa li a ti vo que ele va a
dí vi da pú bli ca e não re sol ve as cau sas prin ci pais dos pro ble mas.

Es cre vi o ar ti go “Ba se Mo ne tá ria”, pu bli ca do nes te Jor nal, edi- 
ção do dia 14 do cor ren te, so bre a te se de eco no mis tas he te ro do- 
xos ori gi ná ri os de uni ver si da des ame ri ca nas e en cam pa dos por
pro fes so res bra si lei ros, mas ain da em dis cus são pe la Aca de mia,
que con si de ra a cha ma da ‘No va Ma cro e co no mia’ e sua “Te o ria
Mo ne tá ria Mo der na’ – TMM co mo su pe ran do a Te o ria Quan ti ta ti- 
va da Mo e da e sua ve lo ci da de de cir cu la ção, e a Ba se Mo ne tá ria e
seu efei to mul ti pli ca dor.

O ar ti go faz di ver sas con si de ra ções a res pei to des sa dis cus são,
que che gou a ser ob je to de uma su ges tão de pes qui sa aca dê mi ca,
a ser re a li za da por pro fes so res e alu nos do cur so de Eco no mia da
UF MA, em co la bo ra ção com o Con se lho Re gi o nal de Eco no mia,
in fe liz men te ain da sem um pro ta go nis mo po si ti vo das par tes.

Quan to ao as sun to abor da do nes se ar ti go e a su ges tão da pes- 
qui sa de cor ren te, mui tos eco no mis tas re co nhe cem não ser fá cil o
en ga ja men to nes se te ma su ges ti vo e ao mes mo tem po di fí cil. Se
ain da es ti ves sem no exer cí cio do ma gis té rio na UF MA, co mo eu,
di zem, se ria mais fá cil ar re gi men tar con tri bui ções teó ri cas de
pro fes so res e alu nos in cen ti va dos por pre mi a ção de na tu re za
aca dê mi ca.  A ver da de, con tu do, é que mes mo es ses pro fes so res
que con ti nu am en si nan do, em co la bo ra ção com eco no mis tas
pro fis si o nais, ain da não se ani ma ram a en ve re dar por es sa pes- 
qui sa, po rem con ti nuo in sis tin do em co lo car es se te ma no vo à
abor da gem pe la uni ver si da de pú bli ca. É um te ma de sa fi a dor, re- 
co nhe ço, mas não po de ser sim ples men te ig no ra do.

Com o ob je ti vo de re a li zar es sa pes qui sa, es tou dis po ni bi li zan- 
do mi nha ex pe ri ên cia pro fis si o nal e, sem exi gir na da em tro ca, já
for ne ci aos co le gas do De par ta men to de Eco no mia da UF MA, di- 
re to res e pro fes so res, em co la bo ra ção com o Con se lho Re gi o nal
de Eco no mia, in clu si ve a me to do lo gia do res pec ti vo pro ces so de
tra ba lho e seu con jun to de ta re fas.  Tra ba lhei des de ja nei ro de
1954 a de zem bro de 2020, in clu si ve 30 anos no ma gis té rio su pe ri- 
or, na UE MA e na UF MA. Quan do me for mei, em 1959, pen sei que
o Bra sil se ria um país ri co, que a Uni ver si da de pú bli ca con ti nu a ria
cres cen do em qua li da de, que as Aca de mi as ti ves sem um pro ta go- 
nis mo mo der ni za do, mas não foi o que acon te ceu.

E veio a pan de mia, que pen so es tá sen do um cas ti go dos Céus,
pa ra ‘es can ca rar’ a po bre za do Bra sil e de 40 mi lhões de pes so as
fa min tas; 15 mi lhões de de sem pre ga dos e ou tros tan tos que dei- 
xa ram de pro cu rar em pre go; ri cos fi can do ca da vez mais ri cos;
po de res da Re pú bli ca sem har mo nia e in ter de pen dên cia en tre si;
au sên cia de no vas li de ran ças em meio à ur gen te Re for ma Po lí ti ca
e uma Cons ti tui ção ca ren te de re for ma.

Lem bra ram-me da “mão in vi sí vel do mer ca do de Adam Smith
e que na po lí ti ca tam bém há es sa mão in vi sí vel, que as for ças an- 
tagô ni cas vão se ajus tan do após os con fli tos que são cí cli cos e ine- 
ren tes à ati vi da de hu ma na. Is so quan do dei xa mos o sis te ma de- 
mo crá ti co fun ci o nar li vre men te.”

Nes se lon go tem po tra ba lhan do e en si nan do mi li tei mais no
se tor pú bli co, em Bra sí lia e Rio de Ja nei ro, São Luís e Ca xi as. Na
mi nha ter ra, en tre 2001/2004, en tre ou tros car gos, fui Se cre tá rio
de Edu ca ção, Cul tu ra, Es por te e La zer (na épo ca de no mi na da Ge- 
rên cia). Se gun do sou be, fui pro ta go nis ta da ses são mais lon ga re- 
a li za da pe la Câ ma ra Mu ni ci pal de Ca xi as, pa ra ou vir-me. Na Se- 
cre ta ria de Pla ne ja men to e Or ça men to –  SE PLAN, da Pre fei tu ra
de São Luís – on de tam bém fui Se cre tá rio de Ad mi nis tra ção, en tre
1971/74, na ad mi nis tra ção Ha rol do Ta va res – sou um re cor dis ta,
por que fi quei pra ti ca men te no mes mo car go des de a ges tão Ta- 
deu Pa lá cio, con fir ma do pe los pre fei tos João Cas te lo e Edi val do
Ho lan da Jr., en tre 2005/2020. Pron to, o de sa fio es tá lan ça do e no
qual es tou dis po ni bi li zan do to da es sa mi nha mo des ta ex pe ri ên- 
cia pro fis si o nal. Va mos ver se há al gu ma re a ção.

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

https://banca.oimparcial.com.br/
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Pelo menos 120 pessoas morreram e outras centenas estão desaparecidas na Europa
após algumas das piores enchentes em décadas

CLIMA

Enchentes matam
mais de 100 na Europa

C
hu vas re cor des fi ze ram com 
que ri os inun das sem, de vas- 
tan do re giões de paí ses co- 
mo a Ale ma nha, Ho lan da, 

Bél gi ca, Lu xem bur go e Suí ça. Na Ale- 
ma nha, on de o nú me ro de mor tos 
ago ra é de mais de 100, a chan ce ler 
An ge la Mer kel cla mou por uma lu ta 
con tra as mu dan ças cli má ti cas. O 
nor te da Ale ma nha foi a par te mais 
atin gi da. A mí dia bel ga re la ta 22 mor- 
tes no país. Ima gens dra má ti cas das 
en chen tes no país mos tra ram car ros 
sen do ar ras ta dos ao lon go de uma rua 
na ci da de de Ver vi ers.

Ci en tis tas já ad ver ti ram re pe ti da- 
men te que mu dan ças cli má ti cas cau- 
sa das pe lo ho mem tra ri am on das de 
chu vas ex tre mas co mo es ta.

Cer ca de 15 mil po li ci ais, sol da dos 
e tra ba lha do res do ser vi ço de emer- 
gên cia fo ram des ta ca dos na Ale ma- 
nha pa ra aju dar nos tra ba lhos de bus- 
ca e res ga te. He li cóp te ros fo ram usa- 
dos pa ra re ti rar mo ra do res pre sos em 
te lha dos, e tan ques lim pa vam as ár- 
vo res caí das e de tri tos nas ru as.

No dis tri to de Ahrwei ler, no oes te 
da Ale ma nha, até 1.300 pes so as es tão 
de sa pa re ci das, di zem as au to ri da des. 
Uma por ta-voz do go ver no lo cal dis se 
que as re des de co ne xão fo ram de sa ti- 
va das, im pos si bi li tan do o con ta to 
com mui tas pes so as. A al deia de 
Schuld, cu ja po pu la ção é de 700 pes- 
so as, foi qua se to tal men te des truí da. 
Na ci da de de Erfs tadt-Bles sem, per to 
de Colô nia, as en chen tes cau sa ram o 
de sa ba men to de vá ri as ca sas. As au to- 
ri da des lo cais dis se ram que es ta vam

VEÍCULOS PARCIALMENTE SUBMERSOS  EM SCHULD, ALEMANHA

re ce ben do li ga ções de emer gên cia de 
pes so as pre sas pe las en chen tes, mas 
em mui tos ca sos o res ga te não foi pos- 
sí vel.

Na ci da de de Sin zig, 12 en tre 35 re- 
si den tes de um asi lo pa ra de fi ci en tes 
fí si cos mor re ram de pois que as en- 
chen tes var re ram o pré dio en quan to 
eles dor mi am.

Uma gran de bar ra gem per to da 
fron tei ra com a Bél gi ca, Rur tals per re, 
trans bor dou um pou co, mas não 
rom peu, dis se ram as au to ri da des. Na 
Ho lan da, a ci da de de Val ken burg foi 
uma das mais afe ta das. Ali, on de uma 
pon te de sa bou, as inun da ções for ça- 
ram a eva cu a ção de vá ri os la res de 
ido sos. As fa mí li as cons truí ram di- 
ques im pro vi sa dos   com sa co las de 
com pras chei as de areia. Equi pes de 
bom bei ros es tão bom be an do água 
por bai xo das la jes de con cre to pa ra 
aces sar um ca no de gás e es tan car um 
va za men to.

O país não re gis trou ví ti mas, mas 
mi lha res de pes so as em ci da des e vi- 

las ao lon go do rio Meu se fo ram ins ta-
das a dei xar su as ca sas ra pi da men- 
te. Na ci da de ho lan de sa de Ma as tri- 
cht, 10 mil pes so as fo ram obri ga das a 
eva cu ar a re gião na noi te de quin ta-
fei ra (15/7). Na sex ta-fei ra, os mo ra- 
do res da ci da de de Me ers sen, no sul 
do país, re ce be ram um aler ta on li ne 
di zen do-lhes pa ra “dei xa rem ime di a-
ta men te sua ca sa e irem pa ra um lu gar 
se gu ro”. O avi so di zia tam bém que a 
água da en chen te rom peu um di que e 
es ta va pres tes a inun dar as al dei as vi-
zi nhas de Bünde, Voulwa mes, Brom- 
me len e Geul le.

O rio que atra ves sa a ca pi tal suí ça 
Ber na rom peu su as mar gens, fluin do 
a uma ta xa re cor de de 560 me tros cú- 
bi cos por se gun do na sex ta-fei ra 
(16/7). O la go Lu cer na es tá inun dan- 
do a ci da de. Em Ba sel, os re si den tes 
fo ram ori en ta dos a se man ter bem 
lon ge do rio Re no. Tam bém exis te o 
ris co de la ma e des li za men to de ro- 
chas nos Al pes, de vi do ao es co a men to 
das águas das chei as.

LIBERAÇÃO

Inglaterra suspende todas as restrições sanitárias

ENQUANTO O JAPÃO TEME SURTO DE CASOS POR CONTA DOS JOGOS OLÍMPICOS, A INGLATERRA LIBERA TODOS OS EVENTOS

Em um mo men to de al ta dos con- 
tá gi os, a In gla ter ra sus pen deu on tem
(19) qua se to das as res tri ções sa ni tá ri- 
as pa ra con ter a co vid-19, en quan to
em Tó quio os aler tas fo ram aci o na dos
pa ra um pos sí vel sur to na Vi la Olím pi- 
ca, a ape nas qua tro di as da ce rimô nia
de aber tu ra dos Jo gos Olím pi cos.

Nas pri mei ras ho ras do que foi cha- 
ma do de “dia da li ber da de”, mi lha res
de jo vens “in va di ram” as ca sas no tur- 
nas de Lon dres, ávi dos pa ra apro vei- 
tar as fes tas sem res tri ções.

No con jun to do país, no en tan to,
rei na uma cer ta cau te la, lon ge da eu- 
fo ria pro vo ca da há al guns me ses com
o fim do ri go ro so e lon go con fi na- 
men to de in ver no (ve rão no Bra sil).

O pri mei ro-mi nis tro Bo ris John son
ini ci ou a no va eta pa em iso la men to,
de pois de ter ti do con ta to com o mi- 
nis tro da Saú de, Sa jid Ja vid, que tes- 
tou po si ti vo pa ra co vid-19.

Sa las de es pe tá cu los e es tá di os re a- 
bri ram as por tas com ple na ca pa ci da- 
de, e as ca sas no tur nas vol ta ram a

fun ci o nar. Além dis so, o dis tan ci a- 
men to so ci al e o uso de más ca ra não
não mais obri ga tó ri os, em bo ra con ti- 
nu em sen do re co men da dos nos
trans por tes e nos es ta be le ci men tos
co mer ci ais – nos mei os de trans por te
de Lon dres ain da são exi gi dos.

Bo ris John son se li mi tou a pe dir
“pru dên cia” e ig no rou os pe di dos de
um gru po de in flu en tes ci en tis tas in- 
ter na ci o nais, que aler ta ram pa ra o
“ris co de mi nar os es for ços de con tro- 
le da pan de mia não ape nas no Rei no
Uni do, mas tam bém em ou tros paí- 
ses”.

O Rei no Uni do é um dos paí ses eu- 
ro peus mais afe ta dos pe la pan de mia,
com 128.700 mor tes, e re gis tra o mai- 
or nú me ro de con tá gi os diá ri os no
con ti nen te. Atu al men te, são mais de
50.000, mas o go ver no acre di ta que
po dem che gar a 100.000 ca sos por dia
du ran te o ve rão (in ver no no Bra sil).

