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RESTRIÇÕES CONTRA A COVID
Evento com
até 200 pessoas em
ambientes fechados

Evento com até
400 pessoas em ambientes
abertos e ventilados
Funcionamento presencial
da administração pública
estadual com 100%
da capacidade
Restrições sanitárias de
horário de funcionamento
ao comércio, indústria
Horário de bares,
restaurantes,
shoppings, academia e
supermercados
Cinemas,
teatros, templos,
cultos e igrejas

tá liberado
tá liberado
tá liberado
tá liberado
tá liberado
tá liberado

O governador Flávio Dino fez ontem, em coletiva, o anúncio de flexibilização de várias medidas restritivas no combate ao novo coronavírus. “Destaco que 4 mil vidas foram poupadas por causa da vacina, pessoas que estão entres nós e isso serve para sublinhar o quão
é importante a vacina nas nossas vidas. Temos 145 municípios, dos 217 que estão com uma alta produtividade, lamentavelmente temos
ainda 72 cidades que estão com produtividade menor e, portanto, não recebem novas doses”, disse o governador. PÁGINA 8

Valor médio do 137 presos por
Bolsa Família violência contra
será de R$300 menores no MA
PÁGINA 8

Curta “Atotô
Babá” mosta
religiões de
matriz africana
na telona
Documentário maranhense
aborda a visão das religiões de
matriz africana sobre a pandemia na visão do povo de terreiro. Lançamento acontece até o
final do semestre .

PÁGINA 11

PÁGINA 9

Hildo Rocha acredita que
voto impresso não passa
Votação sobre a Proposta de Emenda à Constituição, que torna o voto impresso obrigatório fica
para depois do recesso parlamentar da Câmara
dos Deputados. PÁGINA 2

Governador Flávio Dino anuncia
ônibus com tarifa zero em São Luís
O governador do Estado, Flávio Dino (PSB), anunciou nesta terçafeira (20) a implantação do Expresso do Trabalhador, serviço de ônibus com taxa zero na Ilha de São Luís. PÁGINA 9
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ValormédiodoBolsa
FamíliasobeparaR$300

“Semipresidencialismo
é golpe”, diz Lula

Em entrevista a TV estatal, presidente da República chamou o valor de "astronômico". O
valor está previsto na LDO, com votos favoráveis de governistas e do PT.

O

presidente da República
disse, em entrevista à TV
Brasil na noite desta segunda-feira (19/7), que vetará o
aumento do fundo eleitoral, de R$ 5,7
bilhões aprovado pelo Congresso. O
valor, que cresceu R$ 4 bilhões, está
previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias e teve o voto de vários governistas, bem como de parlamentares de oposição. Posteriormente à votação, o PSL, partido pelo qual Bolsonaro se elegeu, posicionou-se contra
o chamado fundão. Durante a sessão
que aprovou a LDO, porém, os deputados não ﬁzeram objeção
“O valor é astronômico. Mais R$ 6
bilhões para se fazer campanha eleitoral. Imagina na mão do ministro (da
Infraestrutura) Tarcisio (Gomes) esse
dinheiro? Poderia ter concluído Porto-Velho-Manaus, que é anseio da população do Amazonas. A bancada do
Amazonas, de Rondônia, com toda
certeza, poderia até sugeri-los aí. Poderíamos recapear parte considerável
da malha rodoviária”, aﬁrmou Jair
Bolsonaro.
O presidente também destacou
que os recursos poderiam ser usados
para construir pontes, ou concluir
obras de abastecimento de água na
região Nordeste. “Quando se fala em
pontes, diminui o tempo de percurso
e o custo. Por exemplo, só na região do
Abunã, em Rondônia, a balsa deixou
de faturar 100 mil por dia. Se esse recurso vai para a mão do ministro Rogério Marinho, do desenvolvimento
regional, você pode concluir as obras

de água para o Nordeste”, disse.
Bolsonaro aﬁrmou que, caso o texto seja sancionado como está, a verba
seria desperdiçada. Porém, mesmo
que vete, a base do governo no Congresso, que inclui os parlamentares do
Centrão, que são maioria, podem derrubar o veto.
“A cifra enorme, no meu entender,
está sendo desperdiçada, caso seja
sancionada. Posso adiantar que não
será sancionada. Aﬁnal de contas, eu
tenho que conviver em harmonia
com o legislativo. E nem tudo que eu
apresento ao legislativo é aprovado, e
nem tudo que o legislativo aprova, eu
tenho obrigação de aceitar para o lado
de cá. Mas a tendência é não sancionar isso daí em respeito ao trabalhador”, aﬁrmou.
Bolsonaro também prometeu prorrogar o auxílio emergencial, e disse
que, até novembro, apresentará um
novo Bolsa Família.

“Prorrogamos agora,
por mais três meses, o
auxílio emergencial.
Pretendemos, em
novembro, já ter um
novo bolsa família. O
valor será no mínimo de

300. Hoje em dia, a

EX-PRESIDENTE FALOU SOBRE A TENTATIVA DE MUDANÇA

média é de 192. Vamos

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou
nesta terça, 20, as discussões recentes sobre a possibilidade de o Brasil adotar um sistema semipresidencialista. A alteração no sistema de governo para dar mais poder ao Congresso e criar a ﬁgura do primeiro-ministro a
partir de 2026 tem sido defendida pelo presidente da
Câmara, Arthur Lira (PP-AL). O Estadão mostrou que a
discussão é uma estratégia para tentar aliviar a pressão
pela abertura de processso de impeachment contra Jair
Bolsonaro (sem partido).
“Semipresidencialismo é outro golpe pra tentar evitar
que nós possamos ganhar as eleições”, aﬁrmou Lula à
rádio Jovem Pan. É a primeira manifestação do ex-presidente sobre o tema. “Não dá pra brincar de reforma política, isso é coisa que tem que ser discutida com muita
seriedade. Tem 32 partidos e cada um tem um interesse
especíﬁco nas eleições de 2022. Cada um quer saber da
sua vida, quanto vai render o fundo eleitoral… Precisamos de uma reforma na mentalidade politica do país,
pensarem no Brasil, e não no próprio umbigo.”
O modelo semipresidencialista mantém a ﬁgura do
presidente, eleito pelo voto direto, mas delega a cheﬁa
de governo ao primeiro-ministro. É ele quem nomeia e
comanda toda a equipe, o chamado “Conselho de Ministros”, incluindo nesse rol até mesmo o presidente do
Banco Central. Integrantes de partidos de esquerda têm
interpretado a discussão como uma forma de prejudicar
Lula, que lidera as pesquisas de intenção de voto para
2022.
“O impeachment sem crime, a fraude eleitoral de
2018 e o semipresidencialismo são três atos da mesma
peça de teatro. A vítima é a mesma: a soberania popular.
Imagine o Congresso escolher o chefe de governo”, disse
o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad. A presidente do PT, deputada Gleisi Hoffmann (PR), foi na mesma linha: “A história ensina a respeitar a soberania do
povo. E no Brasil é o presidencialismo que corresponde
a isso. Chega de golpes”, aﬁrmou.

passar para 300″.
Obstrução intestinal
O presidente também comentou a
obstrução intestinal que o levou para
o hospital na última semana. “Tive
uma obstrução intestinal que foi agravada com uma crise de soluço. Só
quem já teve soluço por vários dias
consecutivos sabe o que é isso. E fui
para São Paulo para ser submetido a
uma cirurgia. Graças a Deus, o quadro
evoluiu durante o próprio voo e, no
dia seguinte, sinalizou para não mais
fazer a cirurgia”, aﬁrmou Bolsonaro.
Em seguida, o presidente disse que
sofreu a crise em decorrência da facada que levou durante as eleições. O
chefe do Executivo disseminou então
uma notícia falsa. Disse que o autor
da facada, Adélio Bispo, é militante do
PSol e protegido “por parte da Justiça
Brasileira”. Por isso, segundo Bolsonaro, as investigações sobre o ataque
“não avançam”.
As investigações sobre o caso já terminaram. A Polícia Federal concluiu
que Bispo agiu sozinho, sem ajuda de
qualquer partido ou facção política.
Laudos indicam que ele sofre de
transtornos mentais e, por isso, seria
inimputável.

PANDEMIA

BOLSONARO

Maranhão é o segundo estado em operações da PF Aras deve ficar mais
2 anos como PGR

CHEFE DO EXECUTIVO ENVIOU AO SENADO PEDIDO
O presidente Jair Bolsonaro enviou ao Senado pedido
de aprovação para que o procurador-geral da República,
Augusto Aras, seja reconduzido ao cargo. Com isso, o
procurador poderá ﬁcar mais dois anos a frente do Ministério Público Federal (MPF).

Com a decisão, o presidente ignora
lista tríplice enviada ao governo
pela Associação Nacional dos
Procuradores da República (ANPR),
PF APREENDE R$ 190 MILHÕES EM FRAUDES NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA
A Polícia Federal (PF) ultrapassou
na última semana a marca de 100 operações de repressão ao desvio e utilização indevida de verbas públicas federais destinadas ao combate à pandemia de covid-19. Até o último dia
13, o total de operações chegou a 102 e
os valores apreendidos a quase R$ 190
milhões.
Em nota, a PF informou hoje (20)
que, desde abril do ano passado, já
cumpriu 158 mandados de prisão
temporária, 17 de prisão preventiva e
1.536 de busca e apreensão em 205
municípios de 26 unidades da federação. O montante de contratos de produtos e serviços investigados atingiu
cerca de R$ 3,2 bilhões.

Super faturamento
Deﬂagrada em abril de 2020 na Paraíba, a Operação Alquimia foi a primeira ação para apurar suspeita de
superfaturamento em contrato.

De lá para cá, o Amapá é
o estado com o maior
número de operações,
11 no total, seguido por
Maranhão (10),
Pernambuco (8),

com nomes que poderiam ser
Sergipe (8), Rio de

indicados para conduzir a

Janeiro (7), São Paulo

Procuradoria-Geral da República.

(6), Piauí (6), Pará (6),

Aras precisa de aval do Senado para

Amazonas (4) e

permanecer no posto.

Rondônia (4).
Sobre o montante de contratos investigados, o Pará lidera com R$ 1,4
bilhão. Em seguida, aparecem o Rio
de Janeiro (R$ 850 milhões), Pernambuco (R$ 198 milhões), São Paulo (R$
118 milhões), Minas Gerais (R$ 102
milhões), Rondônia (R$ 92 milhões) e
Piauí (R$ 82 milhões).

Desde que entrou no cargo, Augusto Aras se alinhou
ao governo, evitando processos e denúncias contra o
presidente e sendo acusado por colegas de se omitir diante de omissões em relação ao combate à pandemia de
covid-19.
No MPF, o governo tem forte resistência, e atualmente, de acordo com procuradores, existe um clima de
maioria de oposição as políticas e ações de governo.
Aras vem perdendo força, e deixou de ter maioria de aliados no Conselho Superior do Ministério Público.
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HildoRochaacreditaque
votoimpressonãopassa Atalhoantidemocrático
Votação sobre a Proposta de Emenda à Constituição, que torna o voto impresso
obrigatório fica para depois do recesso parlamentar da Câmara dos Deputados
PABLO VALADARES/CÂMARA DOS DEPUTADOS FONTE: AGÊNCIA CÂMARA DE NOTÍCIAS

SAMARTONY MARTINS
COM AGÊNCIA CÂMARA DE NOTÍCIAS

“N

ão tem mais tempo para a Justiça Eleitoral,
sei pela experiência de
mais de 20 anos de vida pública. Fiz esta autoconvocação
não foi à toa, e outros colegas apoiaram, porque o presidente já adiou a
votação duas vezes”, aﬁrmou o deputado federal Hildo Rocha (MDB-MA),
sobre a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 135/19, que torna o voto
impresso obrigatório. O parlamentar
ressaltou que as eleições gerais em
2022 não permitem mudanças.
A reunião extraordinária foi convocada após requerimento do deputado
Hildo Rocha e outros 20 parlamentares, protocolado na última quinta-feira (15) para colocar o assunto em pauta. Na madrugada do mesmo dia, o
Plenário da Câmara chegou analisar a
sugestão que suspenderia a reunião,
mas não houve votos suﬁcientes para
aprovação.
A comissão especial criada pela Câmara dos Deputados para analisar o
voto impresso para o pleito próximo
ano, volta a se reunir no dia 5 de agosto, depois do recesso parlamentar. O
presidente da comissão especial, deputado Paulo Eduardo Martins (PSCPR), decidiu atender o pedido do relator, deputado Filipe Barros (PSL-PR),
por mais prazo para incorporar sugestões em novo substitutivo.
Os parlamentares mais próximos
do governo Bolsonaro tentaram adiar
a votação logo no início da reunião,
enquanto a maioria criada no colegia-

HILDO ROCHA:“NÃO HÁ MAIS TEMPO DE INCLUIR MUDANÇAS NAS ELEIÇÕES DE 2022”
do após várias trocas de integrantes
insistia na análise da proposta. Um requerimento para retirada de pauta
acabou rejeitado por 22 votos a 12.
A deputada Bia Kicis (PSL-DF), autora da PEC, aproveitou quedas de conexão durante a sessão semipresencial para defender o texto. “A tecnologia
falha, os equipamentos falham”, advertiu. Segundo o presidente Paulo
Eduardo Martins, houve tentativas de
invasão da videoconferência, contornadas pelos técnicos.
Bia Kicis, Filipe Barros e o líder da
bancada do PSL, deputado Vitor Hugo
(GO), aproveitaram para fazer críticas
a setores da Justiça Eleitoral, os quais
acusaram de interferir nos trabalhos.
A deputada Caroline de Toni (PSL-SC)
argumentou ainda que as falhas du-

rante a reunião semipresencial poderiam levar à anulação.
Opiniões
O presidente do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE), ministro Luís Roberto
Barroso, defendeu em debate na Câmara o sistema de votação eletrônica
adotado no País em 1996. Para ele, “é
seguro, transparente e, sobretudo, auditável”. Além disso, reaﬁrmou que
nunca houve fraude comprovada nas
urnas eletrônicas. No último sábado
(10), os presidentes de oito partidos
(Cidadania, DEM, MDB, Novo, PSDB,
PSL, PV e Solidariedade) divulgaram
nota em defesa do sistema de votação
eletrônica. O gesto foi tido como reação ao presidente Jair Bolsonaro, que
dois dias antes, como em ocasiões anteriores, defendera o voto impresso.

Quem é o pai do semipresidencialismo, uma proposta estranha que ganha força no Congresso Nacional, impulsionada pelo
presidente da Câmara dos Deputados Arthur Lira? Ele, no entanto
tenta disfarçar, negando a paternidade da ideia, que pode mudar
o sistema de governo brasileiro mediante mudança drástica da
Constituição Federal, embutindo ainda o sistema de votação. O
maior aliado político do presidente Jair Bolsonaro na Câmara diz
não ser o “inventor” do semipresidencialismo, ao mesmo tempo
em que a tangencia, dizendo que não há nenhum tema que não
possa ser debatido na Casa congressual. Tudo isso num ano préeleitoral complicado com a pandemia e um presidente que trabalha mais por um segundo mandato a partir de 2022, do que pelo
atual.
Ele, Artur Lira, já declarou ser a favor do semipresidencialismo,
ao mesmo tempo em que engaveta 106 pedidos de impeachment
contra o presidente Jair Bolsonaro. Lira é declaradamente contra
o prosseguimento do sistema atual. E sabe que o modelo semipresidencialismo coloca de cabeça para baixo o cenário político de
2022, cria a ﬁgura do primeiro-ministro e aumenta o poder do
Congresso sobre o Executivo. Com esse novo modelo, o presidente da República continua sendo eleito pelo voto direto, porém delega a cheﬁa de governo para o primeiro-ministro, com o poder de
nomear o ministério e até o presidente do Banco Central.
É essa ﬁgura quem nomeia e comanda toda a equipe, o chamado “Conselho de Ministros”, como existe na França. Para os juristas Marco Aurélio de Carvalho, coordenador do grupo Prerrogativas, e Mauro de Azevedo Menezes, ex-presidente da Comissão de
Ética Pública da Presidência da República, ambos especializados
em Direito Público, alertam para defesas de um sistema parlamentarista de alguns setores da sociedade. Signiﬁca a transferência de poderes típicos do Executivo para o parlamento, o que representaria autêntico salto no escuro, constituindo uma aventura
de temerárias de consequências imprevisíveis para a preservação
da democracia brasileira. Todos sabem que ela vem sofrendo
ameaça intestina, causada por um governo que atenta diuturnamente contra a Constituição e deforma as relações institucionais
contra os poderes.
Aqueles juristas entendem o tal semipresidencialismo como
uma forma de governo com caráter indisfarçável de manipulação
das elites, sequiosas pela ocupação dos espaços de poder e pelas
recusas de políticas públicas inclusivas socialmente e aﬁrmativas
do interesse nacional. O sistema proposta no Congresso, nos termos apresentados, nada mais é senão uma desesperada tentativa
de impedir que um governo legitimamente eleito possa retomar a
agenda constitucional de combate às desigualdades e de aﬁrmação da soberania nacional. Trata-se de nova manobra para inviabilizar um suposto governo de Lula, que hoje lidera todas as pesquisas sobre a eleição presidencial de 2022.