O nú me ro de mor tes per ma ne ce
em qua se 40 por dia, mas re gis tra ten- 
dên cia de al ta, as sim co mo as in ter na- 

ções.
Em Tó quio, a qua tro di as da ce-

rimô nia de aber tu ra dos Jo gos Olím- 
pi cos, que de ve ri am ter acon te ci do
em 2020 e fo ram adi a dos de vi do à
pan de mia, au men ta a pre o cu pa ção
com a de tec ção de vá ri os ca sos de co- 
vid-19 na Vi la Olím pi ca, in cluin do al- 
guns atle tas.

To das as pes so as que tes ta ram po-
si ti vo fo ram iso la das, as sim co mo
aque las que ti ve ram con ta to pró xi mo.

“É ine vi tá vel que te nha mos ca sos”,
ad mi tiu no do min go o di re tor dos Jo- 
gos no Co mi tê Olím pi co In ter na ci o- 
nal (COI), Ch ris tophe Du bi, que dis se
com pre en der os te mo res de par te da
po pu la ção ja po ne sa.

Qua se to das as com pe ti ções se rão
dis pu ta das sem a pre sen ça de pú bli- 
co, e as de ze nas de mi lha res de par ti-
ci pan tes dos Jo gos, de jor na lis tas a ár- 
bi tros, pas san do pe los cor res pon den- 
tes es tran gei ros, de vem obe de cer a
res tri ções dra co ni a nas.

TESTES

Rússia testa com sucesso
míssil hipersônico Zircon

ARMA FAZ PARTE DE UM ARSENAL AINDA SEM EQUIVALENTE 

A Rús sia anun ci ou on tem (19) que tes tou com su ces- 
so seu no vo mís sil de cru zei ro hi persô ni co Zir con, que
faz par te de um ar se nal de ar mas de sen vol vi do ain da
sem equi va len te no mun do, con for me Mos cou. “A fra ga- 
ta ‘Al mi ran te Gorsh kov’ dis pa rou, do mar Bran co, um
mís sil hi persô ni co Zir con con tra um al vo ter res tre lo ca- 
li za do na cos ta do Mar de Ba rents”, anun ci ou o Mi nis té- 
rio rus so da De fe sa, em um co mu ni ca do. De acor do
com o co mu ni ca do, o mís sil que vo a va à ve lo ci da de Ma- 
ch 7 “atin giu com su ces so o al vo si tu a do a 350 quilô me- 
tros de dis tân cia”.

O pri mei ro lan ça men to ofi ci al de

um mís sil Zir con re mon ta a ou tu bro

de 2020, mo men to em que o

pre si den te rus so, Vla di mir Pu tin,

ce le brou um “gran de

acon te ci men to” pa ra “to do país”.

Pe lo me nos dois tes tes fo ram re a li za dos des de en tão,
am bos do na vio “Al mi ran te Gorsh kov”. Em meio a um
con tex to de ten sões com paí ses oci den tais, a Rús sia
mul ti pli cou, nos úl ti mos anos, os anún ci os de no vas ar- 
mas apre sen ta das co mo “in ven cí veis” por Pu tin. O mís- 
sil Zir con é uma de las. Com um al can ce má xi mo de cer- 
ca de 1.000 quilô me tros, de ve equi par na vi os e sub ma ri- 
nos da fro ta rus sa. A ve lo ci da de hi persô ni ca é cin co ve- 
zes su pe ri or à do som, ou se ja, igual ou mai or que 5.000.

VISTO

Livre circulação em países
de língua portuguesa

A Co mu ni da de dos Paí ses de Lín gua Por tu gue sa
(CPLP) apro vou um acor do de mo bi li da de que pro me te
fa ci li tar a con ces são de vis to e au to ri za ções de re si dên- 
cia e tam bém a cir cu la ção de pes so as nos paí ses do gru- 
po. O acor do foi fir ma do ao tér mi no da 13ª Con fe rên cia
de Che fes de Es ta do e de Go ver no da CPLP, re a li za da em
Lu an da, ca pi tal de An go la.

O vi ce-pre si den te da Re pú bli ca, Ha mil ton Mou rão,
che fi ou a de le ga ção bra si lei ra no even to. Além de Mou- 
rão, in te gram a co mi ti va o mi nis tro das Re la ções Ex te ri- 
o res, Car los Fran ça, o se cre tá rio de As sun tos Es tra té gi- 
cos, Fla vio Ro cha, e o pre si den te da Agên cia Bra si lei ra
de Pro mo ção de Ex por ta ções e In ves ti men tos (Apex-
Bra sil), Au gus to Pes ta na.

Em no ta so bre o acor do fir ma do em Lu an da, o
Itamaraty diz que, “uma vez em vi gor, o ins tru men to fa- 
ci li ta rá a cir cu la ção de ci da dãos en tre os paí ses da Co- 
mu ni da de, per mi tin do o aden sa men to pro gres si vo da
mo bi li da de no es pa ço da CPLP, que abran ge 270 mi- 
lhões de pes so as”.

Ain da de acor do com o Itamaraty, os de ba tes do en- 
con tro cen tra ram-se na ne ces si da de de au men tar os
flu xos econô mi cos e co mer ci ais en tre os es ta dos-mem- 
bros da co mu ni da de, cu ja cor ren te de co mér cio es tá em
tor no de US$ 13 bi lhões. Em con jun to, os paí ses da
CPLP são o quar to mai or pro du tor mun di al de pe tró leo.

No en con tro, cu jo te ma foi Cons truir e For ta le cer um
Fu tu ro Co mum e Sus ten tá vel, tam bém foi de fi ni do que
An go la exer ce rá a pre si dên cia da CPLP pe los pró xi mos
dois anos. Os paí ses-mem bros da CPLP tam bém ex pres- 
sa ram pre o cu pa ção com o au men to da fo me e “das di- 
ver sas for mas de má nu tri ção no mun do”, e sau da ram a
con vo ca ção da cú pu la das Na ções Uni das So bre Sis te- 
mas Ali men ta res 2021, que se rá re a li za da de 26 a 28 des- 
te mês, em Ro ma.

Fun da da em 1996 com ba se no idi o ma co mum, a
CPLP con ta ho je com no ve es ta dos-mem bros: An go la,
Bra sil, Ca bo Ver de, Gui né-Bis sau, Gui né Equa to ri al, Mo- 
çam bi que, Por tu gal, São To mé e Prín ci pe e Ti mor-Les te.

O Bra sil é o mai or país da CPLP em ter mos de po pu la- 
ção, ter ri tó rio e Pro du to In ter no Bru to (PIB, que é a so- 
ma dos bens e ser vi ços pro du zi dos pe lo país).

No ano pas sa do, as ex por ta ções do Bra sil pa ra os de- 
mais paí ses da co mu ni da de atin gi ram o pa ta mar de US$
2 bi lhões.

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

https://banca.oimparcial.com.br/
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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, sen-
do 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.

Requisitos

Maiores de 18 anos

Ensino Fundamental 
ou Ensino Médio completo

Possuir homologação

Local de trabalho

São Luís

Vagas PCD 

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

Ultra Som Serviços Médicos LTDA
CNPJ 12.361.267/0001-93

Contrata Pessoas com Deficiência.

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

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 higie-
nização 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 Perma-
nente de Licitação – CPL da Prefeitura Municipal de Anapurus/MA, localizada na Av. João Francisco Mon-
teles, 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, Anapu-
rus/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 subsidia-
riamente 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 for-
necimento 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 po-
derão 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

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 DE POÇÃO DE PEDRAS

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 010/2021

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES
ESTADO DO MARANHÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

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 pú-
blica a Republicação do Edital da Tomada de Preços em epigrafe, objetivando CONTRATA-
ÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO 
DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NOS DEVIDOS TRECHOS: POV. CAJA-
ZEIRA, 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 audi-
tório 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.

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 Repu-
blicação do Edital da Tomada de Preços em epigrafe, objetivando CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPE-
CIALIZADA 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. CEN-
TRO DOS PEREIRAS AO POV. UNHA DE GATO, POV.CENTRO NOVO AO POV. COCO DO ALEXAN-
DRE, 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.

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 pú-
blico 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.

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 ho-
ras”, 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 PRESIDENTE JUSCELINO – MA
AV CONSTANTINO GEORGIANO RABELO, S/N – CENTRO

CNPJ: 06.003.891/0001-16

Aviso de licitação PREGÃO ELETRONICO Nº 008/2021-SRP. A Prefeitura Municipal de Cachoeira Gran-
de/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, de-
creto 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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA GRANDE
RUA DO COMERCIO, 3- CENTRO- CACHOEIRA GRANDE

CNPJ: 01.612.624/0001-22

ERRATA AO AVISO DE LICITAÇÕES. PREGÃO ELETRÔNICO 032/2021 – SRP 029/2021. OB-
JETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 
ESPORTIVOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI-
NISTRAÇÃO 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 Re-
gistro 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 Emer-
gência de Saúde Pública de Importância Nacional decorrente da pandemia do Coronavírus (Covid19), e implanta-
ção 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.lagoagrande-
domaranhao.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

O MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO, Estado do Maranhão, através da Secretaria Muni-
cipal 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 contrata-
ção 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

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. 

REFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL

AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 014/2021. O Município de Governador Nunes Freire (MA), através da Prefei-
tura 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 REGIS-
TRO 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 Gover-
nador 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 MESQUI-
TA LAGO – Secretária Municipal de Educa-ção/FUNDEB.

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA

CNPJ – 01.612.834/0001-10

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. Posteriormen-
te 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.

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 001/2021-CPL/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 

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 Muni-
cipal de Administração, Comércio e Industria.

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA

CNPJ – 01.612.834/0001-10

AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021 

A Prefeitura Municipal de Governador Nunes Freire/MA, através da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e 
Transporte, torna público que realizará às 09h00min (Nove Horas) do dia 06 de Agosto de 2021, na Sala da Comissão 
Permanente de Licitação, localizada na Rua do Varejão, n° 115, Centro, CEP: 65.284-000 – Governador Nunes Freire/
MA, Licitação na modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço global, tendo por objeto Contratação de em-
presa 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 PÚ-
BLICA  Nº 002/2021 – PMT. Processo Administrativo: 101-04/2021-15-PMT OBJETO: AQUISIÇÃO 
DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FA-
MILIAR 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 Se-
cretaria Municipal de Educação localizada à Rua Nazaré, N.º61, Centro, Tutóia (MA). CONSIDERAN-
DO 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 OB-
JETO: 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 marca-
dos. 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).

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.

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, con-
forme processo nº 120620/2021 referente à Indústria Química, localiza-
da no Município de Imperatriz – MA. 
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Aque ci men to glo bal

Pla nos de fa zer fil mes

Be ne fí ci os

Homem na lua

O que esperar da nova
era do turismo espacial

N
es te dia 20 de ju lho se co me mo ra 52 anos da
pri mei ra vi a gem do ho mem a lua com su ces- 
so. Há mi lê ni os o ho mem de se ja sair da ter ra
fir me e ul tra pas sar os li mi tes da at mos fe ra do

pla ne ta. De se nhos ru pes tres, da pré-his tó ria, já re pre- 
sen ta vam o Uni ver so e fenô me nos co mo su per no vas.
Em 200 d.C, o ro ma no Lu ci a no de Sa mó sa ta es cre veu
Uma his tó ria ve rí di ca, na qual um na vio é le va do pe lo
ven to até o sa té li te na tu ral da Ter ra. Lá, a tri pu la ção se
en vol ve em uma guer ra in ter pla ne tá ria en tre o rei lu nar
e o do Sol. Mui to tem po de pois, no sé cu lo 19, Jú lio Ver ne
pu bli ca a no ve la Da Ter ra à Lua, nar ran do o tour es pa ci- 
al de dois ame ri ca nos, um fran cês, dois cães e uma ga li- 
nha.

Até ho je, es se so nho foi re a li da de pa ra mais de 700
pes so as — a gran de mai o ria, as tro nau tas e cos mo nau- 
tas em mis são. Po rém, em 2001, a era do tu ris mo no es- 
pa ço foi inau gu ra da, com a vi a gem do em pre sá rio nor- 
te-ame ri ca no De nis Ti to à Es ta ção Es pa ci al In ter na ci o- 
nal, a bor do da na ve rus sa Soyuz TM32. O bi lhe te cus tou
US$ 20 mi lhões.

De lá até o ano pas sa do, se te pes so as pa ga ram pa ra
ver o pla ne ta do al to. A elas jun tou-se, na se ma na pas sa- 
da, Ri chard Bran son, CEO da Vir gin Ga lac tic, que inau- 
gu rou uma no va era nes se ti po de tour ao vo ar em um
avião es pa ci al de sen vol vi do pa ra fins ci vis — as in cur- 
sões an te ri o res fo ram re a li za das em na ves do pro gra ma
es pa ci al rus so. Ago ra, é a vez do bi li o ná rio Jeff Be zos, do- 
no da Ama zon e fun da dor da Blue Ori gin, ul tra pas sar a
li nha de Kár mán, a úl ti ma fron tei ra an tes do es pa ço.

Be zos em bar ca em sua cáp su la autô no ma na ter ça-
fei ra, acom pa nha do do ir mão, Mark, e de Oli ver Da e me,
um jo vem de 18 anos cu jo pai pa gou US$ 28 mi lhões em
um lei lão pa ra ga ran tir a pas sa gem. A tri pu la ção vai
além de Bran son, que che ga a 89km de al ti tu de — 11km
a me nos da li nha de Kár mán. 

O mag na ta da Blue Ori gin fa rá um

voo or bi tal, ul tra pas san do 100km

de al ti tu de, o que jus ti fi ca o pre ço

bem mais al to do que o co bra do

pe la Vir gin Ga lac tic (US$ 250 mil,

com lis ta de es pe ra e to das as va gas

pre en chi das até 2024).

As re ser vas dos vo os não são, con tu do, ga ran tia de
que, fi nal men te, o tu ris mo es pa ci al de co la em gran de
es ca la. “Um aci den te po de de sa ce le rar qual quer pla ne- 

ja men to”, pon de ra Ro bert Go eh li ch, pro fes sor da Uni- 
ver si da de Mun di al Ae ro náu ti ca Embry-Rid dle, na Fló ri- 
da. O Con gres so nor te-ame ri ca no de ci diu, por exem plo,
que os tu ris tas es pa ci ais vi a jam por sua con ta e ris co.
Em 2004, foi apro va da uma lei de ter mi nan do que a in- 
dús tria da avi a ção es pa ci al ci vil é au tor re gu la tó ria. No
Bra sil, país cu jo úni co re pre sen tan te a ul tra pas sar a li- 
nha de Kár mán foi o atu al mi nis tro de Ci ên cia e Tec no- 
lo gia, Mar cos Pon tes, em uma mis são à Es ta ção Es pa ci al
In ter na ci o nal em 2006, não há le gis la ção a res pei to.

Além de se gu ra, se gun do Go eh li ch, pa ra se con so li- 
dar, a mo da li da de pre ci sa ser lu cra ti va. Ape sar da lon ga
lis ta de gen te in te res sa da na vi a gem, só com o tem po se- 
rá pos sí vel ava li ar se os ga nhos ul tra pas sa rão os cus tos
al tís si mos de se in ves tir no ra mo — es ti ma-se que Be zos
gas te US$ 1 bi lhão por ano com a Blue Ori gin. Mas, a jul- 
gar pe la quan ti da de de agên ci as de tu ris mo se es pe ci a li- 
zan do na área, co mo a Axi om, par cei ra da Spa ce X (leia
mais nes ta pá gi na), há gran des ex pec ta ti vas de que os
ga nhos se jam bem mai o res do que os in ves ti men tos.

Por fim, Ro bert Go eh li ch des ta ca a im por tân cia de o
tu ris mo es pa ci al ser ver de. “No lon go pra zo, pen san do
em um mer ca do de tu ris mo es pa ci al de mas sa, cer ta- 
men te os as pec tos de sus ten ta bi li da de te rão um pa pel
mais do mi nan te.” Em 2010, um es tu do pu bli ca do na re- 
vis ta Geophysical Re se ar ch Let ters acen deu a luz ama- 
re la, ao in di car que as vi a gens de la zer pa ra fo ra da Ter ra
po de ri am au men tar o aque ci men to glo bal.

A pes qui sa, fi nan ci a da pe la Agên cia Es pa ci al Nor te-
Ame ri ca na (Na sa) e pe la Cor po ra ção Ae ro es pa ci al, dos
EUA, si mu lou o im pac to de mil lan ça men tos su bor bi- 
tais (co mo o voo da Vir gin) de fo gue tes hí bri dos de uma
úni ca ba se. Os cál cu los in di ca ram que a ação li be ra ria
600t de car bo no ne gro — po lu en te re sul tan te da quei ma
de com bus tí vel fós sil — na es tra tos fe ra. Co mo con- 
sequên cia, a tem pe ra tu ra po de ria di mi nuir 0,4ºC nos
tró pi cos, mas au men tar de 0,2ºC a 1ºC no He mis fé rio
Nor te. A ca ma da de ozô nio tam bém se ria afe ta da, in di- 
cou o es tu do.

Es tá nos pla nos da Vir gin Ga lac tics, por exem plo, fa- 
zer 400 vo os por ano, mais de um por dia. “O im pac to
glo bal de 400 lan ça men tos de fo gue tes por ano é des co- 
nhe ci do. A sé rie de mo de los ne ces sá ri os pa ra in ves ti gar
es se ce ná rio não foi exe cu ta da. Na ver da de, ape nas um
mo de lo de ta lha do de emis sões de par tí cu las de car bo no
ne gro por fo gue tes já foi fei to. Es se es for ço so li tá rio for- 
ne ceu pis tas sur pre en den tes, em bo ra ain da não ve ri fi- 
ca das”, diz Mar tin Ross, um dos au to res do es tu do, pu- 
bli ca do na Geophysical Re se ar ch Let ters, e pes qui sa dor
da Cor po ra ção Ae ro es pa ci al.

Se gun do ele, em 2010, ano da pu bli ca ção, um ce ná rio
com 600t de emis são foi con si de ra do es pe cu la ti vo. “Ho- 
je, es se ce ná rio po de ser con si de ra do ra zoá vel. A uma
ta xa de 400 lan ça men tos anu ais, a emis são es tra tos fé ri- 
ca de car bo no ne gro po de che gar a 800t por ano, e a

emis são do com pos to alu mi na (as su min do o uso de
pro pe len te re la ti vo inal te ra do) po de se apro xi mar de 5
mil to ne la das por ano”, ad ver te.

Ao que tu do in di ca, a in dús tria do tu ris mo es pa ci al
es tá dis pos ta a cor rer ris cos fi nan cei ros, de se gu ran ça e
de sus ten ta bi li da de. Há um só li do ca len dá rio de vi a gens
pró xi mas, sen do al gu mas das mais ca ras or ga ni za das
pe la Spa ce X, do mag na ta Elon Musk. A em pre sa fun da- 
da em 2002 pres ta ser vi ços à Na sa, en vi an do ma te ri ais e
as tro nau tas à Es ta ção Es pa ci al In ter na ci o nal. Ago ra, se
na da der er ra do, tam bém vai man dar pa ra a es ta ção tri- 
pu la ções com pos tas 100% por ci vis.

Os tours or ga ni za dos por Musk, que tam bém têm co- 
mo des ti no a Es ta ção Es pa ci al Rus sa, são os mais ca ros
até ago ra. A pas sa gem cus ta US$ 55 mi lhões, e não fal ta
quem es te ja dis pos to a pa gar. Um de les, o di re tor de ci- 
ne ma rus so Klim Shi pen ko, já es tá com da ta mar ca da
pa ra co nhe cer o po lo de ex plo ra ção es pa ci al de Mos cou.
Ar tis tas hollywoodianos, co mo Tom Crui se e Le o nar do
di Ca prio, já de mons tra ram in te res se em fil mar no es pa- 
ço, mas, até ago ra, ne nhum dos dois com prou pas sa gem
— ou, ao me nos, não anun ci ou ter fei to o in ves ti men to.

Se o es pa ço pa re ce o no vo playground dos bi li o ná ri- 
os, a ver da de é que a avi a ção ci vil es pa ci al traz uma sé rie
de be ne fí ci os pa ra os ter rá que os. A tec no lo gia em pre ga- 
da na pro je ção e na cons tru ção das na ves e fo gue tes po- 
de rá ins pi rar aviões mais se gu ros e efi ci en tes, por exem- 
plo. Além dis so, as sim co mo ocor reu com a mis são Apol- 
lo, que man dou o ho mem à Lua, equi pa men tos co mo
sa té li tes, câ me ras e com pu ta do res de bor do tam bém te- 
rão im pac tos di re tos no dia a dia da Ter ra.

Em bo ra cri a da pa ra fins de tu ris mo, a Vir gin Ga lac tic,
por exem plo, tam bém pre ten de uti li zar seu fo gue te, o
Lau che rO ne, pa ra co lo car em ór bi ta, por cus tos mais
aces sí veis, sa té li tes co mer ci ais e go ver na men tais. Só de
mo to res, a Blue Ori gin já de sen vol veu seis, com tec no lo- 
gi as dis tin tas. Ci en tis tas de di ver sas uni ver si da des nor- 
te-ame ri ca nas têm re a li za do ex pe ri men tos na com pa- 
nhia, que se rão apli ca dos não ape nas nos vo os tu rís ti- 
cos, mas em mis sões ci en tí fi cas, co mo o re tor no do ho- 
mem à Lua, em prei ta da da Na sa, com a co la bo ra ção da
com pa nhia de Jeff Be zos.

“Mis sões de pas seio são ex ce len tes opor tu ni da des
pa ra tes tar o hard ware de voo e con du zir ex pe ri men tos
re ais no es pa ço”, diz Ste ve Ar nold, vi ce-exe cu ti vo de Di- 
vi são Ci vil Es pa ci al do La bo ra tó rio de Fí si ca Apli ca da da
Uni ver si da de Johns Hop kins e um dos par cei ros da Blue
Ori gin. “Co mo po dem ser re a li za das com mais frequên- 
cia e bai xo cus to, es sas mis sões me no res for ne cem ex- 
pe ri ên ci as va li o sas de trei na men to pa ra a pró xi ma ge ra- 
ção de ci en tis tas es pa ci ais, en ge nhei ros e ge ren tes de
pro gra ma”, ex pli ca

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

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

Óbi tos no Ma ra nhão cres cem
16%

MAIOR DIFERENÇA 

São Luís tem mais óbitos
e menos nascimentos

Q
uem ima gi na ria que um dia
no ti ci a re mos que São Luís
re gis tra ria mais mor tes do
que nas ci men tos? Re fle xos

da pan de mia da Co vid-19, o im pac to
que a do en ça vem cau san do na hu- 
ma ni da de é in co men su rá vel, ain da
mais se tra tan do da po pu la ção ma ra- 
nhen se. Além das mais de 2.461 ví ti- 
mas fa tais atin gi das pe la do en ça, o
no vo co ro na ví rus vem al te ran do a de- 
mo gra fia de uma for ma nun ca vis ta
des de o iní cio da sé rie his tó ri ca dos
da dos es ta tís ti cos dos Car tó ri os de
Re gis tro Ci vil de São Luís, em 2003:
nun ca se mor reu tan to e se nas ceu tão
pou co em um pri mei ro se mes tre co- 
mo nes te ano de 2021, re sul tan do na
me nor di fe ren ça já vis ta en tre nas ci- 
men tos e óbi tos nos pri mei ros seis
me ses do ano.

Em nú me ros ab so lu tos os Car tó ri- 
os de São Luís re gis tra ram 4.311 óbi- 
tos até o fi nal do mês de ju nho. O nú- 
me ro, que já é o mai or da his tó ria em
um pri mei ro se mes tre, é 35,2% mai or
que a mé dia his tó ri ca de óbi tos no es- 
ta do, e 7,01% me nor que os ocor ri dos
no ano pas sa do, com a pan de mia já
ins ta la da há qua tro me ses no Ma ra- 
nhão. Já com re la ção a 2019, ano an te- 
ri or à che ga da da pan de mia, o au- 
men to no nú me ro de mor tes foi de
33,06%. Com re la ção aos nas ci men- 
tos, São Luís re gis trou o me nor nú me- 
ro de nas ci dos vi vos em um pri mei ro
se mes tre des de o iní cio da sé rie his tó- 
ri ca em 2003. Até o fi nal do mês de ju- 
nho fo ram re gis tra dos 7.356 nas ci- 
men tos, nú me ro 16,8% me nor que a
mé dia de nas ci dos no es ta do des de
2003, e 4,55% me nor que no ano pas- 
sa do. Com re la ção à 2019, ano an te ri- 
or à che ga da da pan de mia, o nú me ro
de nas ci men tos caiu 26,92% na ca pi- 

tal.
O re sul ta do da equa ção en tre o

mai or nú me ro de óbi tos da sé rie his- 
tó ri ca em um pri mei ro se mes tre ver- 
sus o me nor nú me ro de nas ci men tos
da sé rie no mes mo pe río do é o me nor
cres ci men to ve ge ta ti vo da po pu la ção
em um se mes tre no es ta do, apro xi- 
man do-se, co mo nun ca an tes, o nú- 
me ro de nas ci men tos do nú me ro de
óbi tos. A di fe ren ça en tre nas ci men tos
e óbi tos que sem pre es te ve na mé dia
de 5.651 mil nas ci men tos a mais, caiu
pa ra ape nas 3.045 mil em 2021, uma
re du ção de 46,1% na va ri a ção em re la- 
ção à mé dia his tó ri ca. Em re la ção a
2020, a que da foi de 0,85%, e em re la- 
ção a 2019 foi de 55,39%.

Os da dos cons tam no Por tal da
Trans pa rên cia do Re gis tro Ci vil
(https://trans pa ren cia.re gis tro ci- 
vil.org.br/ini cio), ba se de da dos abas- 
te ci da em tem po re al pe los atos de
nas ci men tos, ca sa men tos e óbi tos
pra ti ca dos pe los Car tó ri os de Re gis tro
Ci vil do País, ad mi nis tra da pe la As so- 
ci a ção Na ci o nal dos Re gis tra do res de
Pes so as Na tu rais (Ar pen-Bra sil), cru- 
za dos com os da dos his tó ri cos do es- 
tu do Es ta tís ti cas do Re gis tro Ci vil,
pro mo vi do pe lo Ins ti tu to Bra si lei ro
de Ge o gra fia e Es ta tís ti ca (IB GE), com
ba se nos da dos dos pró pri os car tó ri os
bra si lei ros.