No espólio comunista

TRANSPARÊNCIA

TCE-MA quer informações de 21 prefeitos

Desde quando o governador Flávio trocou o PCdoB pelo PSB, o
senador Weverton Rocha vem atuando fortemente no sentido de
aproximar o PCdoB do bloco de partidos que e tenta aglutinar ao
seu projeto de candidato em 2022, a partir do PDT.

Espaço vazio
Levantamento realizado pela Secretaria de Fiscalização (Seﬁs) e pela
Secretaria de Tecnologia e Inovação
do TCE (Setin) identiﬁcou que um elevado número de prefeitos e presidentes de câmaras municipais não estão
enviando ao órgão de controle externo as informações gerenciais que devem alimentar o Sistema de Informações para o Controle (Sinc), ferramenta criada pela Corte de Contas maranhense para aprimorar a ﬁscalização
da aplicação dos recursos públicos.
Os números tabulados pela Seﬁs e
pela Setin relativos ao primeiro bimestre de 2021 indicam que, do total
das 217 prefeituras maranhenses, 21
não enviaram as informações pertinentes ao Sinc e 79 alimentaram o sistema parcialmente.
Quando consideradas as câmaras
municipais, 31 deixaram de enviar as
informações e 9 encaminharam os
dados parcialmente. Os números do
segundo bimestre apontam uma piora nos indicadores. 33 prefeituras não
enviaram as informações e 66 enviaram parcialmente, enquanto 39 câmaras municipais deixaram de encaminhar os dados e 60 alimentaram
parcialmente.
De acordo com a regulamentação
do Sinc, prefeitos e presidentes de câmaras municipais devem inserir no
sistema dados relativos à gestão orçamentária, ﬁnanceira e patrimonial,
em até trinta dias após o encerramento de cada bimestre civil, tendo como
base as informações do Sistema Integrado de Administração Financeira e
Controle (Siaﬁc).
Em relação aos órgãos estaduais, o
recebimento dessas informações continua ocorrendo via banco de dados
do Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal do Estado do Maranhão (Sigef).

Sem informações
A ausência de encaminhamento
das informações solicitadas pelo Sinc
impacta negativamente a eﬁcácia do
controle externo, uma vez que prejudica a análise dos demonstrativos ﬁscais contantes do Relatório Resumido
de Execução Orçamentária (RREO) e
do Relatório de Gestão Fiscal (RGF).
Sem o escrutínio dos demonstrativos ﬁscais pelos auditores do TCE,
etapa essencial do processo de análise
das prestações de contas, os municípios que incorrem nessa situação não
terão acesso à certiﬁcação do TCE sobre os critérios e condições para a celebração de transferências voluntárias (convênios), bem como a realização de outras operações de crédito.
Para o secretário de ﬁscalização do
TCE, Fábio Alex de Melo, é fundamental que os gestores maranhenses estejam atentos às exigências de alimentação do Sinc, cumprindo a contento
tanto os prazos determinados para o
envio das informações quanto a integralidade das mesmas. “Ao enviar os
dados solicitados pelo Sinc, os ﬁscalizados do TCE estarão adimplentes
com uma etapa essencial do controle
externo, que é permitir ao órgão de
controle o amplo acesso a informações que têm o potencial de demonstrar o nível de planejamento, integridade, organização e efetividade com
que os recursos recebidos foram utilizados. Além de evitarem as sanções rigorosas que podem ser aplicadas
àqueles que não cumprirem as normas previstas pelo sistema”, aﬁrmou
Fábio Alex.

Live para tirar dúvidas

Para modiﬁcar o cenário de baixa
adesão ao envio das informações do

Sinc, os gestores da Seﬁs, Fábio Alex
de Melo, e da Setin, Renan Oliveira,
decidiram realizar a live “Resultados
do Sinc”, que será realizada na próxima quinta-feira (29), a partir das 11h,
no canal da Escola Superior de Controle Externo do TCE no YouTube.
Durante a live, Renan Oliveira vai
discorrer sobre a inadimplência no
envio das informações ao sistema, aspectos ligados ao conteúdo das informações e como é possível aprimorar
ainda mais a qualidade dos dados encaminhados, além das contribuições
do Sinc para a análise das prestações
de contas.

Diálogo com os gestores
Um dos resultados que se pretende alcançar com a atividade é aprofundar o
diálogo com os ﬁscalizados, esclarecendo suas principais dúvidas de maneira a consolidar a cultura do envio
das informações solicitadas ao sistema na forma e nos prazos deﬁnidos
pela norma do TCE.
Para o secretário de tecnologia e inovação do TCE, Renan Oliveira, a live
será também um momento importante
para colher impressões e sugestões
dos ﬁscalizados que podem contribuir
para o aprimoramento do Sinc. “O TCE
tem procurado cada vez mais desenvolver sistemas que tornem o processo de prestação de contas cada vez
mais ágil, seguro e transparente. O
Sinc é um dos instrumentos que elaboramos com essa ﬁnalidade, que
contribui positivamente no trabalho
realizados por nossos auditores e cuja
eﬁcácia pode ser ampliada a partir de
eventuais sugestões dos ﬁscalizados”,
destacou Renan Oliveira.

O PCdoB vive um momento de extrema complexidade em sua
história. Como o partido mais antigo do Brasil, próximo a completar 100 anos em 2022, perdeu o único governador que elegeu em
sua trajetória e agora vai chegar ao século sem muita perspectiva.

Pastorada

Flávio Dino recebeu, no Palácio dos Leões dirigentes de Igrejas
evangélicas (Batista, Ministério das Igrejas em Células, Universal,
Adventista e Internacional da Graça de Deus), com os quais dialogou sobre políticas públicas de combate à pandemia.

“Presidente, a onça vai pegar o macaco
guariba”

Do presidente da CPI da Covid, senador Omar Aziz, aludindo-se
ao presidente Jair Bolsonaro. Os dois travam um pesado jogo de
palavras e ofensas quase diariamente.

Acredite se quiser. O presidente Jair Bolsonaro insinuou
na última segunda-feira (19) que pode desistir da candidatura à reeleição em 2022 caso não seja aprovada
no Congresso a impressão dos votos das urnas eletrônicas. Para ele, eleição sem voto auditável não é eleição.
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Pesquisa da FGV revela que 70% das famílias de renda
mais elevada do Brasil esperam consumir mais, fazer
turismo e entretenimento no pós-pandemia. Já os
mais pobres, que são maioria esmagadora da população, quer pelo menos comida na mesa.
O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, alertou que o
Brasil está distante de acabar com a pandemia de covid-19, em que pese a queda em indicadores como
média móvel de mortes. Ele aponta que sem o sucesso
da vacinação, a economia não se recupera facilmente.

A nova de três letras

O MDB de Roseana Sarney virou a joia desejada por vários précandidatos a governador – todos descrentes de que ela disputará
o Palácio dos Leões em 2022. Há um cerco ao MDB de todos os lados, desde Carlos Brandão (PSDB) até Weverton Rocha (PDT).

Caminhos abertos

Embora já tenha dito que será candidato ao um novo mandato
na Assembleia Legislativa, o presidente da Casa, Othelino Neto
pode buscar uma alternativa partidária fora do PCdoB e até um
mandato majoritário dentro do grupo liderado por Flávio Dino.
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Arquitetura da
saudade: uma década
sem Niemeyer
PAULO SÉRGIO NIEMEYER
Arquiteto, presidente do Instituto Niemeyer conselheiro do
Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-RJ)
Em 2022 completam-se 10 anos da morte de Oscar Niemeyer,
meu bisavô, o “Dindinho”, era assim que nós o chamávamos.
Lembranças, afetos, saudade.
Durante a ditadura militar no Brasil em 1964, invadiram a sua
editora, que publicava a Revista Módulo, dedicada à arquitetura e
às artes. A permanência dele no Brasil tornou-se impossível por
causa das torturas e prisões que atingiram seus amigos. Para se
proteger, em 1967 Niemeyer decidiu viver em Paris, onde abriu
seu escritório na avenida Champs Élysées. Minha mãe, Ana Elisa
Niemeyer, sua neta também arquiteta, o acompanhou, e eu nasci
na capital francesa. Naturalizei-me brasileiro e em 2012 consegui
minha certidão de nascimento. Foi emocionante conhecer a maternidade onde nasci, em um país longe da pátria dos meus pais e
do meu bisa Oscar.

Hora de trabalhar
De volta a Brasília, depois de se recuperar de um tratamento, em São
Paulo, de uma obstrução intestinal, o
presidente Jair Bolsonaro precisa, urgentemente, voltar a trabalhar. Há crises instaladas por todos os lados, que
demandam atenção redobrada do
chefe do Executivo. O país está à beira
de uma crise de racionamento de
energia elétrica. A inﬂação não dá trégua, o que obrigará o Banco Central a
aumentar novamente a taxa básica de
juros (Selic) em agosto. Reformas estão pendentes no Congresso à espera
de melhor articulação política. E, para
piorar, a variante delta do novo coronavírus começa a fazer estragos no
mundo, o que não será diferente no
Brasil se não houver uma ação rápida
das autoridades.
Com tantos problemas que afetam
diretamente a vida dos brasileiros —
pelo menos 15 milhões estão à espera
de uma retomada mais forte da economia para se recolocarem no mercado de trabalho —, o principal líder na
nação não pode dedicar a maior parte
de seu tempo à campanha para a reeleição em 2022. O momento exige total dedicação às demandas da sociedade, que não estão vinculadas às urnas. São questões reais, que exigem

comprometimento por parte do Executivo e respostas rápidas. Eleições
podem ser discutidas no momento
adequado. Faz parte do processo democrático.
Um sinal claro da urgência de ações
por parte do governo veio dos mercados ﬁnanceiros nesta segunda-feira.
Os investidores empurraram a Bolsa
de Valores de São Paulo ladeira abaixo,
e os preços do dólar dispararam. Esse
movimento reﬂete toda a incerteza
que tomou conta do mundo ante a
disseminação da variante delta. Há o
temor de que o processo de reabertura de economias importantes seja revertido se a disseminação do vírus sair
do controle. Seria um novo baque na
atividade mundial.
O Brasil, como se sabe, ainda está
atrasado no programa completo de
vacinação — apenas 20% da população adulta tomou as duas doses dos
imunizantes contra a covid-19. Portanto, se a pandemia voltar a recrudescer, a recuperação econômica que
está a caminho poderá ser abortada.
O crescimento do Produto Interno
Bruto (PIB) observado até agora ainda
é recuperação do tombo provocado
pela pandemia. Nada garante que é
consistente e que vai se manter por

um longo período.
Para que não retrocedamos, o governo precisa mostrar empenho total
em acelerar a vacinação, organizar a
base no Congresso para aprovar as reformas tributária e administrativa
ainda neste ano, derrubar a excrecência do Fundo Eleitoral, que triplicou
de valor, para R$ 5,7 bilhões, e estimular a produção a ﬁm de conter a inﬂação e evitar um choque de juros. Tudo
isso passa por um ambiente de tranquilidade, sem solavancos políticos.
Hoje, infelizmente, não há previsibilidade em relação ao Palácio do Planalto. Pelo contrário, a sede do governo
se transformou em fonte de incertezas.
É importante ressaltar que um país
organizado, com crescimento consistente, inﬂação sob controle, juros em
níveis civilizados e entendimento entre os Poderes, é o caminho natural
para garantir popularidade aos governantes. Sendo assim, colocar as mãos
na massa, atender os anseios da sociedade, agregar apoios e ser fonte de
soluções, não de crises, são o caminho ideal para aqueles que querem
ser lembrados no futuro como líderes
de verdade. Ainda há tempo. E a população será grata.

Lembrando Churchill
ANDRÉ GUSTAVO STUMPF
Jornalista (andregustavo10@terra.com.br)
Convenhamos que não é fácil ser
Bolsonaro. O presidente, com seu método peculiar de enxergar o mundo, é
raso no pensamento, superﬁcial na
compreensão dos fatos políticos de
seu país, cuja história não conhece.
Ignora as sutilezas do processo, não
percebe exemplos de personagens
marcantes na política brasileira. A soma dessas “qualidades” resulta no
personagem que se comporta como
se estivesse num botequim, tomando
chope com amigos, território livre do
debate irresponsável, onde cada um
discursa sobre qualquer assunto sem
assumir responsabilidade sobre as
consequências.
No Brasil, há exemplos de governantes que entendiam ter a verdade
sobre todas as coisas. Jânio Quadros
renunciou em 1961 certo de que o povo haveria de clamar nas ruas pelo seu
retorno à presidência. O povo não
apareceu, e ele foi obrigado pelas circunstâncias a embarcar, em Santos,
em navio cargueiro inglês para sofrer
um longo exílio. O ex-presidente João
Figueiredo também viveu seu inferno
presidencial. Ele seguiu o roteiro traçado por seu antecessor, até que uma
bomba explodiu no colo de um sargento no estacionamento do Riocentro. Ele não conseguiu punir os responsáveis pelo desastrado atentado.
A partir daí, ensandeceu.
Terminou seus dias odiando jornais, jornalistas e políticos aﬁrmando
que foi traído até pelos seus companheiros de farda. Figueiredo sofreu
muito na Presidência e depois dela.
Morreu amargurado. Mas deixou a
marca de sua profunda mágoa ao não

entregar a faixa presidencial para seu
sucessor, José Sarney. Saiu antes da
festa começar por uma porta lateral
do Palácio do Planalto. Naquela atitude simples, revelou seu desencanto
com a política e com os políticos. Como acontece hoje, ele não tinha boas
relações com seu vice, Aureliano Chaves, político mineiro, calmo, que trabalhava pela redemocratização em
seu próprio ritmo.
Bolsonaro é um político que pode
mais do que sabe, segundo a magistral síntese formulada por Ulysses
Guimarães sobre quem devemos temer. Ele não mede as consequências
de seu destampatório. É um presidente sem partido, portanto, sem correligionários, sem raízes e sem projeto
para a Nação. Ele abandonou o PSL de
maneira abrupta, irritou muita gente,
deixou seu pessoal ao desabrigo e
procura uma legenda para se candidatar à reeleição, coisa que prometeu
não fazer.
Mas para além da promessa não
cumprida, o presidente encontra diﬁculdades para ser aceito nas legendas
disponíveis, sinal claro de que sua situação eleitoral hoje é diferente da
que usufruía dois anos atrás. As pesquisas de opinião indicam que, se fosse hoje a eleição, ele não chegaria ao
segundo turno. Político trabalha para
sobreviver. Seleciona parcerias com
cautela e objetividade.
Eventual tentativa de impor algum
tipo de governo forte no Brasil implica
em ter anuência da indústria, do agronegócio, dos militares de alta patente
e da grande imprensa. Além do governo norte-americano. Em 1964, todos
esses segmentos estavam alinhados
contra o presidente da época, João
Goulart. Hoje não estão. Mesmo por-

que o maior investidor estrangeiro no
Brasil é o dragão chinês. A conjuntura
se modiﬁcou muito. Referências de
cinco décadas atrás não se aplicam na
realidade atual.
A possível reunião dos chefes dos
Três Poderes, Judiciário, Legislativo e
Executivo para riscar as linhas demarcatórias da ação de cada poder dentro
dos parâmetros oferecidos pela Constituição de 1988 parece destinada a
ser apenas mais um capítulo do desgaste do atual governo.
Lembra a ilusão de Neville Chamberlain, primeiro-ministro inglês,
que, em 1940, com a Inglaterra ameaçada pelo poderio nazista, tentou fazer a paz em separado com a Alemanha, por intermédio dos italianos, para evitar possível invasão germânica.
Churchill disse não, não e não. Aﬁrmou que ‘lutaremos, nos campos, nas
cidades, nas ruas, mas nunca nos renderemos’. Esta pretendida reunião de
Bolsonaro, se houver, apenas vai adiar
o problema.
Churchill aﬁrmou que se Hitler invadisse o inferno, faria acenos para o
diabo. Coincidência ou não, a legenda
do governo Bolsonaro “Brasil acima
de tudo”, é a tradução do dístico da
Alemanha nazista, Deutschland uber
alles, Alemanha acima de tudo.
A tentativa autoritária bateu na
porta. As forças democráticas devem
entender que a hora da negociação já
se esgotou. É preciso combater o mal
e não namorar o perigo. Chamberlain
tentou evitar o conﬂito e se cobrir de
glórias por negociar a paz. Alcançou a
guerra e a desonra. Morreu meses
após sua gestão pela paz resultar no
mais violento conﬂito vivido pela humanidade.