Os Car tó ri os do Ma ra nhão re gis tra- 
ram 17.381 óbi tos até o fi nal do mês
de ju nho. O nú me ro, que já é o mai or
da his tó ria em um pri mei ro se mes tre,
é 51,8% mai or que a mé dia his tó ri ca
de óbi tos no es ta do, e 16,2% mai or
que os ocor ri dos no ano pas sa do, com
a pan de mia já ins ta la da há qua tro

me ses no Ma ra nhão. Já com re la ção a
2019, ano an te ri or à che ga da da pan-
de mia, o au men to no nú me ro de
mor tes foi de 26,7%. Em re la ção aos
nas ci men tos, o Es ta do re gis trou o
me nor nú me ro de nas ci dos vi vos em
um pri mei ro se mes tre des de o iní cio
da sé rie his tó ri ca em 2003. Até o fi nal
do mês de ju nho fo ram re gis tra dos
47.941 nas ci men tos, nú me ro 10,6%
me nor que a mé dia de nas ci dos no es-
ta do des de 2003, e 10,5% me nor que
no ano pas sa do. Com re la ção à 2019,
ano an te ri or à che ga da da pan de mia,
o nú me ro de nas ci men tos caiu 12,8%
no Ma ra nhão.

Na com pa ra ção en tre o mai or nú- 
me ro de óbi tos da sé rie his tó ri ca em
um pri mei ro se mes tre ver sus o me nor
nú me ro de nas ci men tos da sé rie no
mes mo pe río do é o me nor cres ci men- 
to ve ge ta ti vo da po pu la ção em um se- 
mes tre no es ta do, apro xi man do-se,
co mo nun ca an tes, o nú me ro de nas- 
ci men tos do nú me ro de óbi tos. A di fe- 
ren ça en tre nas ci men tos e óbi tos que
sem pre es te ve na mé dia de 42.201 mil
nas ci men tos a mais, caiu pa ra ape nas
30.560 mil em 2021, uma re du ção de
27,6% na va ri a ção em re la ção à mé dia
his tó ri ca. Em re la ção a 2020, a que da
foi de 7,5%, e em re la ção a 2019 foi de
26%. O Es ta do tam bém apre sen tou
que da no nú me ro de ca sa men tos,
com 37,8% me nor que a mé dia his tó- 
ri ca de ce le bra ções no pri mei ro se- 
mes tre, o nú me ro em 2021 mos tra
uma pe que na re cu pe ra ção em re la-
ção às ce le bra ções. Até ju nho des te
ano os Car tó ri os ce le bra ram 5.559 ca- 
sa men tos ci vis, nú me ro 16,5% mai or
que os 4.772 ma trimô ni os re a li za dos
no ano pas sa do, mas ain da 42,2% me- 
nor que os 9.620 ca sa men tos ce le bra-
dos em 2019.

SÃO LUÍS

Acolhida do novo arcebispo, Dom Gilberto Pastana

ARCEBISPO EMÉRITO DE SÃO LUÍS, DOM JOSÉ BELISÁRIO DA SILVA, SE REUNIU COM CLERO DO MARANHÃO E AUTORIDADES CIVIS

O pre fei to Edu ar do Brai de par ti ci- 
pou da ce le bra ção de aco lhi da do no- 
vo ar ce bis po de São Luís, Dom Gil ber- 
to Pas ta na, re a li za da nes te do min go
(18). A so le ni da de acon te ceu no Par- 
que São João Pau lo II, no Ater ro do Ba- 
can ga, Cen tro, e reu niu o ar ce bis po
emé ri to de São Luís, Dom Jo sé Be li sá- 
rio da Sil va, con vi da dos do cle ro do
Ma ra nhão e au to ri da des ci vis. “Es ta- 
mos fe li zes com a che ga da de Dom
Gil ber to Pas ta na a São Luís. Te nho
cer te za que nos sa Ar qui di o ce se se en- 
gran de ce com sua pre sen ça. A fé nos
traz for ças pa ra su pe rar os de sa fi os
que a pan de mia tem im pos to, por is- 
so, de se jo que seu pas to reio se ja luz
pa ra nos sa ci da de e pa ra to do o nos so
es ta do. Que Deus o aben çoe em sua
no va mis são! Tam bém cum pri men to
Dom Jo sé Be li sá rio, que em to dos es- 
ses anos co mo ar ce bis po de São Luís,
foi um gran de mis si o ná rio a ser vi ço
do po vo de Deus. Es ta mos gra tos pe la

mis são fren te à co mu ni da de ca tó li ca
em nos sa ci da de”, des ta cou o pre fei to
Edu ar do Brai de, acom pa nha do da
pri mei ra-da ma, Gra zi e la Brai de.

De vi do a pan de mia e su as me di das
de pre ven ção, a ce le bra ção pre sen ci al
foi res tri ta aos mem bros do cle ro do
Ma ra nhão, fa mi li a res e sa cer do tes
con vi da dos do Ce a rá e Pa rá, lí de res de
ou tras de no mi na ções re li gi o sas, re- 
pre sen tan tes das co mu ni da des re li gi- 
o sas lo cais, além de au to ri da des ci vis
dos po de res Exe cu ti vo, Le gis la ti vo e
Ju di ciá rio da ca pi tal, Ma ra nhão e Ce a- 
rá. En tre os pre sen tes, a vi ce-pre fei ta
de São Luís, Es mê nia Mi ran da, seu es- 
po so, San dro Ri bei ro; o se cre tá rio
mu ni ci pal de Cul tu ra, Mar co Du ai li be
e o se cre tá rio ad jun to de Co mu ni ca- 
ção, Igor Al mei da. 

A ce le bra ção foi ini ci a da pe lo vi gá- 
rio ge ral da Ar qui di o ce se de São Luís,
pa dre Antô nio Jo sé, que fez a sau da- 
ção ini ci al.

Dom Gil ber to Pas ta na de Oli vei ra é
pa ra en se da ci da de de Boim e tem 64
anos. Sua or de na ção sa cer do tal ocor-
reu em 27 de ju lho de 1985, na pa ró-
quia Cris to Li ber ta dor de San ta rém
(PA). É mes tre em Te o lo gia Es pi ri tu al
pe la Fa cul da de Te re si a num, em Ro- 
ma. Foi no me a do bis po de Im pe ra triz
(MA) pe lo Pa pa Ben to XVI, em 2005,
fun ção que exer ceu até 2016, quan do
o Pa pa Fran cis co o no me ou bis po co-
ad ju tor da di o ce se de Cra to (CE) até
sua no me a ção co mo bis po di o ce sa no.

Au xí lio é pa go a be ne fi ciá ri os do Bol sa Fa mí lia com NIS
1

BENEFÍCIO

Nascidos em dezembro
podem sacar auxílio

BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA COM NIS 1 TAMBÉM SACAM

DIVULGAÇÕ

Tra ba lha do res in for mais e ins cri tos no Ca das tro Úni- 
co pa ra Pro gra mas So ci ais do Go ver no Fe de ral (Ca dÚ ni- 
co) nas ci dos em de zem bro po dem sa car a par tir de ho je
(19) a ter cei ra par ce la do au xí lio emer gen ci al 2021. O di- 
nhei ro foi de po si ta do nas con tas pou pan ça di gi tais da
Cai xa Econô mi ca Fe de ral em 30 de ju nho. Os re cur sos
tam bém po de rão ser trans fe ri dos pa ra uma con ta-cor- 
ren te, sem cus tos pa ra o usuá rio. 

Até ago ra, o di nhei ro ape nas po dia ser mo vi men ta do
por meio do apli ca ti vo Cai xa Tem, que per mi te o pa ga- 
men to de con tas do més ti cas (água, luz, te le fo ne e gás),
de bo le tos, com pras em lo jas vir tu ais ou com pras com o
có di go QR (ver são avan ça da do có di go de bar ras) em
ma qui ni nhas de es ta be le ci men tos par cei ros.

Em ca so de dú vi das, a cen tral te lefô ni ca 111 da Cai xa
fun ci o na de se gun da a do min go, das 7h às 22h. Além
dis so, o be ne fi ciá rio po de con sul tar o si te au xi lio.cai- 
xa.gov.br. O sa que ori gi nal men te es ta va pre vis to pa ra
ocor rer em 12 de agos to, mas foi an te ci pa do em cer ca de
três se ma nas por de ci são da Cai xa. Se gun do o ban co, a
adap ta ção dos sis te mas tec no ló gi cos e dos be ne fi ciá ri os
ao sis te ma de pa ga men to do au xí lio emer gen ci al per mi- 
tiu o adi an ta men to do ca len dá rio.

Os be ne fi ciá ri os do Bol sa Fa mí lia com Nú me ro de
Ins cri ção So ci al (NIS) ter mi na do em 1 re ce bem ho je (19)
a quar ta par ce la do au xí lio emer gen ci al 2021. Os re cur- 
sos po dem ser mo vi men ta dos pe lo apli ca ti vo Cai xa
Tem, por quem re ce be pe la con ta pou pan ça so ci al di gi- 
tal, ou sa ca dos por meio do Car tão Bol sa Fa mí lia ou do
Car tão Ci da dão.

Em ca so de dú vi das, a cen tral te lefô ni ca 111 da Cai xa
fun ci o na de se gun da a do min go, das 7h às 22h. Além
dis so, o be ne fi ciá rio po de con sul tar o si te au xi lio.cai- 
xa.gov.br.

CANTANHEDE

Prefeito agride
moradores a pauladas

AGRESSÕES TERIAM OCORRIDO POR OBRA DE PAVIMENTAÇÃO

Na tar de do úl ti mo sá ba do (17), no mu ni cí pio de Can- 
ta nhe de, a 124 km de São Luís, o pre fei to Jo sé Mar ti nho
dos San tos Bar ros (PDT) agre diu a pau la das dois mo ra- 
do res de um ter re no no bair ro do Ca juí, pe ri fe ria do mu- 
ni cí pio. O pre fei to, po pu lar men te co nhe ci do co mo Ka- 
bão, es ta va acom pa nha do da sua as ses so ra de im pren sa
e do mo to ris ta, que tam bém par ti ci pa ram das agres- 
sões. As agres sões te ri am co me ça do de vi do sua ges tão
ter pas sa do com o tra tor em um ter re no com a ale ga ção
de aber tu ra de uma rua.

O do no do ter re no é Le an dro Mar tins, co nhe ci do co- 
mo Ma guim Sex, que te ria si do o pri mei ro a ser agre di do
pe lo pre fei to e de pois o agre di do pas sou a ser o ir mão de
Ma guim Sex, Clei ton Mar tins. O do no do ter re no ale ga
ter do cu men ta ção le gal. Em um dos tre chos do ví deo, o
ir mão Clei ton Mar tins diz que veio pa ra con ver sar. Tam- 
bém fa la da agres são so fri da pe lo ir mão an te ri or men te.

 Os ir mãos Le an dro e Clei ton Mar tins fi ze ram exa mes
de cor po de de li to e apre sen ta ram a do cu men ta ção do
ter re no.

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

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

PA TRÍ CIA CU NHA

COMBATE À COVID-19

Raposa é 1º município
da ilha 100% vacinado

O
mu ni cí pio de Ra po sa é o 
pri mei ro da Gran de Ilha que 
atin ge a mar ca de 100% va- 
ci na do com a pri mei ra do se 

con tra a Co vid-19. O fei to se re fe re à 
imu ni za ção de to da a po pu la ção 
adul ta, aci ma de 18 anos. Com o al- 
can ce, a ci da de de Ra po sa se tor na 
mais uma re fe rên cia em va ci na ção 
pa ra o Ma ra nhão. O go ver na dor Flá- 
vio Di no es te ve no mu ni cí pio, em 
even to nes ta se gun da-fei ra (19), no 
bair ro Ma re sia, mar ca do pe la en tre ga 
da pla ca Ci da de Va ci na da e a inau gu- 
ra ção de uma Uni da de Bá si ca de Saú- 
de (UBS). 

O go ver na dor Flá vio Di no pon tu ou 
o sig ni fi ca do da mar ca al can ça da. “Is- 
so co lo ca a ci da de na van guar da do 
Ma ra nhão e do Bra sil. Re sul ta do de 
uma in ten sa bus ca ati va, de ca sa a ca- 
sa, e de con ven ci men to das pes so as 
da im por tân cia de va ci nar. Dis tri buí- 
mos do ses adi ci o nais no mu ni cí pio e 
com o Ar rai al da Va ci na ção ti ve mos 
uma ace le ra ção da imu ni za ção. A Ra- 
po sa já pos sui in di ca do res de cli nan- 
tes e vai con ti nu ar no que re fe re a ca- 
sos e óbi tos. A ci da de é um exem plo 
pa ra o Ma ra nhão”, des ta cou. Flá vio 
Di no acres cen tou que as ci da des da 
Re gião Me tro po li ta na de São Luís têm 
avan ça do de ma nei ra uni for me na va- 
ci na ção. “As ci da des da re gião es tão 
com ín di ces su pe ri o res a 80% de va ci- 
na ção e nos sa me ta é que, até se tem- 
bro, to da es ta po pu la ção re ce ba a se- 
gun da do se da va ci na. Não exis te va- 
ci na 100% efi caz, mas não exis te pos- 
si bi li da de de ven cer o co ro na ví rus 
sem a va ci na. A va ci na é es sen ci al e 
im pres cin dí vel, e daí es se es for ço pri- 
o ri tá rio”, rei te rou. “A ci da de 100% va- 
ci na da foi re sul ta do de um es for ço 
con jun to e sa be mos a di fi cul da de pe-

GOVERNADOR FLÁVIO DINO ENTREGOU PLACA  DE CIDADE VACINADA PARA O MUNICÍPIO

lo ques tão de lo ca li za ção, e con se gui- 
mos, em um dia, va ci nar to dos. Fi ze- 
mos um tra ba lho de bus ca das pes so- 
as e con ven ci men to da im por tân cia 
de va ci nar. Es ta mos mui to fe li zes com 
o re sul ta do e sa ber que as pes so as fo- 
ram con ven ci das de que va ci nar é im- 
por tan te e que vai pro te ger a ci da de e 
o Ma ra nhão”, des ta cou o se cre tá rio 
de Es ta do de Saú de (SES), Car los Lu la.