Convivi com Oscar Niemeyer, como bisneto e como seu colega
de proﬁssão.Trabalhei em vários projetos com ele, principalmente no Caminho Niemeyer, em Niterói (RJ) .Nosso contato era diário.Ele valorizava o debate sobre as cidades, e foi para promover
essas ações que fundamos o Instituto Niemeyer, que tem como
objetivos: promover a cultura, a conservação dos patrimônios
históricos; estudar e pesquisar atividades que visem o aprimoramento proﬁssional. Depois que ele partiu, assumi o compromisso
de divulgar sua obra e seu legado.
Já em seu tempo Niemeyer foi vanguarda. O precursor da arquitetura do cimento aparente. A escola modernista com os vãos
livres, a integração com o meio ambiente e as janelas amplas.
Niemeyer é referência mundial para estudantes e proﬁssionais,
que o reconhecem como mestre da arquitetura.
Ao lado dele, um dia nunca era igual ao outro. O escritório de
Niemeyer era uma espécie de “embaixada cultural”, frequentado
por personalidades brasileiras e internacionais, artistas, guerrilheiros, integrantes do MST (Movimento dos Sem Terra), e embaixadores. Para trabalhar na recepção ele só contratava moradores
da favela da Rocinha, assim criou uma cota para dar oportunidade a esses jovens. Mas exigia uma condição: a cada mês, o funcionário tinha que ler um livro e contar para ele o que tinha aprendido. Esse lado humano dele me encantava. Ele se referia aos excluídos com fraternidade, tanto que a frase que ele mais gostava de repetir era: “A vida é bastante injusta com os mais pobres”. Esse era
o meu amado bivô: justo, solidário, repleto de sensibilidade social.
Niemeyer era um homem muito original em suas atitudes. Ao
sentir certa resistência na família, não titubeou em se casar escondido. Organizou tudo secretamente. O casamento aconteceu
em sua casa, em uma tarde, num ambiente simples, apenas com
um juiz de paz e dois advogados. Como eu morava com ele, fui o
único da família presente na cerimônia do seu casamento, aos 99
anos, com a sua secretária, D. Vera Lúcia Guimarães, em 2006. Esse era o meu avô Niemeyer.
Em nossas últimas conversas, perguntei: Dindinho, o que é arte? E ele me respondeu, com aquela voz calma e pausada: “É tudo
que cria surpresa e beleza, é um objeto, que você nunca viu antes,
uma fala qualquer que nunca ouviu igual, então você se surpreende. E se você tem sensibilidade, você para e aprecia. Arte é invenção. A arquitetura é invenção”. Essa deﬁnição me faz lembrar de
Brasília. No território livre da internet, leio comentários atribuídos a ele que são falsos. Por exemplo, li que Niemeyer se arrependeu de ter projetado Brasília porque ﬁcou decepcionado com a
atuação negativa da classe política nacional. Posso garantir que
essa aﬁrmação é falsa, pois Niemeyer amava e se orgulhava da capital federal, que ele viu nascer, e, vigilante, sempre defendeu seu
projeto original. Nas palavras dele, “… quem for a Brasília, pode
gostar ou não dos palácios, mas não pode dizer que viu antes coisa parecida. E arquitetura é isso — invenção”.
Meu bisavô viveu 104 anos, trabalhou muito, e se divertiu muito também. Mesmo centenário, ia diariamente bater ponto no escritório e me convocava até aos domingos.
Fico imaginando o que diria e faria Niemeyer se, uma década
após sua partida, voltasse a viver no Brasil atual. Não tenho autorização para falar em seu nome, mas posso aﬁrmar que ele estaria
protestando, defendendo os direitos do povo, lutando contra o
imperialismo norte-americano.
Saudade concreta do meu bisavô arquiteto

BRASIL E MUNDO

oimparcial.com.br
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Jeff Bezos decola
em viagem espacial

JulgamentodeJacob
Zumaadiadoparaagosto

Jeff Bezos, o homem mais rico do mundo, e três tripulantes voaram sobre o deserto do
Texas a bordo do foguete New Shepard

J

eff Bezos, o homem mais rico do
mundo, e três tripulantes voaram sobre o deserto do Texas a
bordo do foguete New Shepard,
empreendimento espacial de sua empresa Blue Origin, nesta terça-feira e
retornaram à Terra, um voo suborbital
histórico que marca o início de uma
nova era no turismo espacial comercial privado.
A espaçonave ligou seus motores
BE-3 para uma decolagem da Plataforma de Lançamento Um da Blue
Origin, a cerca de 20 milhas (32 km) da
cidade rural de Van Horn. Em uma
manhã fria para o lançamento, o céu
estava claro com algumas nuvens dispersas.
O voo do bilionário norte-americano de 57 anos durou cerca de 10 minutos e 20 segundos, nove dias depois
que o britânico Richard Branson esteve a bordo do voo suborbital de sucesso de sua concorrente, a empresa de
turismo espacial Virgin Galactic, saindo do Novo México.
Depois que a cápsula se separou do
impulsionador, a tripulação deve ter
se desaﬁvelado por alguns minutos
sem gravidade. Em seguida, a cápsula
retornou à Terra com paraquedas,
usando um sistema retro-thrust de última geração que expeliu uma “almofada de ar” para um pouso suave no
deserto do Texas.
Bezos fez um sinal com o polegar
para cima, de dentro da cápsula, após
pousar no solo do deserto antes de
sair, usando um chapéu de cowboy e
um traje de voo azul.

PRISÃO DE JACOB ZUMA GEROU ONDA DE VIOLÊNCIA

O VÔO DO BLUE ORIGIN DUROU CERCA DE 10 MINUTOS E 20 SEGUNDOS
A missão é parte de uma batalha
competitiva feroz entre a Blue Origin,
de Bezos, e a Virgin Galactic, do também bilionário Branson, para explorar um mercado de turismo espacial
potencialmente lucrativo que o banco
suíço UBS estima que valerá US$ 3 bilhões anualmente em uma década.
Bezos e os outros passageiros entraram em um veículo SUV para uma
curta viagem até a plataforma de lançamento antes de subirem a torre e
embarcarem na espaçonave branca
reluzente, com um desenho de pena
azul na lateral. Cada passageiro tocou
um sino brilhante antes de embarcar
na cápsula da nave.
Branson chegou ao espaço primeiro, mas Bezos deva ter voado mais alto
–62 milhas (100 km) para a Blue Origin em comparação com 53 milhas
(86 km) para a Virgin Galactic– no que
os especialistas chamam de o primeiro voo espacial sem pilotos do mundo, composto apenas por civis. Ele re-

presenta o primeiro voo tripulado da
Blue Origin ao espaço.
Bezos, fundador da empresa de comércio eletrônico Amazon, e seu irmão Mark Bezos, se juntaram a outros
dois. A aviadora pioneira Wally Funk,
de 82 anos, e o recém-formado no ensino médio Oliver Daemen, de 18
anos, que juntos se tornaram, respectivamente, a pessoa mais velha e a
mais jovem a chegar ao espaço.
O voo coincide com a data em que
os norte-americanos Neil Armstrong
e Edwin “Buzz” Aldrin se tornaram os
primeiros humanos a andar sobre a
Lua, em 20 de julho de 1969. New Shepard leva o nome de Alan Shepard,
que em 1961 se tornou o primeiro
norte-americano no espaço.
O lançamento foi testemunhado
por membros da família Bezos e funcionários da Blue Origin, alguns espectadores se reuniram ao longo da
rodovia antes do amanhecer e aplaudiram o voo.

O processo por corrupção contra o ex-presidente sulafricano Jacob Zuma, cuja prisão recente deﬂagrou uma
onda de violência no país, será retomado em 10 de agosto – informou o tribunal de Pietermaritzburgo em audiência virtual nesta terça-feira (20). “O processo foi adiado para dia 10 até 13 de agosto”, declarou o juiz Piet Koen. O julgamento havia sido reiniciado na segunda-feira
(19), mas os advogados de Zuma pediram seu adiamento para que fosse presencial. Segundo eles, por se tratar
de audiências virtuais, seu cliente se via privado de direitos constitucionais, entre eles, o de poder consultar
sua defesa. “As partes estão convidadas a elaborar uma
lista de argumentos” sobre esta questão até a retomada
em agosto, aﬁrmou o juiz. A Fundação Zuma celebrou a
decisão e aﬁrmou que “não pode haver qualquer audiência penal virtual na ausência do acusado, que, deste
modo, não pode consultar seus advogados”. Vários julgamentos na África do Sul têm sido realizados virtualmente nas últimas semanas, devido às restrições impostas em meio a uma terceira onda mortal da covid-19.
Nesse caso especíﬁco, porém, a acusação alega que a
modalidade remota das audiências tem como objetivo
evitar “perturbações”, após uma semana de violência e
de distúrbios no país, com um saldo de 215 mortos.
A explosão social começou depois que o ex-presidente foi preso por uma condenação de 15 meses de reclusão em outro processo judicial. Os seguidores de Zuma
são acusados de terem fomentado o caos dos últimos dias. O presidente Cyril Ramaphosa aﬁrma que foram atos
“planejados”, que buscavam promover uma “insurreição” no país. Em um caso que remonta a duas décadas,
Zuma deve responder por 16 acusações de fraude, corrupção e extorsão, ligadas à compra, em 1999, de equipamento militar de cinco empresas europeias do setor
de armamentos. À época, ele era vice-presidente.

CORONAVÍRUS

VENEZUELA

Variante delta circula em mais de 111 países

Maduro e Guaidó
disputam riquezas

A VARIANTE DELTA DA COVID-19 ESTÁ PRESENTE EM MAIS DE 111 PAÍSES NO MOMENTO, DE ACORDO COM A OMS
A variante delta da covid-19 está
presente em mais de 111 países no
momento, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS). Em sessão virtual da entidade, a líder técnica
da resposta à pandemia, Maria Van
Kerkhove, ressaltou que esse número
pode ser ainda maior, dada a limitação de fazer o sequenciamento do vírus em alguns países. “Estamos buscando entender por que a variante
delta é mais transmissível”, disse
Kerkhove. O objetivo, segundo ela, é
reunir todas as informações sobre a
cepa e estudar se precisarão ser feitas
mudanças nas orientações da OMS.

Em dois países, dados
sugerem maior risco de
hospitalização
provocada pela variante
delta, segundo

mortes. O número representa 25% dos
casos e cerca de 40% das mortes de todo o mundo. A informação também
foi dada por Maria Van Kerkhove. Ao
“Não vimos, porém, isso se traduzir redor do globo, no mesmo período, o
em maior gravidade nos casos, nem aumento foi de 11,5% nos casos de coem mais mortes”. A especialista tam- vid-19 e 1% nas mortes, de acordo
bém informou que a cepa lambda, com a OMS. Na Europa, onde a variidentiﬁcada pela primeira vez no Pe- ante delta tem sido uma preocupação,
ru, circula em mais de 30 países e con- os casos subiram 21%.
Kerkhove pontuou que, no Brasil,
tinua listada como variante de inteforam quase 300 mil casos reportados
resse.
“A variante delta em um cenário no na semana passada. “Todos os países
qual nem todos têm acesso à vacina, na América do Sul passam por uma sino qual há o aumento da mobilidade tuação muito difícil e nem todos têm
de pessoas, com aglomerações, e reti- as ferramentas para lidar com a situarada de medidas de restrição, é uma ção”, disse.
O diretor executivo da OMS, Miloteria mortal que estamos jogando”,
disse a líder. “Essa não é a última vari- chael Ryan, observou que, devido à
ante de preocupação da qual falare- baixa taxa de vacinação na região, o
mos. Não dizemos isso para assustar número de casos do coronavírus imas pessoas, mas porque há muito que pactam imediatamente no número de
hospitalizações o número de mortes.
podemos fazer.”
“As Américas do Sul e Central precisam de mais vacinas para quebrar o
Américas
Na última semana, as Américas re- ciclo de alta nos casos resultarem em
lataram mais de 1 milhão de casos po- alta de hospitalizações e mortes”,
sitivos de covid-19 e mais de 22 mil alertou.

Kerkhove.

Quem tem o controle de US$ 1 bilhão em reservas de
ouro venezuelano guardadas no Banco da Inglaterra:
Nicolás Maduro, ou Juan Guaidó? Após mais de um ano
de disputa legal, o caso começa a ser examinado pela
Suprema Corte britânica. O Reino Unido integra o grupo
de 50 países, liderados pelos Estados Unidos, que consideram ilegítimo o segundo mandato de Maduro. Ele foi
reeleito em 2018, em um pleito denunciado por muitos
como fraudulento. Londres continua reconhecendo o líder opositor Guaidó como presidente interino do país,
na qualidade de presidente da Assembleia Nacional
eleita em 2015, apesar de as legislativas de dezembro do
ano passado, boicotadas por quase toda oposição e
marcadas por uma alta abstenção de 69%, terem devolvido o controle da assembleia ao chavismo. Em um caso
de grande tecnicismo jurídico, cinco magistrados do
principal tribunal do Reino Unido deverão determinar
se, efetivamente, “o governo britânico reconhece o presidente interino Guaidó como chefe de Estado da Venezuela” para todos os efeitos. E, em caso aﬁrmativo, se um
tribunal inglês pode julgar a anulação, por parte de Caracas, de suas decisões executivas – em particular, a nomeação de sua própria diretoria do Banco Central da Venezuela -, explicou a corte antes do início de quatro dias
de audiências. A decisão dos juízes não será conhecida
de maneira imediata e pode demorar várias semanas.
Ela terá consequências inevitáveis em nível diplomático
e pode estabelecer precedente para outros bancos europeus, públicos e privados, que armazenam reservas da
Venezuela. Por meio do Banco Central da Venezuela presidido por Calixto Ortega, o governo de Maduro tenta recuperar desde outubro de 2018, sem sucesso, 32 toneladas de ouro da reserva nacional. Avaliadas em US$ 1 bilhão, elas permanecem armazenadas nos cofres do Banco da Inglaterra. Em julho de 2019, porém, a Assembleia
Nacional da Venezuela, à época dominada pela oposição e presidida por Guaidó, nomeou sua própria diretoria “ad hoc” do Banco Central venezuelano e pediu a
Londres que não entregasse os lingotes. A alegação é
que poderiam ser usados para reprimir o povo, ou para
sustentar um regime classiﬁcado pela oposição como
uma “cleptocracia”. Caracas invalidou a nomeação e,
aﬁrmando que precisa do dinheiro para combater a
pandemia da covid-19, iniciou em maio de 2020 um
processo contra o Banco da Inglaterra. Desde então, foram anunciadas duas decisões da Justiça: cada uma delas a favor de cada um dos “presidentes” rivais. Os dois
recorreram à Suprema Corte.

GERAL
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ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA FAMILIAR – SAF
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO - CSL
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2021 – SAF
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 41.723/2021

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR - SAF
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO - CSL
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2021 – SAF
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0105065/2021– SAF

O PREGOEIRO DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA FAMILIAR – SAF, torna público
que a licitação epigrafada fica REMARCADA para dia 04 de agosto de 2021, às 14h, no Auditório desta
Secretaria, localizada na Avenida São Luís Rei de França, Lote E1-C, bairro Turu, nesta Capital, a licitação
em referência, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, objetivando registro de preço para
contratação de empresa para prestação de serviços para confecção de barracas para compor kit
feiras, na forma da Lei Federal nº 10.520/2002, do Decreto Federal nº 3.555/2000, do Decreto Estadual
nº 36.184/2020, do Decreto Estadual nº 36.527/2021 da Lei Complementar nº 123/2006 e demais
alterações, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666/1993, suas alterações e demais
normas pertinentes à espécie. Esse Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no site
oficial da SAF (www.saf.ma.gov.br).

O PREGOEIRO DA SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR – SAF realizará, às 14h,
do dia 6 de agosto de 2021, no auditório desta Secretaria, localizada na Avenida São Luís Rei de França,
Lote E1-C, bairro Turu, nesta Capital, licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, objetivando a
aquisição de trituradores forrageiros para atender às demandas da Secretaria de Estado de Agricultura
Familiar – SAF, na forma da Lei nº 10.520/2002, Lei nº 8.663/1993 e legislação correlata. Esse Edital e
seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário de 13h
às 18h, onde poderão ser obtidos mediante a apresentação de dispositivo de armazenamento de dados.
Esse Edital também se encontra à disposição dos interessados no site oficial da SAF
(www.saf.ma.gov.br).

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE REGISTRO DE PREÇOS torna público que a licitação em epígrafe,
Pregão Presencial, do tipo Menor Preço por item, objetivando o Registro de preços para
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de terceirização de mão de obra,
em conformidade com especificações e quantidades constantes no Termo de Referência (ANEXO
I), anteriormente Adiada até Ulterior Deliberação, fica REMARCADA para o dia 04 de agosto de 2021,
às 14h, no auditório da SEGEP - 4º andar, Av. Jerônimo de Albuquerque, Edifício Clodomir Milet, s/n,
Calhau - São Luís/MA, CEP: 65074- 220. O Novo Edital e seus anexos estão à disposição dos
interessados, na página www.compras.ma.gov.br e no site da www.segep.ma.gov.br.

São Luís (MA), 16 de julho de 2021
JOÃO RODRIGO LISBOA SILVA
Pregoeiro/SAF

São Luís, 16 de julho de 2021.
Deimison Neves dos Santos
Secretário Adjunto de Registro de Preços

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2021

AVISO DE CLASSIFICAÇÃO REFERENTE À TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2021

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, eu, o Sr.
Evaldo Sabino do Carmo, Secretário Municipal de Agricultura, Meio Ambiente, Abastecimento e Pesca, HOMOLOGA a adjudicação referente à TOMADA DE PREÇOS nº 005/2021,
cujo objeto é a contratação de empresa especializada em serviços de obras e engenharia para
reforma do Mercado Municipal de Esperantinópolis na sede do Município, de interesse da
Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente, Abastecimento e Pesca com recursos
provenientes do Convênio N° 286197/2017 – SECID pelo valor global de R$ 732.595,64
(setecentos e trinta e dois mil quinhentos e noventa e cinco reais e sessenta e quatro centavos), Homologado para empresa: REALIZA CONSTRUCOES E SERVICOS, CNPJ.
05.001.016/0001-32, sediada na R FREDERICO BULHAO, nº 2077, Bairro: goiabal, CEP:
65.725-000 Pedreiras/MA. Esperantinópolis – MA, 19 de JULHO de 2021. Evaldo Sabino do
Carmo, Secretário Municipal de Agricultura, Meio Ambiente, Abastecimento e Pesca. Portaria: 011/2021, Responsável legal da contratante.

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Esperantinópolis/MA apresenta o
resultado do julgamento da Tomada de Preços nº 005/2021, que teve como objeto a contratação de
empresa especializada em serviços de obras e engenharia para reforma do Mercado Municipal de
Esperantinópolis na sede do Município, de interesse da Secretaria Municipal de Agricultura, Meio
Ambiente, Abastecimento e Pesca com recursos provenientes do Convênio N° 286197/2017 – SECID, considerando que o critério de julgamento da proposta, determinado pela Tomada de Preço
do tipo menor preço global, obteve assim a seguinte classificação: VENCEDORA DO CERTAME
A EMPRESA: REALIZA CONSTRUCOES E SERVICOS, CNPJ. 05.001.016/0001-32. Com valor
total de R$ 732.595,64 (setecentos e trinta e dois mil quinhentos e noventa e cinco reais e sessenta e
quatro centavos). Assim sendo, proclamamos a empresa: REALIZA CONSTRUCOES E SERVICOS, CNPJ. 05.001.016/0001-32, sediada na R FREDERICO BULHAO, nº 2077, Bairro: goiabal,
CEP: 65.725-000 Pedreiras/MA, VENCEDORA do Certame, pelo valor global de R$ 732.595,64
(setecentos e trinta e dois mil quinhentos e noventa e cinco reais e sessenta e quatro centavos), seja
expedido o respectivo ato adjudicatório. Esperantinópolis (MA), 05 de julho de 2021. Pablo Sussmilch Ferreira da Silva, Presidente – CPL, Portaria 003/2021

Após analisar a licitação na modalidade Tomada de Preços n° 005/2021, que tem como objeto
a contratação de empresa especializada em serviços de obras e engenharia para reforma do
Mercado Municipal de Esperantinópolis na sede do Município, de interesse da Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente, Abastecimento e Pesca com recursos provenientes do
Convênio N° 286197/2017 – SECID, conforme Anexo I do Edital da Tomada de Preços supra,
a Comissão Permanente de Licitação – CPL, no uso de suas atribuições legais, que lhe são
conferidas pela Lei 8.666/93, tendo em vista o resultado apresentado no processo licitatório
supracitado, aprova e adjudica o objeto acima à empresa: REALIZA CONSTRUCOES E SERVICOS, CNPJ. 05.001.016/0001-32, sediada na R FREDERICO BULHAO, nº 2077, Bairro:
goiabal, CEP: 65.725-000 Pedreiras/MA, VENCEDORA do Certame, pelo valor global de R$
732.595,64 (setecentos e trinta e dois mil quinhentos e noventa e cinco reais e sessenta e quatro
centavos). Esperantinópolis – MA, 14 de julho de 2021. Pablo Sussmilch Ferreira da Silva,
Presidente – CPL, Portaria 003/2021.

São Luís (MA), 16 de julho de 2021
JOÃO RODRIGO LISBOA SILVA
Pregoeiro

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO
E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES – SEGEP
SECRETARIA ADJUNTA DE REGISTRO DE PREÇOS – SARP
AVISO DE REMARCAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 – SARP/MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 109488/2020 – SARP

AVISO DE CLASSIFICAÇÃO REFERENTE À TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO Nº 004/2021

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Esperantinópolis/MA apresenta o resultado do julgamento da Tomada de Preços nº 004/2021, que teve como objeto a
contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares em áreas rurais do município de Esperantinópolis/MA, com
recursos provenientes do Convênio Plataforma + Brasil N° 907906/2020, considerando que o
critério de julgamento da proposta, determinado pela Tomada de Preços do tipo menor preço
global, obteve assim a seguinte classificação: VENCEDORA DO CERTAME A EMPRESA:
REALIZA CONSTRUCOES E SERVICOS, CNPJ. 05.001.016/0001-32. Com valor total de
R$ 947.749,74 (novecentos e quarenta e sete mil setecentos e quarenta e nove reais e setenta e
quatro centavos). Assim sendo, proclamamos a empresa: REALIZA CONSTRUCOES E SERVICOS, CNPJ. 05.001.016/0001-32, sediada na R FREDERICO BULHAO, nº 2077, Bairro:
goiabal, CEP: 65.725-000 Pedreiras/MA, VENCEDORA do Certame, pelo valor global de
R$ 947.749,74 (novecentos e quarenta e sete mil setecentos e quarenta e nove reais e setenta
e quatro centavos), seja expedido o respectivo ato adjudicatório. Esperantinópolis (MA), 06
de julho de 2021. Pablo Sussmilch Ferreira da Silva, Presidente – CPL, Portaria 003/2021.

Após analisar a licitação na modalidade Tomada de Preços n° 004/2021, que tem como objeto
a contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares em áreas rurais do município de Esperantinópolis/MA, com
recursos provenientes do Convênio Plataforma + Brasil N° 907906/2020, conforme Anexo
I do Edital da Tomada de Preços supra, a Comissão Permanente de Licitação – CPL, no uso
de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei 8.666/93, tendo em vista o resultado apresentado no processo licitatório supracitado, aprova e adjudica o objeto acima à
empresa: REALIZA CONSTRUCOES E SERVICOS, CNPJ. 05.001.016/0001-32, sediada na
R FREDERICO BULHAO, nº 2077, Bairro: goiabal, CEP: 65.725-000 Pedreiras/MA, VENCEDORA do Certame, pelo valor global de R$ 947.749,74 (novecentos e quarenta e sete mil
setecentos e quarenta e nove reais e setenta e quatro centavos). Esperantinópolis – MA, 14
de julho de 2021. Pablo Sussmilch Ferreira da Silva, Presidente – CPL, Portaria 003/2021.

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, eu, o Sr.
JOELSON RIBEIRO BEZERRA, Secretário Municipal de Saúde e Saneamento, HOMOLOGA a adjudicação referente à TOMADA DE PREÇOS nº 004/2021, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para Implantação de Melhorias
Sanitárias Domiciliares em áreas rurais do município de Esperantinópolis/MA, com recursos provenientes do Convênio Plataforma + Brasil N° 907906/2020 pelo valor global de R$
947.749,74 (novecentos e quarenta e sete mil setecentos e quarenta e nove reais e setenta e
quatro centavos), Homologado para empresa: REALIZA CONSTRUCOES E SERVICOS,
CNPJ. 05.001.016/0001-32, sediada na R FREDERICO BULHAO, nº 2077, Bairro: goiabal,
CEP: 65.725-000 Pedreiras/MA. Esperantinópolis – MA, 19 de JULHO de 2021. Joelson Ribeiro Bezerra, Secretário Municipal de Saúde e Saneamento, Portaria: 008/2021.

ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE URBANO SANTOS
CNPJ: 69.393.510/0001-72
RUA 10 DE JUNHO, 147 – CENTRO – CEP: 65530-000

ERRATA AO AVISO DE LICITAÇÕES. PREGÃO ELETRÔNICO 035/2021 – SRP
030/2021. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS,
TIPO “MARMITEX” E SELF-SERVICE COM REFRIGERANTE OU SUCO EM
ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE LAGO DA PEDRA-MA. Retifica-se o número do Pregão do aviso de licitação Pregão Eletrônico 035/2021, publicado no
Diário Oficial da Prefeitura Municipal de Lago da Pedra – MA no dia 15/07/2021, no Jornal
Imparcial no dia 16 de julho de 2021 e no Diário Oficial do Estado (DOE) em 19/07/2021.
Onde se lê: PREGÃO ELETRÔNICO N° 161/2021. Leia-se: PREGÃO ELETRÔNICO
035/2021. 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 ADIAMENTO DE LICITAÇÃO PREGÂO PRESENCIAL N.º 036/2021
através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. A Prefeitura Municipal de Itaipava do
Grajaú/MA, através de seu Pregoeiro(a) e Equipe de Apoio, torna público para conhecimento
de todos os interessados, que o Pregão Presencial nº 036/2021 - SRP, tendo por objeto Contratação de empresa para prestação de serviços de instalação e retirada de bombas, serviços
técnicos CBM submersível e serviços de manutenção de poços, compressores e painéis, em
atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo de Itaipava do Grajaú/MA, com Recebimento e abertura dos envelopes de Habilitação e Proposta
de Preços prevista para às 09h00min do dia 20 de julho de 2021, fica ADIADO “Sine Die”,
motivado por conveniência da Administração. Para mais esclarecimentos, entrar em contato
por meio do seguinte endereço eletrônico: cplitaipava@gmail.com e/ou tel.: (99) 98515-1121.
Itaipava do Grajaú – MA, 19 de julho de 2021. Auricélia de Sousa da Silva – Pregoeira.

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021. A Câmara Municipal de Urbano Santos/MA, torna público que no dia
09 de Agosto de 2021, às 09:00h, realizará licitação na modalidade Tomada de Preços, tipo menor preço por
item. Objeto: Contratação de Empresa para fornecimento de Material de Expediente, Limpeza e material de
informática para atender as necessidades da Câmara Municipal de Urbano Santos/MA. O Edital se encontra
a disposição dos interessados na Comissão Permanente de Licitação - CPL, localizada na Rua Dez de Junho,
n° 147 – Centro, Urbano Santos - Ma, CEP: 65.530-000, no horário das 08:00 às 12:00 horas, onde poderá
ser consultado gratuitamente, através do email camaraurbanosantos@outlook.com ou obtido mediante o recolhimento da importância de R$ 50,00 (cinquenta reais), através de Documento de Arrecadação Municipal
- DAM. BASE LEGAL: Lei nº 8.666/1993, suas alterações e demais normas atinentes à espécie. Publique-se.
19 de Julho de 2021. TOMAZ DE AQUINO ESTRELA NETO.

MISSA DE SETIMO DIA
ARIOSTO FRANCISCO AYRES RODRIGUES
CONVITE
OS FAMILIARES DO SAUDOSO ARIOSTO FRANCISCO AYRES RODRIGUES, CONVIDAM PARENTES E AMIGOS PARA A MISSA DE SÉTIMO DIA, A REALIZAR-SE
NO DIA 21.07.2021 (QUARTA-FEIRA ) ÀS 18.00H NA IGREJA NOSSA SENHORA DE
NAZARE (COHATRAC) AGRADECEMOS A TODOS QUE COMPARECEREM A ESTE
ATO DE FÉ E SOLIDARIEDADE CRISTÃ.
AVISO PARA JORNAL
FAVOR PUBLICAR QUARTA-FEIRA DIA 21.07.2021

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ. Nº 06.116.461/0001-00
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº 017/2021. O Município de Anapurus - MA, torna público aos interessados que,
com base na Lei nº 10.024/2019, 10.520/02 e subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar às 09h00min (nove horas) do dia 05 de agosto de 2021, licitação na modalidade
Pregão Eletrônico nº 017/2021, do tipo menor preço global, tendo por objeto Registro de preços em uma futura
e eventual contratação de empresa especializada na execução dos Serviços de Pesquisa Epidemiológica com
identificação de grupos e áreas de risco no município de Anapurus - MA, de interesse da Secretaria Municipal
de Saúde, conforme projeto de trabalho no termo de referência em anexo. Poderão participar deste pregão
eletrônico as empresas que preencherem os requisitos do Edital. A sessão pública acontecerá pelo site: http://
www.licitanet.com.br. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na Comissão Permanente
de Licitação – CPL da Prefeitura Municipal de Anapurus/MA, localizada na Av. João Francisco Monteles,
nº 2001 – Centro, Anapurus/MA, de segunda-feira à sexta-feira das 08:00 as 12:00 horas onde poderão ser
consultados gratuitamente ou obtidos mediante entrega de 01 (uma) resma de papel A4 no endereço supra. O
Edital também pode ser adquirido no site http://www.licitanet.com.br. Anapurus/MA, 19 de julho de 2021, Sr.
ALMIR LIMA DA SILVA, Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO – MA
AV CONSTANTINO GEORGIANO RABELO, S/N – CENTRO
CNPJ: 06.003.891/0001-16
Aviso de licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2021-SRP. A Prefeitura Municipal de Presidente Juscelino/ MA, através de seu pregoeiro torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar, sob
a égide da Lei nº 10.520/02, aplicando-se subsidiariamente a Lei nº 8.666/93, com alterações posteriores e da
Lei Complementar nº 123/2006 e Lei Complementar 147/2014, Decreto Municipal nº: 004/2021, Licitação na
modalidade Pregão na sua forma Presencial, do tipo menor preço por ITEM. Objeto: Registro de preços para
futura e eventual Aquisição de Material de Construção para atender as demandas de Diversas Secretarias do
Município de Presidente Juscelino/MA. Data da Abertura: dia 03 de Agosto de 2021, às 08:00 hs, na Sala de
reunião da Comissão Central de Licitação, situada na Avenida Constantino Georgiano Rabelo, s/n, no Centro
de Presidente Juscelino/MA, sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal. O edital e seus anexos
encontram-se disponíveis para consulta e download gratuito no site: www.presidentejuscelino.ma.gov.br/portal/portal-editais-licitacao ou no prédio onde funciona a Comissão Central de Licitação, no horário de 08:00
às 12:00, onde poderão ser consultados gratuitamente ou adquiridos mediante o recolhimento da importância
de R$ 50,00 (cinquenta reais) feito, exclusivamente, através de documento de arrecadação municipal (DAM).
Presidente Juscelino, 21/07/2021, Daniel Nina Nunes, Secretário Municipal de Administração.

ITAIPÚ EMPREENDIMENTOS AGRÍCOLAS S/A
CNPJ nº 12.093.365/0001-97 - NIRE: 2.130.000.380,1
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO – MA
AV CONSTANTINO GEORGIANO RABELO, S/N – CENTRO
CNPJ: 06.003.891/0001-16
Aviso de licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2021-SRP. A Prefeitura Municipal de Presidente Juscelino/ MA, através de seu pregoeiro torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar, sob
a égide da Lei nº 10.520/02, aplicando-se subsidiariamente a Lei nº 8.666/93, com alterações posteriores e da
Lei Complementar nº 123/2006 e Lei Complementar 147/2014, Decreto Municipal nº: 004/2021, Licitação
na modalidade Pregão na sua forma Presencial, do tipo menor preço por ITEM. Objeto: Registro de preços
para futura e eventual Contratação de Empresa para a realização de serviços funerários com fornecimento de
urnas mortuárias para Município de Presidente Juscelino\MA. Data da Abertura: dia 03 de Agosto de 2021,
às 10:00 hs, na Sala de reunião da Comissão Central de Licitação, situada na Avenida Constantino Georgiano Rabelo, s/n, no Centro de Presidente Juscelino/MA, sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura
Municipal. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis para consulta e download gratuito no site: www.
presidentejuscelino.ma.gov.br/portal/portal-editais-licitacao ou no prédio onde funciona a Comissão Central
de Licitação, no horário de 08:00 às 12:00, onde poderão ser consultados gratuitamente ou adquiridos mediante
o recolhimento da importância de R$ 50,00 (cinquenta reais) feito, exclusivamente, através de documento de
arrecadação municipal (DAM). Presidente Juscelino, 21/07/2021, Lidimar Baima Alves, Secretária Municipal
de Assistência Social.