A mar ca é re sul ta do do es for ço con- 
jun to da ges tão es ta du al e pre fei tu ra, 
que se uni ram pe lo pro pó si to mai or 
de sal var vi das. No even to, o go ver na- 
dor Flá vio Di no acom pa nhou mais 
um dia de va ci na ção e par ti ci pou da 
inau gu ra ção da no va UBS Ma re sia. A 
uni da de vai aten der no tra to de do en- 
ças gri pais e no com ba te à Co vid-19. 
O fun ci o na men to se rá 24h, to dos os 
di as da se ma na, re a li zan do os pri mei- 
ros aten di men tos pa ra as pes so as que 
apre sen ta rem sin to mas le ves e in ter- 
me diá ri os. O pre fei to Eu des Bar ros 
fri sou que a pa la vra é de agra de ci- 
men to. “Agra de ço ao nos so go ver na- 
dor e ao se cre tá rio de Saú de, que não 
têm me di do es for ços em fa zer Ra po sa 
se tor nar es sa re a li da de. Ser 100% va- 
ci na da é de or gu lho, aten ção e res pei- 

to com o po vo. Com es se pa ta mar, a 
ci da de que já era mui to vi si ta da, se rá 
ain da mais. O go ver na dor Flá vio Di no 
é sem pre mui to pre sen te em nos sa ci- 
da de, com vá ri as obras e ações. Mui to 
do que foi fei to aqui foi nes ta ges tão. 
Jun tos, te nho cer te za que fa re mos 
uma gran de ges tão nes te mu ni cí pio e 
no Go ver no do Es ta do”, en fa ti zou. 
Mar can do a con quis ta da ci da de foi 
da do pros se gui men to à va ci na ção 
con tra a Co vid-19.

O pro pri e tá rio de res tau ran te, 
Fran cis co Oli vei ra, 71 anos, to mou a 
pri mei ra do se. “Es tá de pa ra béns a 
Ra po sa e o Go ver no que es tá vi a bi li-
zan do es se be ne fí cio pa ra a ci da de. 
Acho mui to gra ti fi can te ser mos pre- 
mi a dos com es se mo men to. Eu iria 
va ci nar em Tu toia, mas sou be des se 
mo men to aqui e pre fe ri va ci nar na 
mi nha ci da de. Es sa chan ce que te mos 
aqui mui tos não têm, e só pos so agra-
de cer e es tou mui to sa tis fei to”, fri sou. 
Pre sen tes ao even to, o pre si den te da 
Câ ma ra Mu ni ci pal de Ra po sa, Be no- 
ni el Ro dri gues; se cre tá rio de Saú de do 
Mu ni cí pio, Ro nil son Froés; co or de na- 
do ra de Imu ni za ção de Ra po sa, Al lan- 
na La go.

VACINA NO BAIRRO

Liberdade pode ser grupo prioritário de vacinação

Em um so li ci ta ção fei ta na úl ti ma
sex ta-fei ra, o Mi nis té rio Pú bli co do
Ma ra nhão pe de ao Mu ni cí pio de São
Luís e ao Go ver no do Es ta do, pa ra que
se ja for ma da, em ca rá ter de ur gên cia,
uma for ça-ta re fa de va ci na ção con tra
a Co vid-19 a fim de cum prir o Pro gra- 
ma Na ci o nal de Imu ni za ções (PNI) no
bair ro da Li ber da de e en tor no, área
re co nhe ci da co mo co mu ni da de re- 
ma nes cen te de qui lom bo.

O do cu men to, as si na do pe lo pro- 
cu ra dor-ge ral de jus ti ça, Edu ar do Ni- 
co lau, es cla re ce que o pe di do ob je ti va
a pro mo ção de uma co ber tu ra va ci nal
ade qua da no qui lom bo da Li ber da de.
Além dis so, tem a fi na li da de de cha- 
mar aten ção pa ra a ne ces si da de de re- 
a li za ção de bus ca ati va no bair ro pa ra
sa nar pro ble mas re la ti vos ao bai xo
aces so da po pu la ção mais vul ne rá vel
à in ter net, pa ra a re a li za ção de ca das- 
tros.

A Li ber da de foi re co nhe ci da co mo
co mu ni da de re ma nes cen te de qui- 
lom bo pe la Fun da ção Pal ma res por
meio da Por ta ria nº 192, de 13 de no- 
vem bro de 2019. A área abran ge cin co
bair ros de São Luís (Li ber da de, Cam- 
boa, Fé em Deus, Di a man te e Sí tio do
Meio), on de ha bi tam cer ca de 160 mil
mo ra do res, cons ti tuin do-se num dos
mai o res qui lom bos ur ba nos da Amé- 
ri ca La ti na.

As sim co mo as po pu la ções in dí ge- 
nas, as co mu ni da des qui lom bo las fo- 
ram in se ri das na lis ta de pri o ri da des
do PNI por se rem con si de ra das de
ele va da vul ne ra bi li da de so ci al por que
ne las a trans mis são de ví rus ten de a
ser in ten sa em ra zão do grau co e so de
con vi vên cia.

A  so li ci ta ção aos exe cu ti vos es ta- 
du al e mu ni ci pal foi mo ti va da pe lo
pe di do do Cen tro de In te gra ção So ci- 
o cul tu ral Apren diz do Fu tu ro, da Li- 
ber da de, por meio do seu di ri gen te
Mai kon Lo pes, que che gou ao pro mo- 
tor de jus ti ça Jo sé Már cio Maia Al ves,
di re tor da Se cre ta ria pa ra As sun tos
Ins ti tu ci o nais do MP MA.

“É pre ci so que a Pre fei tu ra de São
Luís fa ça es sa cor re ção por que o re co- 
nhe ci men to do bair ro da Li ber da de
co mo qui lom bo de ve ria ter cons ta do
nos re gis tros des de o iní cio da va ci na- 
ção. Es se as sun to é da má xi ma pri o ri- 
da de por que a co ber tu ra va ci nal na
Li ber da de es tá de fi ci tá ria e as pes so as
que já de ve ri am ter si do con tem pla- 
das des de o iní cio no seu pró prio es- 
pa ço an tro po ló gi co-cul tu ral por se- 
rem qui lom bo las, não têm con di ções
de se des lo car aos pos tos de va ci na- 
ção. Os mo ra do res já imu ni za dos fo- 
ram os gru pos pri o ri tá ri os por ida de
aten di dos nos pou cos pe río dos em
que fo ram ins ta la dos pos tos de va ci- 
na ção no bair ro. É pre ci so cor ri gir is so
com ur gên cia”, des ta cou.

Se gun do Mai kon Lo pes, exis tem
pe lo me nos 11 mil fa mí li as ins cri tas
no Ca dÚ ni co (Ca das tro Úni co pa ra
Pro gra mas So ci ais), ou se ja, em si tu a-
ção de vul ne ra bi li da de so ci al. “Es se
nú me ro é só das pes so as que es tão
ins cri tas, mas tem mui to mais por que
tem gen te que não con se gue se ins-
cre ver nos pro gra mas. Es ta mos fa lan- 
do de fa mí li as de oi to, dez, até vin te
pes so as, que não têm co mo ar car com
o cus to de pa gar qua tro pas sa gens de
ôni bus – de ida e vol ta – pa ra to mar
uma do se de va ci na. Por is so, es ta mos
cla man do ao Po der pú bli co pa ra ga- 
ran tir a va ci na ção na nos sa área”, jus- 
ti fi cou.

Ain da de acor do com Mai kon Lo-
pes, exis tem pe lo me nos 11 mil fa mí li- 
as ins cri tas no Ca dÚ ni co (Ca das tro
Úni co pa ra Pro gra mas So ci ais), ou se- 
ja, em si tu a ção de vul ne ra bi li da de so- 
ci al. “Es se nú me ro é só das pes so as
que es tão ins cri tas, mas tem mui to
mais por que tem gen te que não con-
se gue se ins cre ver nos pro gra mas. Es-
ta mos fa lan do de fa mí li as de oi to, dez,
até vin te pes so as, que não têm co mo
ar car com o cus to de pa gar qua tro
pas sa gens de ôni bus – de ida e vol ta –
pa ra to mar uma do se de va ci na. Por
is so, es ta mos cla man do ao Po der pú- 
bli co pa ra ga ran tir a va ci na ção na
nos sa área”, jus ti fi cou.

SÃO LUÍS

Testagem rápida para
covid-19 na APAE

SÓ NA PRIMEIRA SEMANA 124 PESSOAS JÁ FORAM ATENDIDAS

Na úl ti ma se gun da-fei ra (12), co me çou a tes ta gem rá- 
pi da pa ra a Co vid-19 no La bo ra tó rio de Aná li ses Clí ni- 
cas da APAE de são Luís em par ce ria com a Se cre ta ria
Mu ni ci pal de saú de da pre fei tu ra de São Luís. Só nes ta
pri mei ra se ma na 124 pes so as já fo ram aten di das, 7 de- 
las tes ta ram po si ti vo pa ra a Co vid-19 e en ca mi nha das a
Uni da des Bá si cas de Saú de mu ni ci pal que re a li zam
aten di men to de sín dro me gri pal.

A tes ta gem rá pi da pa ra a Co vid-19, den tre ou tros
aten di men tos de saú de, é mais uma for ma da APAE de
São Luís con tri buir com a po pu la ção no di ag nós ti co e
pre ven ção ao no vo co ro na ví rus.

Te ve quem saiu fes te jan do com o re sul ta do ne ga ti vo,
a Thai sa He le na de 22 anos, foi uma. “Mui ta fe li ci da de,
tes tei ne ga ti vo. Es ta va com me do de ser po si ti vo, mas
gra ças a Deus deu tu do cer to”, dis se ela.

A re a li za ção do tes te acon te ce de se gun da a sex ta
sem pre das 14h às 16h. O exa me re a li za do é ti po co le ta
Swab na sal, in di ca do pa ra aque las pes so as que es tão
sen tin do al gum sin to ma en tre o pri mei ro ao sé ti mo dia.
O tes te é im por tan te pa ra po der de tec tar pos sí veis in- 
fec ta dos da do en ça e as sim evi tar a pro li fe ra ção do ví- 
rus.

REMOVIDOS DAS RUAS

Liberação online de
veículos em São Luís

O SERVIÇO ENTROU EM FUNCIONAMENTO NESTA SEGUNDA

PIXABAY

A Pre fei tu ra de São Luís, por meio da Se cre ta ria Mu ni- 
ci pal de Trân si to e Trans por tes (SMTT), lan çou um ser- 
vi ço ele trô ni co de pre en chi men to de um for mu lá rio
aces sa do via QR Co de, pa ra dar mais ce le ri da de ao pro- 
ces so de re ti ra da e li be ra ção de veí cu los e mo to ci cle tas
que fo ram re mo vi dos por si tu a ções de ir re gu la ri da des
das ru as. A fer ra men ta on-li ne é a pri mei ra im ple men ta- 
da pe la pas ta e in te gra a po lí ti ca de de sen vol vi men to di- 
gi tal da atu al ges tão mu ni ci pal.

O ser vi ço es tá dis po ní vel pa ra a po pu la ção a par tir
des ta se gun da-fei ra (19). Por meio do pre en chi men to
do for mu lá rio on-li ne, se rá pos sí vel di mi nuir, em até
1h30, o tem po de aten di men to pre sen ci al pa ra a li be ra- 
ção do veí cu lo, di ver si fi can do e fa ci li tan do o aces so aos
ser vi ços da se cre ta ria e pro por ci o nan do ao ci da dão
mais se gu ran ça, co mo di da de e agi li da de. O ser vi ço es tá
dis po ní vel pa ra veí cu los al vos de ope ra ções e fis ca li za- 
ções que es tão sen do re a li za das di a ri a men te em to da a
ca pi tal ma ra nhen se, ou es te jam em es ta ci o na men tos ir- 
re gu la res. Após a re mo ção, eles são en ca mi nha dos pa ra
a se de da se cre ta ria até que es te jam li be ra dos pa ra vol- 
tar às ru as.

Co mo aces sar
O for mu lá rio po de rá ser aces sa do a qual quer mo- 

men to, por meio de um dis po si ti vo ele trô ni co com câ- 
me ra e que te nha aces so à in ter net. Pa ra ter aces so ao
ser vi ço, bas ta apon tar a câ me ra pa ra o QR Co de, que es- 
ta rá dis po ní vel no si te da SMTT (www.sa o- 
luis.ma.gov.br) ou no Ins ta gram da se cre ta ria (www.ins- 
ta gram.com/smtt.sa o luis). Em se gui da, o for mu lá rio se- 
rá aber to no na ve ga dor do sis te ma ope ra ci o nal do apa- 
re lho. Po de rão so li ci tar o re que ri men to pa ra a li be ra ção
o pro pri e tá rio do veí cu lo, um pro cu ra dor (Pes soa Fí si ca)
ou pro cu ra dor/só cio pro pri e tá rio (Pes soa Ju rí di ca). Ca- 
so o so li ci tan te não se en qua dre em ne nhu ma des sas
op ções, tam bém po de rá pre en cher o for mu lá rio on-li- 
ne, des de que pre en cha as in for ma ções ne ces sá ri as e
que cons tam no do cu men to.