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO PREGÂO PRESENCIAL N.º 036/2021 através
de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. A Prefeitura Municipal de Itaipava do Grajaú/
MA, através de seu Pregoeiro(a) e Equipe de Apoio, torna público para conhecimento de todos
os interessados, que o Pregão Presencial nº 036/2021 - SRP, tendo por objeto Contratação de
empresa para prestação de serviços de instalação e retirada de bombas, serviços técnicos CBM
submersível e serviços de manutenção de poços, compressores e painéis, em atendimento as
necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo de Itaipava do Grajaú/
MA, com Recebimento e abertura dos envelopes de Habilitação e Proposta de Preços prevista
para às 09h00min do dia 20 de julho de 2021, fica ADIADO “Sine Die”, motivado por conveniência da Administração. Para mais esclarecimentos, entrar em contato por meio do seguinte
endereço eletrônico: cplitaipava@gmail.com e/ou tel.: (99) 98515-1121. Itaipava do Grajaú
– MA, 19 de julho de 2021. Auricélia de Sousa da Silva – Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBINHA-MA
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021
A PREGOEIRA da Prefeitura Municipal de Satubinha - MA, torna público para conhecimento
dos interessados que realizará a licitação para Registro de Preços, na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO N° 005/2021, do tipo Menor Preço, visando o Registro de preço para possível
e futura contratação de empresa especializada para prestação de serviço de formação continuada mediante a realização de treinamentos e capacitações de interesse da prefeitura e as
secretrias do município de Satubinha/MA. O Edital está disponível no sítio eletrônico www.
portaldecomprassatubinha.com.br e https://satubinha.ma.gov.br/. 03/08/2021. Esclarecimentos no endereço Av. Matos Carvalho, nº 310 - Centro - Satubinha - MA ou através do e-mail:
pmsatubinhacpl@hotmail.com, no horário das 08h:00 às 12h:00 de segunda a sexta feira. Satubinha (MA), 14 de julho de 2021. Elenice dos Anjos Pacheco Pereira Pregoeira Municipal.

Yara Brasil Fer lizantes – UMSLZ3, torna público que REQUEREU da Secretaria de Estado do
Meio Ambiente e Recursos Naturais, em 24 de junho de 2021, a Renovação de outorga para
Uso de Água Subterrânea, situado na RODOVIA ACESSO AO PORTO GRANDE S/N KM 18 BAIRRO MARACANÃ, CEP 65085-380, no município de São Luís, Estado do Maranhão, para ﬁns
INDUSTRIAIS, conforme dados constantes no processo n° 122791/2021.
ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 16/2021-CSL/SEGOV-MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 97231/2021
O PREGOEIRO DA SEGOV/MA torna público que será realizada às 15h (horário local), do dia 02 de
agosto do corrente ano, no site eletrônico www.comprasnet.gov.br, licitação na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, para a contratação de empresa especializada em serviços
de execução de jardinagem e paisagismo do Parque Estadual do Sítio do Rangedor, Parque
Ambiental de Codó, Parque Ambiental de Bacabeira, Parque João Paulo II, Área de Proteção
Ambiental da Lagoa da Jansen, Área de Proteção Ambiental do Itapiracó e demais espaços
públicos pertencentes a Secretaria de Estado de Governo, na forma Decreto Federal nº 10.024/2019,
Lei Federal nº 10.520/2002, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, da
Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei Federal nº
8.666/1993, de 21 de junho de 1993, e demais normas regulamentares pertinentes à espécie. O Edital e
seus Anexos poderão ser obtidos no endereço eletrônico: https://www.comprasgovernamentais.gov.br
e https://segov.ma.gov.br/, e, ainda, em caso de problemas nos sites acima, poderão ser solicitados
através do e-mail csl@segov.ma.gov.br, em dias úteis, das 09h às 18h.
São Luís/MA, 19 de julho de 2021
ERICK SILVA LINDOSO
Pregoeiro da CSL/SEGOV/MA

EXTRATO da ata da AGO-E realizada em 30/07/2009, às 16:00 horas, na Sede Social; QUORUM: Mais de 2/3 do capital votante. MESA: José Afonso Bezerra - Presidente e José Edson
Pires Pacífico - Secretário. Deliberações por unanimidade: Em AGO - a) Aprovação do Relatório da Diretoria, Balanços Patrimoniais, Demonstrações Financeiras e Pareceres do Auditor
Independente dos exercícios encerrados em 31/12 de 2007 e 2008; b) Não houve distribuição de dividendos nos exercícios encerrados em 31/12 de 2007 e 2008; c) Não instalação
do Conselho Fiscal; d) Remuneração dos dirigentes dentro do permitido pela legislação do
I.R.; e e) Eleição da Diretoria para o triênio 2009/2012: Diretor Presidente - José Afonso
Bezerra e Diretor Administrativo - José Edson Pires Pacífico. Em AGE - a) Delta Mecanização
Agrícola Ltda., CNPJ nº 24.087.041/0001-25, acionista controladora declarou que fará Oferta
Pública para aquisição de ações PNA em poder de terceiros. Arquivamento na JUCEMA sob
nº 20090464281 em 10/09/2009. NOTA: Fornecemos cópia integral da ata aos interessados.
Rosário - MA, 10/09/2009. José Afonso Bezerra - Presidente.
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Saúde mental

7 mitos e meio sobre
o cérebro derrubados

E

xistem ideias que duram porque têm o potencial
de revelar conceitos surpreendentes, enquanto
outras não sobrevivem ao rigor cientíﬁco.
No século 4 a.C., Aristóteles (384 a.C. — 322
a.C.) considerava o cérebro um órgão secundário que
servia para resfriar o sangue que o coração usava para
funções mentais. Mas era também um lugar onde o espírito circulava livremente e onde estava, em sua visão,
o sensus communis (ou “senso comum”).
Séculos de pesquisa depois, o médico romano Galeno
de Pérgamo (c.130-c.210 d.C.) concluiu que o cérebro
era o grande responsável por nossas funções mentais e
não o coração, como Aristóteles havia sugerido.
O sensus communis, no entanto, sobreviveu. No século 16, quando Leonardo da Vinci (1452 – 1519) estava
desenhando e estudando o cérebro, um de seus objetivos era encontrar sua localização; ﬁlósofos como Tomás
de Aquino, Locke e Kant o exploraram; a psicologia o
acolheu, e os cientistas continuaram a testar o conceito
daquele sexto sentido que reﬁna a informação percebida por nossos cinco sentidos até hoje.
Mas há outras noções que, embora a ciência já tenha
determinado que estão erradas, permanecem teimosamente ressoando, não graças às evidências, mas à repetição e à crença.
O cérebro, aquela “obra-prima da criação”, como disse o cientista dinamarquês Nicolaus Steno em 1669, é
um daqueles campos minados de tais falsos conhecimentos e imprecisões.
Como não estamos imunes a isso, consultamos a renomada neurocientista Lisa Feldman Barrett, autora do
livro Seven and a Half Lessons About the Brain” (“Sete lições e meia sobre o cérebro”, no qual ela desmistiﬁca
“aquela grande massa cinzenta entre nossas orelhas”.
Perguntamos a ela se é verdade, por exemplo, que
nascemos com um certo número de neurônios, que eles
não se renovam, já que não se reproduzem como as outras células do corpo.
½. Neurônios limitados
Isso é quase verdade.
“Os humanos perderam a capacidade de regenerar
neurônios… exceto em alguns lugares do cérebro”, assinala a neurocientista.
E não apenas nós.
“Animais de vida longa tendem a perder essa capacidade porque, quando novos neurônios substituem os
antigos, as memórias são perdidas”.
“Não é que cada neurônio guarde uma memória, mas
se trata de um conjunto que se comunica, ou seja, se um
falta, essa relação molecular se perde e com ela parte do
que foi aprendido”.
O engraçado é que outros animais regeneram neurônios constantemente ao longo de sua vida.
“Os pássaros são animais muito interessantes porque
há partes do cérebro deles, nas quais os neurônios se regeneram a cada ano para aprender novas canções para
atrair parceiros. Na verdade, foi assim que a plasticidade
(do cérebro) foi descoberta”.
“Na Universidade Rockefeller (Estados Unidos), pesquisadores notaram que o tamanho dos núcleos cantantes — os núcleos em seus cérebros que são responsáveis por controlar sua respiração e seu aparelho vocal e
seus corpos para que possam cantar — estavam se expandindo e diminuindo a cada ano, e constataram que
eles estavam criando novos neurônios naquela época
do ano”.
“Os pesquisadores presumiram então que a criação
de neurônios só ocorria nas aves, mas não nos mamíferos. Na verdade, ela não só ocorre nos mamíferos, mas

também nos primatas e até nos humanos, embora apenas em partes especíﬁcas do cérebro como o hipocampo, por exemplo”.
Em todo caso, você já deve ter ouvido falar que só usamos parte dos neurônios daqueles que temos. Isso é verdade?
1. Neurônios desperdiçados
“A ideia de que usamos apenas 5% ou 10% dos nossos
neurônios simplesmente não é verdade.
“Entre outras coisas, seria metabolicamente ineﬁciente. Seu cérebro é seu órgão mais dispendioso: responde por cerca de 20% de seu gasto metabólico diariamente. Imagine desperdiçar 90% de sua capacidade!
“Isso é um absurdo e não faz o menor sentido”.
“Usamos o cérebro o tempo todo e não um neurônio,
mas milhões e milhões a cada momento.”
Claro, armazenando tudo que nossos sentidos percebem, não?
2. Seus olhos veem, seus ouvidos ouvem, sua pele sente
Não exatamente.
Todas as nossas sensações são interpretações do cérebro.
“Você precisa de algum tipo de superfície sensorial,
algum tipo de receptor, para levar informações para o
cérebro”, como as orelhas, a pele, o nariz, os olhos.
Mas esses sinais — ondas de luz, som — que eles captam não fazem sentido até que o cérebro os processe.
“É por isso que existem condições como a cegueira
cortical, em que os olhos funcionam bem, mas há danos
nas partes do cérebro que são importantes para criar a
visão.”
Você não vê com os olhos, nem ouve com os ouvidos,
nem sente com a pele: você o faz com o cérebro, que
combina o que está na sua cabeça e os dados sensoriais
detectados pelos seus órgãos.
Mas não é só isso…

“Toda essa narrativa é um mito completo”.
“Mas o que é realmente interessante é que as regiões
do cérebro que foram marcadas como sua besta interior
são, na verdade, aquelas que controlam seu corpo —
seus pulmões, seu coração, seu sistema imunológico,
seu metabolismo… seu corpo físico inteiro. E alguns de
eles estão no centro da memória, tomada de decisão, racionalidade e percepção”.
“Essas regiões estão praticamente envolvidas em tudo que seu cérebro faz.”
Então, elas estão envolvidas na função principal do
cérebro, o raciocínio?
5. O cérebro é para pensar
Se você se pergunta para que o cérebro é importante,
pode responder “pensar” ou “sentir” ou “a capacidade
de perceber o mundo”.
“Na verdade, a tarefa mais importante do seu cérebro
é mantê-lo vivo. Pense, sinta e perceba para controlar os
sistemas internos do seu corpo para que você sobreviva,
se mantenha saudável e, eventualmente, procrie — do
ponto de vista evolutivo — e/ou prospere — do ponto de
vista individual”.
O curioso é que para fazer isso…

3. Suas emoções estão em seu coração
Quando a emoção o invade, “quando você sente o batimento cardíaco, não o sente no peito, mas na cabeça”.
“É difícil de entender, mas você não sente nada em
seu corpo, tudo o que você sente está em seu cérebro.”
A dor, a alegria… tudo, porque o cérebro é quem escreve a história, ele é o narrador.
E abriga as paixões nas profundezas de sua parte mais
antiga…

6. Seu cérebro reage
Uma das coisas que mais surpreendeu Lisa Feldman
Barrett foi aprender que o cérebro funciona por meio de
previsões.
“Não pude acreditar porque não gasto meu tempo fazendo previsões e depois reagindo a elas, mas experimentando algo e reagindo naquele momento”.
“Mas a verdade é que você não reage às coisas do
mundo”.
“Seu cérebro está executando um padrão interno que
aprendeu, contingências dos sinais sensoriais aos quais
foi exposto ao longo de sua vida, e está constantemente
adivinhando o que vai acontecer”.
“Ele faz isso automaticamente, disparando sinais de
seus próprios neurônios para antecipar os dados dos
sentidos de seus serviços sensoriais. Então, quando os
dados chegam, ele faz comparações”.
“Não é que você nunca encontre coisas novas, mas
você não sai por aí se surpreendendo a vida inteira”.
“Quando há uma surpresa, o que acontece é que seu
cérebro tenta prever, como sempre, mas os sinais não
são previstos, e essa é uma oportunidade de aprender
algo novo.”
E ﬁnalmente…

4. Você tem uma ‘besta interior’
Bem… não é assim.
É verdade que existe um modelo conhecido como
“cérebro trino”, que consiste no complexo reptiliano, no
sistema límbico e no neocórtex, sendo que o primeiro
controla o comportamento e o pensamento instintivo
para a sobrevivência, o segundo encarrega-se de regular
as emoções, a memória e as relações sociais, e o terceiro
é responsável pelas funções mais soﬁsticadas.
“Por anos, os cientistas pensaram que a parte reptiliana envolvida no circuito límbico era o lar de nossa besta
interior, a parte mais reativa de seu ser que tinha que ser
controlada pela razão”.
“Segundo essa hipótese, seu cérebro é um campo de
batalha entre sua besta interior e seu eu racional superior. Quando a racionalidade vence, você é moral, virtuoso e saudável, mas quando sua besta interior vence, você é imoral, porque não se esforçou o suﬁciente ou você
está doente, porque a racionalidade não conseguiu controlar sua besta interior”.

7. Seu cérebro trabalha sozinho
Acontece que seu cérebro trabalha secretamente com
o de outras pessoas.
Sua família, amigos, vizinhos e até estranhos contribuem para a estrutura e função de seu cérebro e ajudam
a manter seu corpo funcionando.
Experimentos mostraram que mudanças no corpo de
uma pessoa frequentemente causam mudanças em outra, quer os dois estejam romanticamente envolvidos,
sejam apenas amigos ou estranhos se encontrando pela
primeira vez.
Quando você está com alguém de quem gosta, sua
respiração e seus batimentos cardíacos são sincronizados. Esse tipo de conexão física ocorre entre bebês e
seus cuidadores, entre terapeutas e seus clientes e entre
pessoas que fazem uma aula de ioga ou cantam juntas
em um coral.
Se, por outro lado, as pessoas não se bicam, seus cérebros são como parceiros de dança que não param de pisar em seus pés.

VIDA
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REFORÇO

COVID-19 NO MARANHÃO

Dinoflexibilizamedidas
eanunciavoltaàsaulas

Pfizer pode proteger
além do Sars-Cov-2

Anúncio informou a ampliação de eventos fechados para 200 pessoas e abertos para
400, o retorno das aulas da rede estadual, entre outras medidas
FOTO: KARLOS GEROMY

PATRÍCIA CUNHA
PRODUÇÃO DE ANTICORPOS É SÓ UMA PARTE DA IMUNIZAÇÃO

O

governador Flávio Dino fez
ontem, em coletiva, o anúncio de ﬂexibilização de várias medidas restritivas no
combate ao novo coronavírus. Observando o avanço na vacinação e a queda em número de internações e óbitos, ele informou que, na Grande Ilha,
supermercados, academias, shoppings e igrejas podem funcionar normalmente como antes, e ampliou de
150 para 200 pessoas a permanência
em eventos fechados e 400 para ambientes abertos.
“ Destaco que 4 mil vidas foram
poupadas por causa da vacina, pessoas que estão entres nós e isso serve para sublinhar o quão é importante a vacina nas nossas vidas. Temos 145 municípios, dos 217 que estão com uma
alta produtividade, lamentavelmente
temos ainda 72 cidades que estão com
produtividade menor e, portanto, não
recebem novas doses”, disse o governador.
O Maranhão recebeu até então, 4
milhões e 400 mil doses de vacina
contra a Covid-19, distribuiu 4 milhões e 110 mil, e aplicou 3 milhões e
520 mil doses. “Sobre a taxa de contágio no Brasil, temos pela primeira vez
temos o pais todo em verde. O Maranhão segue com a menor taxa de menor mortalidade do Brasil, com 1,3, e
essa mortalidade segue em declínio.
Outro dado é que a ocupação de leitos
também segue em declínio, oportunizando a redistribuição de leitos exclusivos para Covid e não Covid”, disse o
governador. A partir desses dados, e
reforçando as medidas sanitárias,
com o uso obrigatório de máscara, ál-

GOVERNADOR AGRADECEU EQUIPES DE SAÚDE POR AVANÇO DA IMUNIZAÇÃO
cool em gel e distanciamento social, o
governador anunciou a volta das aulas da rede estadual em sistema híbrido (presencial e online) a partir de 2
de agosto. A abertura das aulas nas redes municipais depende do posicionamento de cada prefeito.
A ﬂexibilização também atinge a
reabertura de cinemas e teatros, além
da retirada de restrição no horário de
funcionamento de bares, restaurantes
e supermercados. Cinemas, teatros e
igrejas liberados estão liberados, assim como eventos com até 200 pessoas em ambientes fechados e, eventos
com até 400 pessoas em ambientes
abertos e ventilados.
O serviço público estadual voltará a
funcionar com 100% da capacidade.
Pessoas que fazem parte do grupo de
risco vacinado com as duas doses po-

derão retornar ao trabalho após 30 dias (exceto gestantes). Além disso, comércio, indústria, bares, restaurantes,
shoppings, academia e supermercados podem funcionar sem restrição
de horário.
O governador novamente chamou
a atenção sobre a pandemia, que não
chegou ao ﬁm e pediu que o uso de
máscara e o distanciamento continuem. “A pandemia ainda não acabou.
Por isso, peço atenção especial para
continuar avançando na vacina e nos
cuidados sanitários para que não voltemos com as mesmas medidas de
restrições. Hoje nós temos, quanto
aos principais indicadores, uma perspectiva de queda, por isso essa ﬂexibilização e vamos ver se isso se conﬁrma
nos próximos dias”. As medidas valem até o dia 30 de julho.

RESTRIÇÕES NO INTERIOR

MPMA quer manter medidas em Paulino Neves

Enquanto a maioria das pessoas aguarda, com ansiedade, para ser imunizada contra o Sars-CoV-2, somente
no Brasil mais de 4,5 milhões não retornaram para receber a dose de reforço. Além de comprometer a segurança da população, aumentando o risco de surgimento de
novas variantes, quem se nega a tomar a vacina corretamente deixa de se beneﬁciar de uma ampla proteção
antiviral, que pode, inclusive, evitar a infecção por outros vírus. Essa é a conclusão de um estudo da Escola de
Medicina da Universidade de Stanford (Califórnia,
EUA), publicado no site da revista Nature.
A pesquisa se concentrou nas vacinas de RNA — no
caso, a da Pﬁzer/BioNTech —, que foram apli cadas pela
primeira vez durante a pandemia de covid-19. Segundo
um dos autores, Bali Pulendran, a eﬁcácia dessas substâncias está estabelecida. Porém, ele diz que não se conhece tão bem como elas agem nas células do sistema
imunológico, pois a proteção conferida pela produção
de anticorpos é apenas uma parte do mecanismo de
imunização.
“É a primeira vez que vacinas de RNA foram dadas a
humanos, e não temos ideia de como eles fazem o que
fazem, ou seja, oferecer 95% de proteção contra a covid”
diz Pulendran. O cientista lembra que o principal parâmetro para a aprovação de novas vacinas tem sido a capacidade de induzir anticorpos neutralizantes — proteínas individualizadas, criadas por células imunes chamadas B, que podem se ligar a um vírus e impedi-lo de
infectar novas estruturas.
as o sistema imunológico é muito mais complicado do
que isso. Os anticorpos, por si, não chegam perto de reﬂetir totalmente a complexidade e a gama de proteção.
Por isso, quisemos investigar, com requintes de detalhes, como é a resposta imunológica induzida por essas
vacinas”, assinala o professor de patologia, microbiologia e imunologia.

FINANCIAMENTO

FNDE prorroga prazo
para renovação do Fies

RENOVAÇÃO DEVE SER FEITA POR MEIO DO SISTEMA SISFIES

TAMBÉM FOI PEDIDA AMPLA DIVULGAÇÃO DAS MEDIDAS SANITÁRIAS E DOS CANCELAMENTOS DE EVENTOS A SEREM REALIZADOS
Com o objetivo de assegurar a continuidade das medidas sanitárias de
prevenção à Covid-19 no município
de Paulino Neves, o Ministério Público do Maranhão emitiu, no dia 17, Recomendação ao prefeito Raimundo
de Oliveira Filho.
A Recomendação, assinada pelo
promotor de justiça Fernando José Alves Silva, foi motivada após a revogação dos decretos municipais que regiam as medidas sanitárias acerca do
controle da pandemia em Paulino Neves.
No documento a Promotoria de
Justiça da Comarca de Tutóia (da qual

Paulino Neves é termo judiciário) solicita que o prefeito, por meio de um
novo decreto, restabeleça as medidas
na área de saúde pública para o enfrentamento da pandemia.
De acordo com a Recomendação,
após a suspensão dos decretos foram
anunciadas festas no município, enquanto aumentam o número de casos
de Covid-19 na cidade.
A Recomendação pede que, no novo decreto municipal, seja determinado o cancelamento de todos os eventos que podem gerar aglomeração, revogando, assim, os alvarás para festas

e shows que eventualmente foram expedidos.
Também foi pedida ampla divulgação das medidas sanitárias, bem como dos cancelamentos de eventos
que vierem a ser realizados, visando
desestimular a aglomeração de pessoas em Paulino Neves.
A prefeitura deverá encaminhar à
Promotoria de Justiça, em até cinco
dias úteis após o recebimento da Recomendação, documentos que comprovem as ações administrativas empreendidas para o cumprimento das
medidas solicitadas.

O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
(FNDE) prorrogou até 30 de setembro o prazo para renovação semestral dos contratos assinados com o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). A medida foi publicada hoje (20) no Diário Oﬁcial da União e vale para
contratos simpliﬁcados e não simpliﬁcados do primeiro
semestre de 2021. O processo de renovação deve ser feito por meio do sistema SisFies. O período vem sendo estendido para garantir que todos os estudantes possam
realizar os aditamentos neste período de pandemia da
covid-19.
No caso de aditamento não simpliﬁcado, quando há
alteração nas cláusulas do contrato, como mudança de
ﬁador, por exemplo, o estudante precisa levar a documentação comprobatória ao banco para ﬁnalizar a renovação. Já nos aditamentos simpliﬁcados, a renovação
é formalizada a partir da validação do estudante no sistema. A autarquia responsável pela execução de políticas educacionais do Ministério da Educação (MEC)
também estendeu o prazo, até 30 de setembro, para os
estudantes interessados pedirem a transferência de curso ou de instituição de ensino e a dilatação do período
de utilização do ﬁnanciamento estudantil referente ao
primeiro semestre do ano.
Os contratos do Fies devem ser renovados semestralmente. O pedido de aditamento é feito inicialmente pelas instituições de ensino e, em seguida, os estudantes
devem validar as informações inseridas pelas faculdades no SisFies. A prorrogação feita pelo FNDE vale para
contratos assinados até dezembro de 2017. Os contratos
do Novo Fies, ﬁrmados a partir de 2018, têm cronograma deﬁnido pela Caixa.
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ENSINO SUPERIOR

SÃO LUÍS

Braideentrega Centrode
SaúdeDjalmaMarques

Resultadoda1ªetapado
Prounijáestádisponível

A unidade teve seus serviços ampliados e agora é a primeira do Maranhão na Atenção
Básica em Saúde a ter um ambulatório de prevenção combinada contra ISTs/AIDS

O

prefeito Eduardo Braide entregou, nesta segunda-feira
(19), o Centro de Saúde
Djalma Marques, no Ipem
Turu, totalmente requaliﬁcado. Com a
requaliﬁcação, a unidade teve seus
serviços ampliados e agora é a primeira do Maranhão na Atenção Básica em
Saúde a ter um ambulatório de prevenção combinada contra Infecções
Sexualmente
Transmissíveis
(ISTs/AIDS), oferecendo o serviço de
proﬁlaxia pós-exposição (PEP). “Nós
dobramos o número de equipes de
Estratégia de Saúde na Família, isso
representa mais pessoas atendidas
com qualidade maior e menor tempo
de espera. Também implantamos um
serviço pioneiro para a prevenção ao
HIV/AIDS e outras infecções sexualmente transmissíveis. Vamos levar este serviço para outras unidades de
saúde, chegando a todas as regiões da
cidade. É assim que estamos avançando na saúde em São Luís”, destacou o prefeito Eduardo Braide.
Prevenção HIV/AIDS
Com a reforma e requaliﬁcação, o
Centro de Saúde Djalma Marques
agora conta com um ambulatório de
prevenção
combinada
contra
HIV/AIDS e outras infecções sexualmente transmissíveis (ISTs). Esta é a
primeira unidade da atenção básica a
contar com o serviço de proﬁlaxia
pós-exposição (PEP) no estado. Por
meio do ambulatório serão oferecidos
ainda os serviços de testagem regular
para o HIV; prevenção da transmissão
vertical; tratamento das infecções sexualmente transmissíveis; imunização para as hepatites A e B; orientações de redução de danos para usuários de álcool e outras substâncias; encaminhamentos para proﬁlaxia pré

RESULTADO DA 2ª CHAMADA ESTÁ PREVISTO PARA 3 DE AGOSTO

UNIDADE DE SAÚDE TEVE TODA A SUA ESTRUTURA FÍSICA REQUALIFICADA
-exposição (PrEP) e para o tratamento
de pessoas que já vivem com HIV nos
Centros de Testagem e Aconselhamento (CTAs).

Reforma e requalificação
O Centro de Djalma Marques teve
toda a sua estrutura física requaliﬁcada, o que permitiu ampliar a Estratégia Saúde da Família (ESF), passando
de duas para quatro equipes.
A unidade conta com dois consultórios médicos, dois consultórios
odontológicos e três consultórios de
enfermagem, sendo um exclusivo para o atendimento à saúde da mulher.
O Centro presta atendimentos como acompanhamento da saúde do
homem, saúde da mulher, incluindo
pré-natal, saúde do idoso, infantil e de
adolescentes, entre outros serviços, e,
também tem salas de vacina, curativos, farmácia e triagem.
As obras de requaliﬁcação foram
realizadas pelas equipes da Secretaria
Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp).

MOBILIDADE

GovernoanunciaônibuscomtarifazeroemSãoLuís

O resultado da primeira etapa do Programa Universidade para Todos (Prouni) já está disponível, desde a manhã desta terça-feira (20), no site gov.br, plataforma do
governo federal que reúne, em um só lugar, serviços para o cidadão e informações sobre a atuação de todas as
áreas do governo. Caso o estudante não seja cadastrado,
basta criar a conta.
No site é possível conhecer a lista de pré-selecionados e ver a listagem, em ordem alfabética, em cada curso, que é única e compreende pré-selecionados em ampla concorrência e ações aﬁrmativas, segundo o Ministério da Educação. Os estudantes convocados terão de
hoje a 28 de julho para comprovar as informações.
O resultado da segunda chamada está marcado para
3 de agosto, com a comprovação de dados no período de
3 a 11 de agosto. Haverá ainda lista de espera no período
de 17 a 18 de agosto. O resultado deve sair no dia 20 de
agosto e a entrega de documentos ﬁcará para o período
de 23 a 27 de agosto.
As inscrições para o Prouni do segundo semestre terminaram na sexta-feira (16). Ao todo estão sendo ofertadas 134.329 bolsas, sendo 69.482 integrais e 64.847 parciais, para 10.821 cursos em 952 instituições de ensino
superior da rede privada. Para concorrer às bolsas integrais, o estudante teve que comprovar renda familiar
bruta mensal, por pessoa, de até um e meio salário mínimo. Para as bolsas parciais (50%), a renda familiar bruta
mensal deve ser de até três salários mínimos por pessoa.
Podem se inscrever estudantes brasileiros que não tenham diploma de curso superior e que tenham participado do Enem 2020 e obtido, no mínimo, 450 pontos de
média nas provas. O estudante também não pode ter tirado zero na redação.

EM 42 DIAS

137 presos por violência
contra menores no MA

OPERAÇÕES RESULTARAM EM 85 PRISÕES EM FLAGRANTES
O ANÚNCIO FOI FEITO ATRAVÉS DO TWITTER DO GOVERNADOR
O governador do Estado, Flávio Dino (PSB), anunciou nesta terça-feira
(20) a implantação do Expresso do
Trabalhador, serviço de ônibus com
taxa zero na Ilha de São Luís.

“Em outubro, vamos
implantar um serviço de
ônibus com tarifa zero
na Ilha de São Luís,
inicialmente para
moradores da região da
Vila Luisão (via Nova
Litorânea) e para

comerciários que
encerram expediente
após 21h. Será o
Expresso do
Trabalhador, novo
projeto do
@GovernoMA”, disse
Fávio Dino no Twitter.
Outras melhorias
Desde o começo do ano, a Prefeitura de São Luís vem realizando alterações, ampliando a frota e adicionando
novas rotas de ônibus na capital.
Com o objetivo de facilitar o deslo-

camento e a diminuição do tempo de
espera da população que usa o transporte urbano da capital, a Prefeitura
de São Luís, por meio da Secretaria
Municipal de Trânsito e Transportes
(SMTT), coloca em funcionamento a
partir deste sábado (5), o novo itinerário da linha de ônibus Grande Circular, com viagens entre os terminais de
integração da zona urbana da cidade.
Em março foi criado o serviço ‘Rapidão São Luís’, com trajetos de terminais para terminais, a partir de novas
rotas, menos paradas e com saída dos
Terminais de Integração. As viagens
são realizadas por ônibus biarticulados e mantém a possibilidade de utilizar o Bilhete Único. Em junho, a Rota
do Grande Circular foi ampliada. A
nova linha ampliou as rotas com origem no Terminal da Cohama, Terminal do São Cristóvão, e Terminal da
Praia Grande.

A Delegacia Geral de Polícia Civil do Maranhão, divulgou nessa segunda-feira (19), um relatório contendo o
balanço de várias operações deﬂagradas em São Luís e
outras cidades do interior do Maranhão.
O objetivo das operações é combater crimes de violência contra crianças e adolescentes.

Os trabalhos duraram 42 dias e
foram realizados nos 217
municípios maranhenses.
As ações policiais, que se iniciaram no dia 4 de junho
e ﬁnalizaram na última sexta-feira (16), resultaram em
85 prisões em ﬂagrantes, no cumprimento de 52 mandados de prisão, chegando ao total de 137 pessoas presas por envolvimento em crimes de violência contra
menores de idade.
Os trabalhos duraram 42 dias e foram realizados nos
217 municípios maranhenses, a Polícia Civil do Maranhão cumpriu 12 mandados de busca domiciliar e solicitou 96 medidas protetivas, além da apreensão de 8 armas de fogo.
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Babalorixásmaranhenses
foram entrevistados

AUDIOVISUAL

Religiões de matriz
africana em filme

JÃNIO FERREIRAJ

Documentário maranhense aborda a visão das religiões de matriz africana sobre a
pandemia na visão do povo de terreiro. Lançamento acontece até o final do semestre

O

curta-metragem “Atotô Babá” é um documentário maranhense que aborda as visões das religiões de matriz
africana sobre a pandemia do novo
coronavírus e o impacto da doença
nas comunidades de terreiro. A expressão Atotô Babá, signiﬁca “Calma,
pai!” É uma saudação ao orixá Obaluaiê e um apelo para acalmar o planeta
Terra, pois para os Povos de Axé a pandemia é uma das consequências da
intensa degradação do meio ambiente, da violência, do preconceito, dos
discursos de ódio e do descaso do ser
humano com a vida.
O roteiro se inspira na mitologia
dos orixás, as relações que essas divindades africanas têm com a natureza e com os processos da vida que envolvem nascimento, doenças, curas e
morte. O curta também destaca o modo de viver dessas comunidades e os
princípios que regem a religião. Coletividade, ancestralidade, o respeito
com o meio ambiente e o cuidado
com o outro.A obra é o primeiro trabalho cinematográﬁco independente
da jornalista Márcia Carvalho.
“Foi uma experiência intensa. Apesar de algumas semelhanças a linguagem cinematográﬁca é completamente diferente da televisiva, que estou acostumada a trabalhar. Em 2020
ﬁzemos vários trabalhos sobre a pandemia. Mas, falar desse momento a
partir da visão dos povos de terreiro
foi desaﬁador e maravilhoso. As comunidades de religião de matriz africana seguem princípios que servem
de exemplo ao mundo. O curta faz essas reﬂexões e destaca a urgência de
cuidarmos da nossa casa, a Terra, para
evitarmos a nossa extinção” ressaltou,
a diretora e roteirista.

ÃNIO FERREIRAJ

EQUIPE DO CURTA “ATOTÔ BABÁ” COM JÔ BRANDÃO DE NANÃ

PERSONAGENS INSPIRADOS NOS ORIXÁS NANÃ E OBALUAÍÊ ILUSTRAM O FILME
O curta-metragem Atotô Babá foi
produzido apenas com o recurso da
Lei Aldir Blanc, destinado aos projetos
de audiovisual aprovados pelo Governo do Maranhão no passado. Durante
06 meses, a equipe formada por seis
proﬁssionais iniciou o trabalho de
pesquisa, roteiro, ﬁgurino, entrevistas, montagem e edição para que o
material ﬁcasse pronto, ainda no primeiro semestre de 2021. Além da
equipe, o projeto contou com o apoio
de consultores especializados na religião e de amigos que colaboraram
com a obra.