São Luís, terça-feira, 20 de julho de 2021
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Assuntos como amor jovem, descobrimento da sexualidade e envelhecimento
LGBTQIPA+ serão abordados nos filmes selecionados para a edição de 2021 

Pro gra ma ção 3ª edi ção Quelly

21/07 – Pro gra ma 1

As can ções de amor de uma bi xa ve lha
– An dré San di no Cos ta (RJ) – 2020

22/07 – Pro gra ma 2

23/07 – Pro gra ma 3

24/07 – Pro gra ma 4

Ser vi ço

AUDIOVISUAL

Diversidade na edição
2021 da Mostra Quelly

O
Cen tro Cul tu ral Va le Ma ra- 
nhão, em par ce ria com a 
Ka sa rão Fil mes, re a li za rá de 
21 a 24 de ju lho, às 19h, a 

ter cei ra edi ção da Quelly – Mos tra Na- 
ci o nal de Ci ne ma de Gê ne ro e Se xu a- 
li da de. Se rão exi bi dos fil mes com te- 
má ti ca LGBTQI PA+ re co nhe ci dos pe- 
lo pú bli co na ci o nal e in ter na ci o nal, e 
iné di tos no Ma ra nhão, em for ma to 
on li ne, ado ta do na úl ti ma edi ção por 
con ta da pan de mia.

A Mos tra Quelly foi cri a da pe lo ci- 
ne as ta Ge or ge Pe dro sa, em par ce ria 
com os pro du to res Josh Ba co ni e Ga- 
bri el Mar ques, com o ob je ti vo de 
apre sen tar ao pú bli co ma ra nhen se 
fil mes com te má ti ca LGBTQI PA+ pou- 
co con tem pla dos em ci ne mas e fes ti- 
vais lo cais, abrin do es pa ço pa ra o diá- 
lo go e o fo men to a es te gê ne ro de pro- 
du ção na ci o nal.

Na edi ção de 2021, as sun tos co mo 
amor jo vem, des co bri men to da se xu- 
a li da de e en ve lhe ci men to LGBTQI- 
PA+ se rão abor da dos nos fil mes se le- 
ci o na dos. “Des de a pri mei ra edi ção 
da Quelly que ria fa lar so bre a vi vên cia 
de pes so as LGBTQI+ na ter cei ra ida de 
e fi co mui to fe liz de abrir es sa edi ção 
com dois do cu men tá ri os com es se te- 
ma, prin ci pal men te por que a pro gra- 
ma ção ser ve co mo uma ja ne la pa ra o 
ci ne ma de gê ne ro pro du zi do atu al- 
men te e fo ca na exi bi ção e dis cus são 
de obras que até al guns anos atrás 
eram pou co re pre sen ta das em sa las 
de ci ne ma e fes ti vais na ci o nais”, con- 
ta Ge or ge.

Ini ci al men te apro va da em 2019 no

O FILME “TIME DE DOIS” É UM DOS DESTAQUES DA MOSTRA QUELLY QUE VAI ATÉ DIA 24

edi tal Pá tio Aber to do CCVM, a Mos- 
tra Quelly, atu al men te, faz par te da 
pro gra ma ção anu al da ins ti tui ção. 
“In cen ti var e fo men tar pro du ções que 
di a lo guem com a agen da na ci o nal e 
in ter na ci o nal é um dos nos sos prin ci- 
pais ob je ti vos. O au di o vi su al, en- 
quan to dis po si ti vo, per mi te o des ta- 
que ne ces sá rio e ur gen te a es ses te- 
mas. A Mos tra Quelly re for ça o nos so 
com pro mis so em abrir es pa ço pa ra o 
de ba te, além de pro por ci o nar ao nos- 
so pú bli co o aces so a pro du ções pou- 
co di fun di das no âm bi to na ci o nal”, 
afir ma o di re tor e co or de na dor ar tís ti- 

co do Cen tro Cul tu ral Va le Ma ra nhão, 
Ga bri el Gu ti er rez.

Se guin do o mes mo for ma to do ano 
an te ri or, a mos tra con ta rá com exi bi- 
ções dos fil mes, se gui dos das ro das de 
con ver sa com os re a li za do res dos cur- 
tas exi bi dos e com me di a ção de pro-
du to res cul tu rais e ar tis tas ma ra- 
nhen ses e de ou tros es ta dos. Os fil mes 
da Mos tra Quelly es ta rão dis po ní veis 
por 48 ho ras após a pri mei ra exi bi ção 
no ca nal do YouTube do Cen tro Cul tu- 
ral Va le Ma ra nhão. Abai xo, se gue a 
pro gra ma ção com ple ta. Clas si fi ca ção 
in di ca ti va: 18 anos.

Mostra Nacional de Cinema de Gênero e Sexualidade

Ho mens Pink – Re na to Tur nes
(SC/SP) – 2020

Si nop se: No ve ho mens gays com- 
par ti lham su as me mó ri as. Os pri mei- 
ros de se jos, o fer vo da ju ven tu de num
país sob a di ta du ra mi li tar, a de vas ta- 
ção da AIDS, a fes ta co mo ter ri tó rio de
re sis tên cia. O en ve lhe cer do ho mem
gay é ce le bra do nas vo zes de or gu lho- 
sos so bre vi ven tes. O cur ta foi exi bi do
na 28ª edi ção do Fes ti val Mix in Bra zil,
ga nhou Prê mio do Jú ri no Fes ti val Di- 
go – Fes ti val de Di ver si da de Se xu al; e
te ve sua es tréia na FAM – Flo ri a nó po- 
lis Au di o vi su al do Mer co sul.

Si nop se: O en ve lhe cer do ho mem
ne gro gay re tra ta do por Már cio Ja nuá- 
rio a par tir do seu  es pe tá cu lo homô- 
ni mo. O fil me foi exi bi do no pri mei ro
se mes tre de 2021 na pri mei ra edi ção
do Pa ju bá – Fes ti val de Ci ne ma LGB- 
TI+ do Rio. Após as exi bi ções, con ver- 
sa aber ta com ar tis tas e re a li za do res
me di a da pe lo jor na lis ta Jock De an.

Ti me de Dois – An dré San tos (RN) –
2021

Si nop se: Flá vio e Wen del são da
mes ma es co li nha de fu te bol e com- 
par ti lham o so nho de se rem jo ga do- 
res pro fis si o nais. Flá vio tem dú vi das
se de ve con ti nu ar ten tan do e com a
pos si bi li da de de sua de sis tên cia,
Wen del per ce be que o que eles sen- 
tem um pe lo ou tro po de ser mais que
ami za de. O fil me foi se le ci o na do no
Rio Fes ti val de Ci ne ma LGBTQIA+
que es tá acon te cen do des de o dia 8 de
ju lho e irá até 18 de ju lho.

Aon de vão os pés – Dé bo ra Za nat ta
(PR) – 2020

Si nop se: O cur ta mos tra a per so na- 
gem que per cor re os ca mi nhos da
ado les cên cia com co ra gem pa ra vi ver

seus de se jos. E no en con tro com o
ines pe ra do se co lo ca a cor rer, con fi- 
an te em seus pró pri os pés.

O Úl ti mo ci ne ma de rua – Mar çal
Vi an na (RJ) – 2021

Si nop se: Qua tro jo vens ar tis tas que
res ga tam a me mó ria de sua ci da de, os
anos dou ra dos de No va Igua çu, o ápi- 
ce e a que da dos ci ne mas de rua. Após
as exi bi ções, con ver sa aber ta com ar- 
tis tas e re a li za do res me di a da pe la
pro du to ra exe cu ti va da as so ci a ção de
pro du to res cul tu rais Ex pla na Mer mã,
Mai tê Sou sa.

De vez em quan do eu ar do – Car los
Se gun do (MG) – 2020

Si nop se: O cur ta fa la de uma fo tó- 
gra fa que bus ca a sim bi o se dos cor- 
pos. Seu en con tro com Te re za, uma
mo de lo que par ti ci pa de uma ses são
de fo to gra fia, aca ba cri an do um aba- 
lo, mui to mai or do que elas po dem
ima gi nar. O fil me cir cu lou em vá ri os
fes ti vais na ci o nais e in ter na ci o nais,
co mo o 14º For Rain bow – Ci ne ma e
Di ver si da de – Bra sil, on de ga nhou
prê mio da crí ti ca.

A Mor di da – Pe dro Ne ves Mar ques
(Por tu gal/Bra sil) – 2019

Si nop se: Uma ca sa na ma ta atlân ti- 
ca e uma fá bri ca de mos qui tos ge ne ti- 
ca men te mo di fi ca dos em São Pau lo.
Uma re la ção po li a mo ro sa e não-bi ná- 
ria pro cu ra so bre vi ver a uma epi de- 
mia que atra ves sa o Bra sil, en quan to
no in te ri or da fá bri ca mi lha res de
mos qui tos nas cem di a ri a men te – um
exér ci to de in se tos pres tes a ser dis tri- 
buí do pe lo país.

En tre – Ana Ca ro li na Ma ri nho e
Luz Bár ba ra (SP) – 2019

Si nop se: Du as mu lhe res se pa ra das
por um veio po luí do do rio Ti e tê, Ja ci e
Ma ria se re la ci o nam en tre su as ja ne- 
las. Ca da mar gem, uma ci da de. Ja ci
sus pei ta que Ma ria es tá sob cár ce re
do més ti co e de ci de atra ves sar o rio.
Cur ta se le ci o na do no Fes ti val do Rio
em 2019 e em 2021 ga nhou no DI GO –

Fes ti val In ter na ci o nal de Di ver si da de
Se xu al o prê mio de Me lhor Cur ta na
Mos tra Mu lhe res LGB TI+ e prê mio
AIC. Após as exi bi ções, con ver sa aber-
ta com ar tis tas e re a li za do res me di a da
pe lo dou tor em Po lí ti cas Pú bli cas Car- 
los Wel ling ton.

San ta ter ror – Bru na Pro va zi (SP) –
2019

Si nop se: En quan to o Bra sil se pre- 
pa ra pa ra re ce ber a Co pa do Mun do e
o Pa pa Fran cis co, uma on da de per- 
for man ces por no ter ro ris tas cho cam o
país. Nes te do cu men tá rio ve mos co- 
mo vi da e obra se mis tu ram na tra je-
tó ria des sa ar tis ta vis ce ral. O fil me foi
se le ci o na do na edi ção de 2020 do Fes- 
ti val Mix in Bra zil.

Mu lhe res de Fé – Bru na San tos e
Da li la Ra mos (SP) – 2019

Si nop se: Do cu men tá rio que con ta
a tra je tó ria de du as mu lhe res de di fe- 
ren tes re li giões que se en con tram na
lu ta fe mi nis ta a par tir da sua fé. O fil- 
me foi se le ci o na do no 28° Fes ti val Mix
in Bra zil.

Tia Iracy Fu te bol Clu be – Layla Sah
(CE) – 2020

Si nop se: Ma ria Iracy, mais co nhe- 
ci da po pu lar e ca ri nho sa men te co mo
Tia Iracy, prin ci pal men te pe los jo ga- 
do res do seu ti me de fu te bol, é uma
mu lher for te ao mes mo tem po de li ca- 
da que fez da sua vi da uma par ti da de
fu te bol que ape sar de ter ti do tu do pra
per der os cam pe o na tos da vi da, ob te- 
ve mui to mais vi tó ri as que der ro- 
tas. Após as exi bi ções, con ver sa aber- 
ta com ar tis tas e re a li za do res me di a da
pe la tra ves ti pre ta, po e ta mar gi nal e
es cri to ra Pi e tra de Ofá.

O quê: 3ª edi ção da Quelly
Quan do: 21 a 24 de ju lho de 2021,

às 19h
On de: www.youtube.com/cen tro-

cul tu ral va le ma ra nhao

OPORTUNIDADE

Em busca ações no MA
que preservam Patrimônio

As ini ci a ti vas que pro mo vam o Pa trimô nio Cul tu ral
Bra si lei ro, no Ma ra nhão e em to dos o País, po dem con- 
cor rer ao 34º Prê mio Ro dri go Me lo Fran co de An dra de,
do Ins ti tu to do Pa trimô nio His tó ri co e Ar tís ti co Na ci o- 
nal (Iphan), au tar quia fe de ral vin cu la da à Se cre ta ria Es- 
pe ci al da Cul tu ra (Se cult) e ao Mi nis té rio do Tu ris mo.
Pa ra in cen ti var a ins cri ção de ações no es ta do e ti rar dú- 
vi das so bre o edi tal, o Iphan re a li za ofi ci na on li ne pa ra o
pú bli co ma ra nhen se na pró xi ma ter ça-fei ra (20), às 17h.
Os in te res sa dos em par ti ci par da ofi ci na on li ne de vem
en ca mi nhar e-mail pa ra ana.mar ti nho@iphan.gov.br.

A pre mi a ção na ci o nal vai re co nhe cer 12 ini ci a ti vas.
Os ven ce do res vão re ce ber R$ 20 mil co mo for ma de in- 
cen ti vo ao tra ba lho de sen vol vi do em be ne fí cio do Pa- 
trimô nio Cul tu ral. O   Prê mio Ro dri go Me lo Fran co de
An dra de 2021 ho me na geia o Pa trimô nio Cul tu ral do
Nor des te, mas po dem ser ins cri tas pro pos tas de to do o
ter ri tó rio na ci o nal. Po dem ins cre ver ações no prê mio o
po der pú bli co (mu ni ci pal es ta du al e  fe de ral), co o pe ra- 
ti vas e as so ci a ções for ma li za das, re des e co le ti vos não
for ma li za dos, pes so as fí si cas, mi cro em pre en de dor in- 
di vi du al e mi cro em pre sa. Fun da ções e em pre sas pri va- 
das po de rão ser in di ca das a men ção hon ro sa, seg men to
no qual não há re mu ne ra ção em es pé cie, mas con fe re
cer ti fi ca ção e se lo do Prê mio Ro dri go 2021.