“Atotô Babá” foi feito com muito
carinho e dedicação. O baixo recurso
diﬁcultou algumas questões, mas
com empenho, criatividade e coragem conseguimos um resultado maravilhoso. Podemos dizer com certeza
que “Atotô Babá” é um ﬁlme inspirado
e inspirador. Os orixás abençoaram
cada passo do projeto se ﬁzeram presentes nas locações, nos mandando
chuva e situações de muita beleza.
Quem assistir o documentário vai
sentir essa energia.” Explicou Juan
Felipe, diretor de arte e ﬁgurino.

OPORTUNIDADE

Curso online de dança com Dudude Herrmann

A direção de fotograﬁa é de Jânio Ferreira, o som direto e designer de Juan Gusmão, a assistência de roteiro é
de Mainumi Pinheiro e a montagem e ﬁnalização de
Nayra Alburquerque. Atotô Babá tem a participação especial das atrizes Schamach Pacheco e Cris Cardoso, do
percussionista Eliézer Gomes e dos entrevistados:
Babalawo BabaTunde Ogunjimi, Nigéria, Iyalorixá Jô
Brandão de Nanã, Coletivo Dan Eji, Eudivan de Ribamar
Costa Silva (Pai Bia ), do Terreiro de Mina Santa Rosa de
Lima, Mãe Elzita Vieira, Mãe Roxa e Maria Assunção do
Terreiro Fé em Deus
Um pouco de “Atotô Babá”- Quando a covid-19 se espalha no mundo, a humanidade é obrigada a se adaptar
às medidas sanitárias que impõem, no primeiro momento, o distanciamento para impedir que doença – de
efeitos até então desconhecidos- provoque o menor número de mortes possível.
Na África, sempre que yalorixás e babalorixás veriﬁcam a presença do orixá Obaluaiê, por meio dos seus
sistemas adivinhatórios se preparam para conter, com
ajuda de rituais, a proteção contra novas epidemias em
seus países. No Brasil as religiões de matriz africana
também receberam sinais de Obaluaiê, ainda em 2019.
O que ninguém imaginava era que seria uma tragédia
mundial.

LITERATURA

Personagens pretos em
novos contos de fadas

?ESTUDO IMPREVISÍVEL PARA UMA PRIMAVERA IMPREVISÍVEL?

Pelo segundo ano consecutivo, a
bailarina e coreógrafa Dudude Herrmann voltará ao Polo Sociocultural
Sesc Paraty para mais uma temporada
do curso ‘Decanto de Dança’. As atividades serão on-line e, para esta edição, haverá encontros mensais com
mestres da cultura popular e pesquisadores com foco no patrimônio imaterial e na diversidade da cultura brasileira
Com experiência de mais de 50
anos de carreira, a proposta de Dudude para o curso é fazer uso da linguagem da improvisação em dança com
o intuito de fomentar e ativar o corpo
para uma inﬁnidade de danças que
estão na memória imaterial de cada
um. A atividade é destinada a artistas
de vários horizontes, estudantes da
cena viva e interessados em que já
possuam alguma noção corporal.
As aulas serão realizadas no período de 12 de agosto a 29 de outubro,
sempre às terças e quintas-feiras, das
19 às 21h. Uma vez ao mês, a atividade
ocorrerá em um sábado das 10h às
15h. Para participar, é necessário ter
18 anos ou mais. As inscrições podem
ser realizadas no site do Sesc Paraty e
estão abertas a interessados de todo o
país.

” O PEQUENO GRANDE ALFAIATE” JÁ ESTÁ DISPONIVEL

INSCRIÇÕES DO CURSO COM DUDUDE HERMANNN ESTÃO ABERTAS PARA TODO O PAÍS

o propulsor de vários artistas e outros
grupos. Estudante e companheira de
trabalho de importantes nomes como
Marilene Martins e Klaus Vianna, há
cinco décadas atua no cenário cultural tendo se tornado testemunha importante da história da dança, além
de referência para diversas gerações
Sobre a orientadora
Dudude é reconhecida não somen- de artistas.
Uma das pioneiras no Brasil a utilite pelo seu trabalho na dança, mas pelas criações em que faz a interseção zar a linguagem da improvisação em
com diversas outras linguagens artís- dança, a artista desenvolveu uma maticas como o teatro, a performance e a neira singular de aplicar, ensinar e enmúsica. Premiada diversas vezes co- tender a dança contemporânea.
mo diretora, coreógrafa e intérprete, Construiu uma pedagogia própria, a
possui uma singular assinatura nas qual tem no corpo orgânico sua base
artes adquirindo projeção nacional ao de entendimento, com o suporte da
longo vários anos de carreira. Dudude educação somática direcionada à linfez parte do Grupo Transforma, coleti- guagem da improvisação em dança.
vo artístico da dança que marcou épo- Apresentou-se como intérprete em
ca em Belo Horizonte nos anos 70 e foi diversas cidades do país e em países

como Portugal, Alemanha e França.
Atualmente, está dedicada ao seu atelier de criação localizado em Casa
Branca (MG), onde há uma década
promove ações para a comunidade
artística e interessados, com trabalhos focados na arte contemporânea e
que envolvem proﬁssionais da cena
viva.

Decanto de Dança 2021

Período: 12 de agosto a 29 de outubro
Horários: 19h às 21 (terças e quintas-feiras) | 10h às 15h (um sábado por
mês)
Plataforma de acesso: Teams
Inscrições
e
informações: http://www.sescparaty.com.br
/home/2021/noticias/conteudo/decanto_de_danca_2021

Além das mensagens de amor, coragem e perseverança dos clássicos contos de fadas, os protagonistas de “O
Pequeno Grande Alfaiate” e “A Princesa e o Espelho” se
apresentam ao público infantil com um objetivo a mais:
representar as crianças pretas que nunca se enxergaram
nas produções do gênero.
A proposta é da coleção da escritora paulista Isabel
Cintra, que vive atualmente em Estocolmo, capital da
Suécia.
Publicadas inicialmente em inglês e ilustradas
por Zeka Cintra, irmão da autora, as produções exibem
rainhas e princesas com seus poderosos blacks e tudo
que eles simbolizam. Apesar de estar sutilmente representado nas narrativas, o racismo não é a temática central dos enredos. “Quero que as crianças pretas vejam
que também podem ser as rainhas, princesas e protagonistas de qualquer história”, explica a autora.
Em “O Pequeno Grande Alfaiate”, o pequeno Akim
mostra ao pai Jafar, e também para todos os pequenos
leitores, que é preciso muita coragem e otimismo para
enfrentar os desaﬁos da vida.
Já A Princesa e o Espelho revela que a beleza está na
sua forma mais pura, sem qualquer tipo de padrão: o
sentimento amor sempre resistirá, sendo maior que todas as vaidades do mundo.
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MARANHENSE DE REGULARIDADE

SÉRIE B

Liscaéanunciadocomo
novotécnicodoVasco

MaranhãoRallyanuncia
CategoriaExpedição

Treinador gaúcho chega ao cruzmaltino com o objetivo de retornar à Série A,
atualmente o clube está fora do G4

O

Vasco não perdeu tempo.
Menos de 24 horas após
anunciar a demissão de
Marcelo Cabo, o clube
anunciou a contratação de Lisca, na
manhã desta terça-feira. O contrato
do novo comandante vai até dezembro deste ano.
O nome preferido no Vasco para
substituir Marcelo Cabo era justamente o de Lisca. O treinador de 48
anos foi alvo da diretoria cruz-maltina
no início do ano, mas o compromisso
com o América-MG – o seu último
clube – ainda estava vigente. Ele também tinha uma proposta do Botafogo
em mãos e aguardava a deﬁnição de
uma sondagem do exterior, mas optou pela Colina.
Lisca assinou o contrato com o Vasco em Porto Alegre, sua terral natal, ao
lado do diretor executivo do clube,
Alexandre Pássaro. O técnico inicia o
seu trabalho nesta sexta-feira.
Conﬁra a nota do clube:
“O Vasco da Gama deﬁniu, nesta
terça-feira (20/07), seu novo técnico
para a sequência da temporada de
2021. Mais conhecido como Lisca,
Luiz Carlos Cirne Lima de Lorenzi, de
48 anos, chega ao Gigante da Colina
ao lado do auxiliar técnico Márcio
Hahn para liderar o projeto de retorno
à Série A do Campeonato Brasileiro. O
contrato assinado é válido até o ﬁnal
deste ano.
Lisca iniciou sua trajetória como
treinador nas categorias de base do
Internacional, em 1990, e passou por
São Paulo, Grêmio e Fluminense antes de iniciar sua carreira no proﬁssio-

COMPETIÇÃO ACONTECE NESTE SÁBADO (24)

LISCA ASSINOU COM O VASCO ATÉ O FIM DE DEZEMBRO DE 2021
nal, em 2007, pelo Brasil de Pelotas. O
gaúcho de Porto Alegre ganhou notoriedade após trabalhos de sucesso em
clubes do Nordeste, especialmente no
Ceará. No Sul do país, o novo técnico
cruzmaltino se destacou em 2013 ao
conseguir o acesso à Série C com o Juventude.
Dois anos depois, em 2015, Lisca
assumiu o Ceará na zona de rebaixamento da Série B e liderou uma grande reação, salvando o clube de uma
queda à terceira divisão nacional que
era dada como certa. Já em 2018, em
sua segunda passagem, Lisca também

fez o time reverter uma sequência
ruim e deixar a zona de rebaixamento
na Série A, mantendo o clube na primeira divisão ao ﬁm da competição.
Seu último trabalho foi no América
Mineiro, entre as temporadas de 2020
e 2021. Em 16 meses à frente do Coelho, Lisca alcançou resultados expressivos. Com ele, o time mineiro fez sua
melhor campanha de sua história na
Copa do Brasil (foi semiﬁnalista na
edição 2020), conquistou o acesso à
Série A de 2021 e se sagrou vice-campeão do Campeonato Mineiro neste
ano.”

SÉRIE B DO ESTADUAL

Para quem gosta de dirigir por estradas de terra, ter
contato com a natureza e tem interesse em conhecer de
perto a adrenalina de um rally, pode se preparar para
uma aventura neste sábado. O Maranhão Rally anunciou a Categoria Expedição para interessados em conhecer de perto a experiência dos pilotos e navegadores. A
categoria faz parte da 2ª Etapa do Maranhense de Regularidade, que acontece neste sábado (24), com roteiro
São Luís – Itapecuru (300 km de prova).
Na categoria Expedição, os participantes são inscritos
igualmente àqueles que vão disputar o título da competição e os carros têm a mesma adesivagem. Mas não haverá competição. Após um longo período de conﬁnamento, essa é a oportunidade ideal para viajar com segurança e conhecer o esporte off-road.
“A categoria expedição é para você que sempre sonhou em conhecer o mundo off-road. Quem se inscrever nessa categoria vai assistir ao evento, e de quebra
ainda vai ter direito a um delicioso almoço, preparado
pelo Chefe Thiago Ogro, da Casa do Ogro. A inscrição é
valida para 2 integrantes do mesmo veículo, integrante
adicional paga valor adicional proporcional”, explica
Artur Carvalho, diretor de provas do Maranhão rally.
A 2ª Etapa do Maranhense de Rally de Reguralidade
será realizada no dia 24/07 com largada e chegada no
Posto Roma, em São Luís, e vai contar com 300 km de
percurso por Itapecuru e adjacências.
As categorias são: Carros (Graduados, Turismo, Iniciantes e Iniciantes – Mazuki); Motos Rally; UTV´s ; Quadriciclos e a Categoria Expedição, que é a novidade desta 2ª Etapa. As inscrições são realizadas pelo site
www.maranhaorally.com.br
Assim como na 1ª etapa, a competição permanece seguindo as orientações da Confederação Brasileira de
Automobilismo e vai exigir teste negativo de Covid-19
para todos os participantes, mesmo que vacinados. Os
exames precisam ser entregues na quinta – feira (22/07),
quando a organização vai divulgar o brieﬁng da etapa.

FUTEBOL FEMININO

ArnaldovaitrazerreforçosparaoMAC Brasil estreia hoje contra a China

GILEARD FOI A ÚLTIMA REVELAÇÃO DO QUADRICOLOR
no começo de agosto.
O Maranhão também conﬁrmou os deO Maranhão Atlético Clube segue na mais membros da comissão técnica: Rafael
montagem da equipe que vai disputar a Sé- Durans (auxiliar); Francisco Júnior ((prerie B do Campeonato Maranhense. Depois parador físico) e o preparador de goleiros
de anunciar as contratações dos goleiros Júnior Ferreira. Este último teve grande
João Paulo e Moisés, o presidente Carlos passagem pelo clube, onde foi revelado e
Eduardo conﬁrmou Arnaldo Lira como quando parou foi trabalhar como orientatreinador para comandar a equipe a partir dor. Seu último clube foi o Sampaio Corrêa,
do dia 2 de agosto. O novo comandante onde contribuiu para conquistas imporatleticano já adiantou que indicará alguns tantes. Para comandar a gerência de futeatletas do futebol cearense, que já conhece bol foi convidado Raimundão, ex-jogador
muito bem, para vestir a camisa atleticana proﬁssional do clube, que conhece muito
na competição. Os nomes só serão revela- bem a metodologia de trabalho dos diridos na próxima semana, porque alguns de- gentes atleticanos.
Antigos conselheiros do Maranhão Atléles ainda disputam a Série B do Campeotico foram ouvidos antes da contratação de
nato Cearense.
Em São Luís, a diretoria maqueana tam- Arnaldo Lira e houve um consenso na aprebém está mantendo contato com outros sentação do projeto pelo presidente Carlos
proﬁssionais. O zagueiro Maicon, o volan- Eduardo. Lira deve trazer no mínimo cinco
te Amorim e o atacante Gileard, que estava jogadores em sua companhia. Ele já sabe
no futebol amazonense, devem retornar quais as condições ﬁnanceiras do clube,
ao Parque Valério Monteiro. Oportunida- que mantém o compromisso de pagar
des serão dadas aos atletas jovens que se pouco, mas em dia.
A meta da diretoria atleticana é consedestacaram na equipe sub-19, campeã maranhense da categoria e já devidamente guir a volta do time à Série A do Campeonato Maranhense. Por isso, os trabalhos no
observados.
Arnaldo Lira, 61 anos, conﬁrmou seu de- Parque Valério Monteiro, com o novo grusembarque três dias antes de assumir o po de atletas, devem começar com um mês
cargo. Bicampeão pelo MAC nos anos 94 e de antecedência. A Série B só será iniciada
95, ele é bastante experiente e teve passa- em setembro.
O MAC iniciará a preparação no dia 2 de
gens por vários clubes do Nordeste e até no
interior paulista. Recentemente, esteve no agosto, para estrear no começo de setemGuarany de Sobral-CE. Em São Luís ele já bro na fase principal do Maranhense Série
comandou Moto Club e o Sampaio Corrêa. B. Ao longo dos próximos dias, novas conO técnico deve desembarcar em São Luís tratações devem ser divulgadas.
NERES PINTO

TREINADORA PROJETA UM ‘JOGO DIFÍCIL’ COM A CHINA NESTA QUARTA-FEIRA
A cautela fez parte do discurso da técnica Pia Sundhage às vésperas da Seleção
Brasileira feminina dar seu primeiro passo nos jogos Olímpicos de Tóquio. Em entrevista coletiva nesta terça-feira, véspera
do duelo com a China, a comandante aﬁrmou que tudo faz parte de uma “preparação” para o sucesso.

O pontapé inicial da
equipe canarinha
acontecerá na quarta-feira,
às 5h (horário de Brasília),
pelo Grupo D.
“Eu gosto da palavra mistério porque é
sobre o que é o futebol. Você prepara para
o sucesso. Sim espero que o mistério seja

uma boa surpresa para os brasileiros e difícil para as jogadoras chinesas”, aﬁrmou.
A sueca destacou que o Brasil está em
plenas condições para iniciar bem sua
trajetória e apontou onde a equipe vem
progredindo nestes últimos anos.
“O Brasil está pronto com certeza. Fizemos as prioridades em dois anos. Acredito
que a defesa é mais sólida hoje e o ataque
um pouco mais organizado. Isso signiﬁca
estarmos na mesma página, mas eu nunca afastaria o “samba style” o estilo brasileiro que Marta me surpreendeu. Amo isso. Esse mix vai nos levar para muitos jogos nas Olimpíadas”, disse.
A treinadora ainda frisou a dimensão
que há em torno de um jogo de estreia.
Porém, traçou boas perspectivas para o
duelo com as chinesas.
“O primeiro jogo nas Olimpíadas é
sempre especial. Será um jogo difícil, tenho certeza sobre isso. Também tenho
certeza que vocês verão um time brasileiro que faz seu melhor. Ajudar no ataque e
defesa”, declarou.