Pa ra par ti ci par os pro po nen tes de ve rão aces sar o for- 
mu lá rio de ins cri ção, dis po ní vel no si te do Iphan, até o
dia 15 de agos to. As ações se rão ava li a das, ini ci al men te,
nas co mis sões es ta du ais, com pos tas por re pre sen tan tes
das di fe ren tes áre as cul tu rais de ca da es ta do e pre si di- 
das pe los su pe rin ten den tes. Ini ci a ti vas ven ce do ras na
eta pa es ta du al se rão ana li sa das pe la Co mis são Na ci o nal
de Ava li a ção, for ma da pe la pre si dên cia do Iphan e por
20 ju ra dos que atu am nas áre as de pre ser va ção ou sal va- 
guar da do Pa trimô nio Cul tu ral.

O re sul ta do da eta pa re gi o nal es tá pre vis to pa ra fi nal
de ou tu bro. Já as dez ações ven ce do ras em ní vel na ci o- 
nal e as du as men ções hon ro sas se rão di vul ga das em
de zem bro. Os in te res sa dos em con cor rer ao prê mio po- 
dem se ins cre ver em du as ca te go ri as. A pri mei ra con- 
tem pla ações de ex ce lên cia na in te gra ção en tre as di- 
men sões ma te ri al e ima te ri al do pa trimô nio cul tu ral
com re sul ta dos re la ti vos ao ano de 2019 e 2020. Já na se- 
gun da ca te go ria, po dem ser ins cri tas ações de ex ce lên- 
cia na pre ser va ção e sal va guar da do pa trimô nio cul tu ral
adap ta das ao con tex to da pan de mia, com re sul ta dos re- 
la ti vos ao ano de 2020.

VERSÃO EXCLUSIVA

Luísa Sonza lança
“DOCE 22” no Spotify

LUIZA  LANÇOU  O ENHANCED ALBUM COM O SPOTIFY

Pa ra ce le brar a che ga da do se gun do ál bum de es tú dio
de Luí sa Son za , o Spotify cri ou o ” DO CE 22 Enhan ced
Al bum”, uma no va playlist mul ti mí dia que ser vi rá co mo
o des ti no fi nal pa ra os fãs da can to ra cur ti rem uma ex- 
pe ri ên cia di gi tal re ple ta de con teú do ex clu si vo com re- 
cur sos vi su ais e ví de os. Luí sa Son za é a pri mei ra ar tis ta
no Bra sil a lan çar o Enhan ced Al bum no Spotify.

A par tir de do min go, o ” DO CE 22 Enhan ced Al bum”
se rá lan ça do com con teú do ex clu si vo de áu dio e ví deo
pro du zi do pe la can to ra, ex plo ran do as in fluên ci as pa ra
a pro du ção do se gun do ál bum da Luí sa Son za. Os fãs te- 
rão aces so ex clu si vo a his tó ri as (co men tá ri os pes so ais
es cri tos em 14 fai xas do ál bum), au di o li ners (in ter lú di os
de áu dio imer si vos) e can vas (lo ops de ví deo ver ti cais de
8 se gun dos em ca da fai xa).

Com DO CE 22, Luí sa Son za re ve la que cri ou um ál- 
bum com mú si cas que não se jam só so bre a vi da de la,
mas que re fle tem vi vên ci as co muns en tre as pes so as. A
can to ra es pe ra que o ál bum pos sa con for tar, di ver tir,
cho rar, en co ra jar e dar for ça aos fãs. “Mui to an si o sa e fe- 
liz com es te lan ça men to des te pro je to tão es pe ci al pa ra
mim. Fo ram pou co mais de um ano fo ca da pa ra que
saís se tu do o mais in crí vel pos sí vel pa ra mim, e cla ro,
pa ra os meus fãs que me acom pa nham e me apoi am
des de o iní cio. Po der tra zer es ta ex pe ri ên cia do Enhan- 
ced Al bum com o Spotify pe la pri mei ra vez no Bra sil,
sem dú vi das é uma gran de hon ra. Es pe ro que cur tam
to das as sur pre sas!!!”, dis se Luí sa.

Os fãs que du ran te es sa se ma na se gui ram e cur ti ram
a Enhan ced Playlist cri a da por Luí sa Son za no Spotify,
em for ma de aque ci men to pa ra o lan ça men to do se gun- 
do ál bum da can to ra, po de rão au to ma ti ca men te aces- 
sar a ex pe ri ên cia di gi tal “DO CE 22 Enhan ced Al bum”.

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

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

SÉRIE B

Sampaio busca quebrar
tabu contra Guarani
NERES PINTO

Des fal ques

F
o ra do G4 da Sé rie B do Cam- 
pe o na to Bra si lei ro, o Sam paio 
Cor rêa tem ho je mais um con- 
fron to im por tan te. O Tri co lor 

jo ga em Cam pi nas, di an te do Gua ra- 
ni, ti me que tem mais três pon tos que 
os bo li vi a nos nes ta com pe ti ção. O jo- 
go se rá dis pu ta do a par tir das 19h no 
Es tá dio Brin co de Ou ro da Prin ce sa.

Com ape nas uma mo vi men ta ção 
de trei na men to, on tem (18), a equi pe 
co man da da por Fe li pe Su ri an se guiu 
pa ra o in te ri or pau lis ta ain da in de fi ni- 
da. Na úl ti ma sex ta-fei ra, os bo li vi a- 
nos fo ram der ro ta dos pe lo Co ri ti ba 
por 3 a 2. Já o ti me pau lis ta en trou no 
gru po dos qua tro me lho res clas si fi ca- 
dos, após uma go le a da apli ca da no 
Con fi an ça-SE, em Ara ca ju, por 4 a 1, 
es tá cheio de mo ral e te rá for ça má xi- 
ma.

É cer to que o Sam paio Cor rêa não 
te rá o ata can te Pi men ti nha, que sen te 
um des gas te mus cu lar, se gun do ates- 
tou o De par ta men to Mé di co. O za- 
guei ro Joé cio e o meia Eloir não se re- 
cu pe ra ram das le sões e tam bém per- 
ma ne cem fo ra da equi pe. A pro vá vel 
for ma ção da equi pe é es ta: Mo ta; Gus- 
ta vo, Pau lo Sér gio, Nil son Ju ni or e Zé 
Má rio; Mau ro Sil va, Fer rei ra e Nád- 
son; Ro ma ri nho, Ci el e Je an Sil va.

Uma das mai o res pre o cu pa ções do 
trei na dor Su ri an é com o se tor de fen- 
si vo, que nos três úl ti mos jo gos so freu 
seis gols, sen do o pri mei ro sem pre an- 
tes dos 15 mi nu tos ini ci ais. Ago ra, já

Re tros pec to

Ar bi tra gem

Már cio Araú jo

MAURO SILVA É A NOVIDADE DA EQUIPE QUE VIAJOU PARA CAMPINAS

são oi to gols em 12 jo gos. O apro vei ta- 
men to téc ni co caiu pa ra 52.8%, que da 
de qua se 30 pon tos per cen tu ais em 
re la ção ao tér mi no da ro da da an te ri- 
or.

O re tros pec to dos jo gos en tre Sam- 
paio e Gua ra ni é am pla men te des fa- 
vo rá vel pa ra os tri co lo res na his tó ria 
do Cam pe o na to Bra si lei ro. Até aqui, 
fo ram cin co du e los, ne nhu ma vi tó ria 
do Tri co lor, um em pa te e qua tro 
triun fos do Bu gre cam pi nei ro, que 
mar cou oi to gols e so freu ape nas um. 
No úl ti mo, em São Luís, dis pu ta do no 
dia 23 de de zem bro de 2020, o pla car 
fi nal apon tou 1 a 0 em ple no Cas te lão.

A Con fe de ra ção Bra si lei ra de Fu te- 
bol de sig nou um trio do Rio de Ja nei ro 
pa ra Gua ra ni x Sam paio Cor rêa. Ro- 
dri go Car va lha es de Mi ran da se rá o 
ár bi tro, ten do co mo as sis ten tes Car-
los Hen ri que Al ves de Li ma Fi lho e Sil- 
bert Fa ria Sis quim. O quar to ár bi tro 
se rá João Vi tor Gob bi (SP).

O pró xi mo re for ço do Tri co lor de- 
ve rá ser o vo lan te Már cio Araú jo. O 
clu be es tá em ne go ci a ções com o atle- 
ta ma ra nhen se des de o úl ti mo fim de 
se ma na. Tem 37 anos (nas ceu em 11 
de ju nho de 84) e já ves tiu a ca mi sa de 
gran des clu bes bra si lei ros co mo Atlé- 
ti co-MG, Pal mei ras-SP e Fla men go-RJ 
e Sport-PE, on de dis pu tou o Bra si lei- 
rão de 2020.

CONTRA ARGENTINOS

São Paulo e Galo em
ação na Libertadores

ATLETICO-MG RECEBE O BOCA JUNIOR NO ESTÁDIO MINEIRÃO

As pri mei ras par ti das de vol ta das oi ta vas de fi nal da
Co pa Li ber ta do res de 2021 ocor rem ho je e dois bra si lei- 
ros en tram em cam po pa ra de ci dir o seu des ti no na
com pe ti ção.

O pri mei ro a en trar em cam po é o Atlé ti co-MG que
re ce be o Bo ca Ju ni ors no Es tá dio Mi nei rão. No con fron- 
to de ida, em Bu e nos Ai res, as du as equi pes não saí ram
do ze ro no pla car. Pa ra es ta par ti da, o téc ni co Cu ca po- 
de rá ter o re tor no de Sa va ri no. Na ma nhã des te do min- 
go, o ata can te trei nou nor mal men te após ser pre ser va- 
do por uma fa di ga mus cu lar. Com is so, não de ve rá ser
pro ble ma pa ra en ca rar os ar gen ti nos.

No pri mei ro jo go, na Ar gen ti na, em pa te em 0 a 0.
Com is so, bas ta ao Atlé ti co uma vi tó ria sim ples pa ra ga- 
ran tir uma va ga nas quar tas de fi nal da com pe ti ção. Em- 
pa te com gols, dá a clas si fi ca ção pa ra os her ma nos. Ca so
o pla car ze ra do se re pi ta, a de ci são se rá nos pê nal tis.

Às 21h30 é a vez de São Pau lo e Ra cing du e la rem. O
Tri co lor Pau lis ta foi eli mi na do ape nas três ve zes nes ta
eta pa da com pe ti ção em sua his tó ria, sen do que ne nhu- 
ma de las foi pa ra equi pes es tran gei ras. Em 2007, o São
Pau lo en fren tou o Grê mio e ven ceu por 1 a 0 no Mo rum- 
bi, mas foi der ro ta do por 2 a 0 em Por to Ale gre. Já em
2013, con tra o Atlé ti co-MG, o Tri co lor per deu por 2 a 1
em ca sa e por 4 a 1 em Be lo Ho ri zon te. Por úl ti mo, em
2015, em du e lo con tra o Cru zei ro, uma vi tó ria por 1 a 0
pa ra ca da la do e der ro ta nas pe na li da des má xi mas.

A par ti da se rá re a li za da no Es tá dio de Avel la ne da, na
Ar gen ti na. Na par ti da de ida no Mo rum bi as du as equi- 
pes em pa ta ram por 1 a 1. Ca so ha ja um no vo em pa te a
de ci são vai ser nos pê nal tis. Jo gan do em so lo ar gen ti no,
o São Pau lo não ven ce uma par ti da pe la com pe ti ção
con ti nen tal des de 2005, quan do con quis tou o tri cam- 
pe o na to do tor neio. Na oca sião, o Tri co lor der ro tou o Ri- 
ver Pla te por 3 a 2, na se mi fi nal da que la edi ção. Des de
en tão, fo ram se te jo gos na Ar gen ti na pe la Li ber ta do res,
com cin co der ro tas e dois em pa tes. Nes te pe río do, o São
Pau lo en fren tou ti mes co mo o pró prio Ri ver Pla te e Ra- 
cing, além de Tal le res, San Lo ren zo, Es tu di an tes e Ar se- 
nal de Sa ran dí.

Pa ra béns

Clas si fi ca ção

SÉRIE D

Técnicos “maranhenses” prestigiados

O MOTO CLUB DE CARLOS FERRO TERMINOU O 1º TURNO NA 5º POSIÇÃO COM NOVE PONTOS

As atu a ções de Mo to e Ju ven tu de, no úl- 
ti mo sá ba do, mes mo fi can do abai xo das
ex pec ta ti vas, não ti nham re sul ta do até o
iní cio da tar de de on tem, em ne nhu ma
ma ni fes ta ção das di re to ri as so bre uma
pos sí vel saí da dos trei na do res. O clu be de
São Ma teus foi der ro ta do pe lo Guarany de
So bral-CE e afun dou ain da mais na clas si- 
fi ca ção.  É o pe núl ti mo co lo ca do do Gru po
2. Por sua vez, om Ru bro-Ne gro ma ra nhen- 
se, ape sar da vi tó ria aper ta da (1 a 0) so bre o
Pal mas-TO, no Nho zi nho San tos, vol tou a
jo gar mal e foi bas tan te ame a ça do pe lo ad- 
ver sá rio.

O pre si den te mo ten se Na ta na el Jú ni or,
em en tre vis ta, não dei xou ne nhum in dí cio
de que irá to mar pro vi dên ci as pa ra tro ca
de co man do téc ni co. Dis se ape nas que o
za guei ro An dré Pe nal va de ve rá es tar pron- 
to pa ra os pró xi mos jo gos e que o vo lan te
Hulk é es pe ra do nas pró xi mas ho ras em
São Luís. Des car tou qual quer in ves ti men to
pa ra con tra ta ção de no vos re for ços, jus ti fi- 
can do a fal ta de re cur sos fi nan cei ros.

Quem de mons trou sa tis fa ção com o re- 
sul ta do e até enal te ceu o gru po foi o téc ni- 
co Car los Fer ro. Pa ra ele, o jo go foi bas tan te
di fí cil, no ta da men te no meio de cam po, no
pri mei ro tem po, mas com as mo di fi ca ções
fei tas, o Mo to foi me lhor em to dos os as- 
pec tos.

“A sé rie D é is so, jo go di fí cil, cha ve com-
pli ca da, es trei ta, mas a gen te es tá aí lu tan- 
do com a ca be ça er gui da, tra ba lho ho nes- 
to, trans pa ren te e com oi ten ta por cen to do
nos so elen co ma ra nhen se, in clu si ve a co- 
mis são téc ni ca. O elen co tem uma di fi cul- 
da de por que fa ze mos uma tran si ção da ba- 
se pa ra o pro fis si o nal, al guns es ta vam jo- 
gan do no São Jo sé, uma equi pe de pe que na
ex pres são e ago ra dis pu tam o Cam pe o na to
Bra si lei ro. Se a gen te pe gar tu do is so, não é
fá cil. En tão o Mo to es tá de pa ra béns, por- 
que es tá opor tu ni zan do e a gen te di re ci o- 
nan do o tra ba lho e con du zin do o ti me à
clas si fi ca ção”, en fa ti zou o téc ni co mo ten-
se.

No pró xi mo sá ba do, quan do co me ça o
se gun do tur no, to dos os ad ver sá ri os que
atu a ram  no úl ti mo fim de se ma na vol ta rão
a se en fren tar.  Des ta for ma, o Mo to vai a
Pal mas-TO e o Ju ven tu de Sa mas re ce be o
Guarany de So bral.

O 1º tur no ter mi nou com a se guin te
clas si fi ca ção no Gru po 2: 1º – Guarany de
So bral – 15; 2º 4 de Ju lho 14; 3º Im pe ra triz
10; 4º Pa ra go mi nas 9; 5º Mo to 9; 6º – To can- 
ti nó po lis 7; 7º Ju ven tu de 6; e  8º Pal mas 4. O
ti me pa ra en se se apre sen ta à fren te do Mo- 
to no sal do de gols: 3 con tra 0 do re pre sen- 
tan te ma ra nhen se.

LBF

Sampaio larga na frente nos playoffs

SAMPAIO VENCEU O SANTO ANDRÉ NA PRIMEIRA PARTIDA E AGORA DECIDE EM SÃO LUÍS A VAGA

Na aber tu ra da sé rie de quar tas de fi nal
que co lo ca três tí tu los da LBF em con fron- 
to, me lhor pa ra o bi cam peão Sam paio
Bas que te. O tri co lor do Ma ra nhão ven ceu
o San to An dré/Apa ba por 76 a 65, fo ra de
ca sa, no gi ná sio do Par que Cel so Da ni el,
em San to An dré (SP).

Isa be la Ra mo na foi a ces ti nha do jo go,
com 18 pon tos pa ra o tu ba rão. Dé bo ra te- 
ve 14 pon tos e foi a mais efi ci en te do du e- 
lo, com 8 as sis tên ci as, 6 rou bos de bo la de
24 de efi ci ên cia que lhe ren de ram o tro féu
GOL Li nhas Aé re as de Me lhor Jo ga do ra da
Par ti da.

Le ti cia, cam peã pe lo Sam paio em 2019,
foi a mai or ano ta do ra an dre en se, com 17
pon tos. Glen da te ve seu quar to du plo-du- 
plo na tem po ra da, com 11 pon tos e 17 re- 
bo tes. Ari ad na e Sas sá fo ram ou tras que
con tri buí ram com mais 11 pon tos ca da.

A sé rie vi a ja pa ra o Ma ra nhão, on de as
equi pes se en fren tam na pró xi ma sex ta-
fei ra (23, 19h30, LBF LI VE), no gi ná sio
Cos ta Ro dri gues, em São Luís.

A Bo lí via Que ri da, que não per de pa ra o
ri val des de 2016, pre ci sa de mais uma vi- 
tó ria pa ra avan çar. Já o San to An dré/Apa- 
ba tem que im pe dir um no vo re vés pa ra
le var o con fron to ao ter cei ro jo go, mar ca- 

do pa ra o dia se guin te (24, 19h30, LBF LI- 
VE).

Após um pri mei ro tem po mar ca do pe lo
es tu do en tre as equi pes e equi lí brio no
pla car (31×29 pa ra as do nas da ca sa na
me ta de do jo go), o Sam paio vol tou mais
li ga do do in ter va lo, abrin do 8-0 nos pri- 
mei ros três mi nu tos do ter cei ro quar to,
cor ri da que ga ran tiu a van ta gem no res- 
tan te da par ci al.

A for te ro ta ção bo li vi a na se guiu de fen- 
den do o pla car com in ten si da de, pon tu- 
an do com Gil, Je an ne e a ces ti nha Ra mo- 
na. Sas sá, Le ti cia e Ja que li ne man ti nham
as pau lis tas na dis pu ta, re du zin do o dé fi- 
cit pa ra 6 (60×66 a 2’38” do fim), mas a de- 
fe sa de Vir gil Lo pez as se gu rou o triun fo e a
van ta gem na sé rie pa ra as atu ais cam- 
peãs.

“Nos so ti me se so bres sai mui to quan do
con se gue jo gar com rit mo. No pri mei ro
tem po, não con se gui mos nos im por, fi cou
um jo go amar ra do, dei xa mos elas gos ta- 
rem do jo go. No se gun do tem po a gen te
en ten deu me lhor is so, fez uma boa de fe sa
e con se guiu sair mais em con tra-ata que.
Fi co fe liz pe lo tro féu e mais fe liz ain da pe- 
la vi tó ria.”, afir mou Dé bo ra, do Sam paio
Bas que te.

São Luís, terça-feira, 20 de julho de 2021
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O filho de Medina

A mo de lo Yasmin Bru net es tá es pe ran do
um fi lho de Ga bri el Me di na. A in for ma ção é
do blog “Em Off”, do por tal iG. A mo de lo,
que foi bar ra da pe lo Co mi tê Olím pi co Bra si- 
lei ro (COB) de ir a Tó quio acom pa nhar o
ma ri do nas Olim pía das 2021, dis se re cen te- 
men te que ti nha um bom mo ti vo pa ra a in- 
sis tên cia na vi a gem. Pois aí es tá! Tem um be-
bê a ca mi nho. A in ten ção do ca sal era anun-
ci ar a gra vi dez em Tó quio.

Prêmio Iphan

Ini ci a ti vas que pro mo vam o Pa trimô nio
Cul tu ral Bra si lei ro, no Ma ra nhão e em to dos
o País, po dem con cor rer ao 34º Prê mio Ro- 
dri go Me lo Fran co de An dra de, do Ins ti tu to
do Pa trimô nio His tó ri co e Ar tís ti co Na ci o nal
(Iphan). 

Pa ra in cen ti var a ins cri ção de ações no es-
ta do e ti rar dú vi das so bre o edi tal, o Iphan
re a li za ofi ci na on li ne pa ra o pú bli co ma ra-
nhen se nes ta ter ça-fei ra, 20, às 17h.

O pro fes sor Na ta li no Sal ga do deu
en tra da no úl ti mo dia 28 de ju nho no
seu pro ces so de apo sen ta do ria. Apo -
sen ta-se co mo pro fes sor, de pois de
42 anos de de di ca ção à UF MA, no
Cur so de Me di ci na. Dei xa co mo le ga -
do uma tra je tó ria em prol da ci ên cia,
das ino va ções no cam po da ne fro lo -
gia, da lu ta pe la cri a ção do hos pi tal
uni ver si tá rio, do for ta le ci men to da
pós-gra du a ção e da for ma ção de mi -
lha res de no vos mé di cos que pas sa -
ram pe los ban cos e la bo ra tó ri os da
uni ver si da de.O ges tor Na ta li no, po -
rém, con ti nua sua tra je tó ria até
2023, quan do fin da seu man da to, de -
le ga do pe la co mu ni da de em con sul -
ta pú bli ca e, de pois, pe los mem bros
do Con se lho Su pe ri or da UF MA.

Ga bri el Se gun do, da
Se men te Ne gó ci os, é o
con vi da do des ta quar -
ta-fei ra, 21, no Co ne -
xão ACM, que fa rá o
lan ça men to de mais
um pro du to pen sa do
pa ra apoi ar os em pre -
sá ri os ma ra nhen ses, o
Ino va ACM – Ino va ção
e Trans for ma ção nas
Em pre sas. Ga bri el Se -
gun do (fo to), con sul tor
de Ino va ção da Se men -
te Ne gó ci os é o con vi -
da do es pe ci al des ta
se ma na.

A ple no va por a tes ta -
gem rá pi da pa ra a Co -
vid-19, den tre ou tros
aten di men tos de saú -
de, na Apae São Luís. É
mais uma for ma da
APAE de con tri buir
com a po pu la ção no
di ag nós ti co e pre ven -
ção ao no vo co ro na ví -
rus. E quem saiu fes te -
jan do com o re sul ta do
ne ga ti vo, foi Thai sa
He le na de 22 anos.
“Mui ta fe li ci da de, tes -
tei ne ga ti vo. Gra ças a
Deus deu tu do cer to”,
dis se ela.

Conexão ACM

Quar ta-fei ra, 21 de ju lho, é dia de Co ne xão
ACM! Des ta vez, a As so ci a ção Co mer ci al do Ma-
ra nhão (ACM), que pro duz o pro gra ma que é
apre sen ta do Ao Vi vo no seu ca nal do Youtube,
fa rá o lan ça men to de mais um pro du to pen sa do
pa ra apoi ar os em pre sá ri os ma ra nhen ses, o Ino-
va ACM – Ino va ção e Trans for ma ção nas Em pre- 
sas. O Co ne xão ACM te rá a par ti ci pa ção de Ga- 
bri el Se gun do (fo to), pro fis si o nal que atua nos
ra mos de dis tri bui ção ata ca dis ta, cons tru ção ci- 
vil e fi nan ças e é con sul tor de Ino va ção da Se-
men te Ne gó ci os.O pro gra ma co me ça às 19h30h.

Academia na Praça

O ve re a dor Antô nio Gar cez (PTC) apre sen tou
du ran te ses são hí bri da na úl ti ma quar ta-fei ra,
14, na Câ ma ra Mu ni ci pal de São Luís (CMSL), a
In di ca ção nº 236/21 so li ci tan do ao Go ver no do
Ma ra nhão, por meio da Se cre ta ria de Es ta do do
Es por te e La zer (Se del), a ela bo ra ção de pro gra- 
ma pú bli co de ori en ta ção fí si ca nas di ver sas
pra ças da ca pi tal ma ra nhen se. No do cu men to, o
par la men tar afir mou que as no vas pra ças re cém
cons truí das ou re for ma das ga ran tem a opor tu- 
ni da de de mo ra do res e vi si tan tes re a li za rem ati- 
vi da des de la zer e de es por te de for ma se gu ra.

Anticorpos elevados

Uma am pla pes qui sa com mo ra do res de um
pe que no mu ni cí pio ita li a no re le va que 98,8%
das pes so as in fec ta das em fe ve rei ro e mar ço de
2020 apre sen ta ram ní veis ele va dos e de tec tá veis
de an ti cor pos con tra o Sars-CoV-2 em no vem- 
bro do mes mo ano. Con du zi da por ci en tis tas da
Uni ver si da de de Pa dua, na Itá lia, e do Im pe ri al
Col le ge de Lon dres, no Rei no Uni do, o es tu do
tes tou cer ca de 3 mil mo ra do res de Vo’ Eu ga neo,
que fi ca em Pá dua, en tre fe ve rei ro e no vem bro
de 2020 pa ra ave ri guar o de sen vol vi men to dos
an ti cor pos con tra o ví rus.

Pra curtir

O Cen tro Cul tu ral Va -
le Ma ra nhão, em par -
ce ria com a Ka sa rão
Fil mes, re a li za rá de
21 a 24 des te mês, às
19h, a ter cei ra edi ção
da Quelly – Mos tra
Na ci o nal de Ci ne ma
de Gê ne ro e Se xu a li -
da de.

Se rão exi bi dos fil mes
com te má ti ca
LGBTQI PA+ re co nhe -
ci dos pe lo pú bli co
na ci o nal e in ter na ci -
o nal, e iné di tos no
Ma ra nhão, em for -
ma to on li ne, ado ta do
na úl ti ma edi ção por
con ta da pan de mia.

Acon te ce até es te do -
min go, 25, a 20ª edi -
ção do Fes ti val Mun -
di al de Cir co que con -
ta com es pe tá cu los
cir cen ses, ex po si ção,
ofi ci nas e do cu men -
tá ri os.

O pú bli co tem aces so
gra tui to a to das as
ati vi da des no si te ofi -
ci al do even to. Pa ra
as sis tir tu do, é só en -
trar na se ção “Bi lhe -
te ria” e fa zer um ca -
das tro.

E pa ra quem não per -
de uma chan ce de
cair em uma boa ro da
de sam ba, a di ca é
as sis tir ao Fes ti val
Es co la do Sam ba, que
aca ba de ga nhar uma
ver são on li ne di fe -
ren to na, em for ma to
de web sé rie.

São seis epi só di os
iné di tos, ca da um de -
les com 52 mi nu tos
de du ra ção, que re -
gis tram a plu ra li da de
e as com po si ções au -
to rais des se gê ne ro
afro-bra si lei ro.

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