Nedilson Machado

E-mail: nedilsonmachado@gmail.com

NEDILSON MACHADO

O juiz Francisco José
de Carvalho Neto, tiResponsável: Celio Sergio
tular da Vara do TraSão Luís, quarta-feira, 21 de julho de 2021
E-mail: celiosergio@hotmail.com
balho de Timon, é o
novo desembargador
São Luis, quarta-feira, 21 de julho de 2021
Vagas no Turismo II do Tribunal Regional
do Trabalho da 16ª
gião (Maranhão).
Destaque, neste caso, paRe
Vagas
no Turismo II ra o aumento de
13,5% no número de vagas para comissários
O magistrado foi node voo.
Destaque, neste caso, parame
o aumen
deloto
pre
No que diz respeito ainda aoado
segpe
men
toside
13,5% no número de vagas paden
ra te
coda
mis
sá
ri
osca,
públi
transportes, também houve destaRe
que,
sede voo.
Jairati
Bol
ro, conesta
gundo o estudo da CNC, em
viso
dana
des
No que diz respeito ainda aogun
segda-fei
mento
de
mo engenheiros aeronáutise
cos (au
menra,
to19.
de
transportes, também houve destaque, se20,8% em relação a maio de 2020), monitogundo o estudo da CNC, emOati
da
coMivi
nis
tédes
rio
Pú
blico
res de transporte escolar (+18,5%)
e co
bramo engenheiros aeronáuticos
(au
men
to
de
dores de coletivos (+18,4%).do Maranhão realiza,
20,8% em relação a maio de nes
2020),
mota-fei
nito-ra,
ta quar
res de transporte escolar (+18,5%)
e
co
bra21, a cessão de
sala
dores de coletivos (+18,4%). ao Unicef Brasil, no
prédio do Centro Cultural do MPMA, localizaPra
do na Rua
Osvalcurtir
do Cruz, no 1396,
Centro.
Pra
curtir
O juiz Francisco José
São Luís ganha hoje escultura insA de
sole
nida
táto, tiCar
vade
lhoes
Ne
O Empório Fribal está
O vice-presidente da
tagramável e reforma do Mirante da
mar
ca
da
pa
ra
as
10h,
tu
lar
da
Va
ra
do
Traoferecendo mais um
Câmara Municipal de
Litorânea. A solenidade, que vai conO juizaFran
cisco
Jo
sé
com
pre
sen
ça
do
São Luís ganha hoje escultura insba
lho
de
Ti
mon,
éo
curso para iniciantes
São Luís, vereador Dr.
tar com a presença do vice-governade Car
vador-ge
lho Neral
to, de
tipro
cu
ra
tagramável e reforma do Mirante da
no
vo
de
sem
bar
ga
dor
no consumo do vinho
Gutemberg (PSC), em
dor Carlos Brandão, vai acontecer às
tular
daEdu
Vara
do
Tra
-jus
ti
ça,
ar
do
Jor
Litorânea. A solenidade, que vai condo
Tri
bu
nal
Re
gi
o
nal
nesta quarta (21) e
entrevista à Rádio Edu17h. Essa é mais uma grande obra da
balho
deNi
Tico
mon, éeoda
ge
Hiluy
tar com a presença do vice-governado
Traba
lholau,
da 16ª
quinta (22) no Atelier
cadora, anunciou que
Secretaria de Estado do Turismo (Seno
vo
de
sem
bardo
gaEs
dor
co
or
de
na
do
ra
dor Carlos Brandão, vai acontecer às
Re
gião
(Ma
ra
nhão).
Gourmet, na Ponta
em breve, São Luís vai
tur). O bom relacionamento entre o
do
Tri
bu
nal
Re
gi
o
nal
cri
tó
rio
do
Uni
cef
no
17h. Essa é mais uma grande obra da
D’Areia. O curso será
ganhar um Hospital
secretário Catulé Júnior e o governado Tra
balhoOfé
da 16ª
Ma
nhão,
Secretaria de Estado do Turismo (SeOra
ma
gistradolia
foi noministrado pelo somPúblico Veterinário. A
dor Flavio Dino (vistos na foto) tem
Re
gião
(Ma
ra
nhão).
Fer
rei
ra
da
Sil
va.
tur). O bom relacionamento entre o
me
a
do
pe
lo
pre
simelier da Fribal, Afrâunidade é fruto de reupresenteado os maranhenses e visisecretário Catulé Júnior e o governaden
te
da
Re
pú
bli
ca,
nio Freitas, que dará
niões e esforços em
tantes com obras estruturantes para
O
ma
gistra
do
foiLim
no-O
Fei
rão
Se
ra
sa
dor Flavio Dino (vistos na foto) tem
Jair
Bol
so
na
ro,
nes
ta
dicas preciosas sobre
conjunto, do vereador
o turismo. Destaque para obras na
me
adome
pees
lotá
pre
siven
- pa
No
de
presenteado os maranhenses e visise
gun
da-fei
ra,
19.
como escolher, harmoDr. Gutemberg, prefeiRaposa, Península, Litorânea, entraden
te po
dapa
Reem
públi
ca,
to em
mais
tantes com obras estruturantes para
nizar, servir, guardar e
to Eduardo Braide, seda de Barreirinhas, Beira Rio em CaJair
Bol
so
na
ro,
nes
tauma
edi
ção.
A Pú
inici
o turismo. Destaque para obras na
O Mi
nis
tério
bliaco
degustar um bom vicretário de saúde, Dr.
xias, Santo Amaro e Tutóia, Estrada
se
gun
da-fei
ra,
19.
tiva,
ofe
receredes
Raposa, Península, Litorânea, entrado que
Mara
nhão
ali-za,
nho. Mais informações
Joel e o deputado fedeem Cassó e outras dezenas de ações
con
tos
pa
ra
ina
dim
da de Barreirinhas, Beira Rio em Canes
ta
quar
ta-fei
ra,
no Instagram do Emral Aluísio Mendes
que farão a diferença na retomada do
O
Mites
nisté
riotaPú
blisu
coplen
qui
rem
xias, Santo Amaro e Tutóia, Estrada
21,
a
ces
são
de
sa
la
pório Fribal.
(PSC).
setor.
do
Ma
ra
nhão
rete
alice
za,
asao
dí
vi
das,
em Cassó e outras dezenas de ações
Uni
cefacon
Brasil,
no
nes
ta
quar
ta-fei
ra,
dupré
randio
te to
o mês
que farão a diferença na retomada do
dodo
Cen
tro Cul21,
a lho.
cessão de sala
detuju
setor.
ral do MPMA, locaao Unicef Brasil, no
Turistas na Ilha
Mundo pós-pandemia
Recuperação
lizado na Rua Osvalpré
dio do
troo Cul
Dedoacor
doCen
com
siteCruz,
no
1396,
No mês de junho, foi observado que 58% dos
A Escola Superior da Advocacia Prof. José VeApesar das viagens aéreas continuarem signitu
ral
do
MP
MA,
lo
cadaCen
instro.
tituição, alguns
turistas que aterrissaram na cidade vieram das ra-Cruz Santana vai realizar em agosto a IX Con- ﬁcativamente reduzidas em todo o planeta, alli
za
do
na
Rua
Os
val
débitos poderão serregiões Sul e Sudeste, em detrimento dos 25% ferência Estadual da Advocacia – Novas Tendên- guns países já apresentam resultados positivos,
do
Cruz,
noaté
1396,
paAgos
por
sole
nida
deR$
es100.
tá
pório
está
vice-presidenIntesights:
da
provenientes da região Nordeste – que regular- OciEm
as do
DiFri
reibal
to no
Mundo Pós-Pandemia, com a como indica o relatórioO “Recovery
Centro.
mar
ca
da
pa
ra
as
10h,
relicen
ummover diversos debates sobre Ready for Takeoff?”, realiza
Câdo
mara
cipal
peMu
lo ni
Mas
terde
card
mente envia a maior quantidade de turistas pa- ofe
ﬁna
dado
de mais
de pro
24com
empre
sassen
deça
di-do
a
pre
sosun
para ini
antes
Sãosil,
Luís, vere
ador Dr.
exem
ra São Luís. Essa informação é baseada na série O cur
o as
Secirão
três dias de evento, 20 horas de Economics Institute. NoOBra
A
sosos
leniseda
de
tá
ver
res,esem
Em
pórioto.
Fribal
está
vice-prepor
siden
te daplo, a
pro
curato
dor-ge
ral de
no
con
su
mo
do
vi
nho
Gu
tem
berg
(PSC),
em
quan
ti
da
de
de
vo
os
do
més
ti
cos
re
ser
va
dos
em
histórica de pesquisas do Observatório de Turis- ofeca
pa
ci
ta
ção
e
26
pa
les
tran
tes
re
no
ma
dos
de
dimar
ca
da
pa
ra
as
10h,
par
cetiria
com
a Se
ra
-recendo mais um
Câmara Municipal de
jus
ça,
Edu
ar
do
Jor
nes
ta
quar
ta (21)do
e Brasil. As discussões iniciarão maio já demonstra uma re
encu
tre
vis
ta
à Rá
dio Edu
pe
ra
ção,
com
64%
mo da Cidade, vinculado ao grupo de pesquisa cur
ver
sas
re
giões
com
a
pre
sen
ça
do
sa,geper
mitem
que
so para iniciantes
São Luís, vereador Dr.
Hiluy
Ni
co
lau,
e
da
ta (22)
no Ate
er tir das 19h, continuarão no do total registrado no último
cado
anun
ou2019
que
trira,
mes
trecide
“Turismo, Cidades e Patrimônio”, da Universi- noquin
no
11/08,
a li
par
pro
cu
ra
dor-ge
ral-de
con
su
mi
do
res
pa
condia
sumo
do vinho
Gutem
berg
(PSC),
em –
co
or
de
na
do
ra
do
Es
Gour
met, na
Ponta
em bre
ve, São
Luís
vai
quin
paí
ses
dade Federal do Maranhão (Ufma), em parceria nes
dia
12/08
jus
tiça,seus
Edudé
ardo
Jorguem
bitos
ta quar
ta(das
(21) e14h às 20h) e terão encerramento de acordo com a análise,
enum
trevis
ta àto
Rádos
dio Edu
cri
tó
rio
do
Uni
cef
no
D’Areia.
O curso
será
ganharní
um
Hos
pital
veis
pré-pancom a Prefeitura de São Luís, por meio da Secre- quin
notadia
13/08
(14h
ge
Hiluycon
Nicolau,
e da
com
que
(22)
no Ate
lieràs 21h). Toda a conferência se- retornou a pelo menos 90%
cadodos
ra, anun
ciou
que
Mades
ranhão,tos
Ofé
lia
mi
nis
tra
do
pe
lo
som
Pú
bli
co
Ve
te
ri
ná
rio. A
taria Municipal de Turismo (Setur).
rá
trans
mi
ti
da
pe
la
pla
ta
for
ma
Zo
om.
dê
mi
cos
em
re
la
ção
aos
vo
os
do
més
ti
cos.
co
or
de
na
do
ra
do
Es
che
gam
99%.
Gourmet, na Ponta
em breve, São Luís vai
Fer
reiraa da
Silva.
melier da Fribal, Afrâunidade é fruto de reucri
tó
rio
do
Uni
cef
no
D’Areia. O curso será
ganhar um Hospital
nio Freitas, que dará
niões e esforços em
Maranhão, Ofélia
ministrado pelo somPúblico Veterinário. A
O Feirão Serasa Limdicas preciosas sobre
conjunto, do vereador
Ferreira da Silva.
melier da Fribal, Afrâunidade é fruto de reupa Nome está de vencomo escolher, harmoDr. Gutemberg, prefeinio Freitas, que dará
niões e esforços em
to em popa em mais
nizar, servir, guardar e
to Eduardo Braide, seO Feirão Serasa Limdicas preciosas sobre
conjunto, do vereador
uma edição. A iniciadegustar um bom vicretário de saúde, Dr.
pa Nome está de vencomo escolher, harmoDr. Gutemberg, prefeitiva, que oferece desnho. Mais informações
Joel e o deputado fedeto em popa em mais
nizar, servir, guardar e
to Eduardo Braide, secontos para inadimno Instagram do Emral Aluísio Mendes
uma edição. A iniciadegustar um bom vicretário de saúde, Dr.
plentes quitarem supório Fribal.
(PSC).
tiva, que oferece desnho. Mais informações
Joel e o deputado fedeas dívidas, acontece
contos para inadimno Instagram do Emral Aluísio Mendes
durante todo o mês
plentes quitarem supório Fribal.
(PSC).
de julho.
as dívidas, acontece
Turistas na Ilha
Mundo pós-pandemia
Recuperação
durante todo o mês
De acordo com o site
de julho.
No mês de junho, foi observado que 58% dos
A Escola Superior da Advocacia Prof. José VeApesar das viagens aéreas continuarem signida instituição, alguns
Turistas
naater
Ilha
turistas que
rissaram na cidade vieram das Mundo
ra-Cruz pós-pandemia
Santana vai realizar em agosto a IX Con- Recuperação
ﬁcativamente reduzidas em todo o planeta, aldébitos poderão ser
De acordo com o site
regiões Sul e Sudeste, em detrimento dos 25% ferência Estadual da Advocacia – Novas Tendên- guns países já apresentam resultados positivos,
pagos por até R$ 100.
No mês de junho, foi observado que 58% dos
A Escola Superior da Advocacia Prof. José VeApesar das viagens aéreas continuarem signida instituição, alguns
provenientes da região Nordeste – que regular- cias do Direito no Mundo Pós-Pandemia, com a como indica o relatório “Recovery Insights:
turistas que aterrissaram na cidade vieram das ra-Cruz Santana vai realizar em agosto a IX Con- ﬁcativamente reduzidas em todo o planeta, aldébitos poderão ser
mente envia a maior quantidade de turistas pa- ﬁnalidade de promover diversos debates sobre Ready for Takeoff?”, realizado pelo Mastercard
24 empresas de diregiões Sul e Sudeste, em detrimento dos 25% ferência Estadual da Advocacia – Novas Tendên- guns países já apresentam resultados positivos,
pagos por até R$ 100.
ra São Luís. Essa informação é baseada na série o assunto. Serão três dias de evento, 20 horas de Economics Institute. No Brasil, por exemplo, a
versos setores, em
provenientes da região Nordeste – que regular- cias do Direito no Mundo Pós-Pandemia, com a como indica o relatório “Recovery Insights:
histórica de pesquisas do Observatório de Turis- capacitação e 26 palestrantes renomados de di- quantidade de voos domésticos reservados em
parceria com a Seramente envia a maior quantidade de turistas pa- ﬁnalidade de promover diversos debates sobre Ready for Takeoff?”, realizado pelo Mastercard
24 empresas de dimo da Cidade, vinculado ao grupo de pesquisa versas regiões do Brasil. As discussões iniciarão maio já demonstra uma recuperação, com 64%
sa, permitem que
ra São Luís. Essa informação é baseada na série o assunto. Serão três dias de evento, 20 horas de Economics Institute. No Brasil, por exemplo, a
versos setores, em
“Turismo, Cidades e Patrimônio”, da Universi- no dia 11/08, a partir das 19h, continuarão no do total registrado no último trimestre de 2019 –
consumidores pahistórica de pesquisas do Observatório de Turis- capacitação e 26 palestrantes renomados de di- quantidade de voos domésticos reservados em
parceria com a Seradade Federal do Maranhão (Ufma), em parceria dia 12/08 (das 14h às 20h) e terão encerramento de acordo com a análise, um quinto dos países
guem seus débitos
mo da Cidade, vinculado ao grupo de pesquisa versas regiões do Brasil. As discussões iniciarão maio já demonstra uma recuperação, com 64%
sa, permitem que
com a Prefeitura de São Luís, por meio da Secre- no dia 13/08 (14h às 21h). Toda a conferência se- retornou a pelo menos 90% dos níveis pré-pancom descontos que
“Turismo, Cidades e Patrimônio”, da Universi- no dia 11/08, a partir das 19h, continuarão no do total registrado no último trimestre de 2019 –
consumidores pataria Municipal de Turismo (Setur).
rá transmitida pela plataforma Zoom.
dêmicos em relação aos voos domésticos.
chegam a 99%.
dade Federal do Maranhão (Ufma), em parceria dia 12/08 (das 14h às 20h) e terão encerramento de acordo com a análise, um quinto dos países
guem seus débitos
com a Prefeitura de São Luís, por meio da Secre- no dia 13/08 (14h às 21h). Toda a conferência se- retornou a pelo menos 90% dos níveis pré-pancom descontos que
taria Municipal de Turismo (Setur).
rá transmitida pela plataforma Zoom.
dêmicos em relação aos voos domésticos.
chegam a 99%.
São Luís ganha hoje escultura insNedilson
Machado
E-mail:
nedilsonmachado@gmail.com
tagramá
vel e reforma
do Miran
te da
Litorânea. A solenidade, que vai contar com a presença do vice-governador Carlos Brandão, vai acontecer às
Vagas
no uma
Turismo
I da
17h.
Essa é mais
grande obra
Secretaria de Estado do Turismo (Sesegremen
de trans
tur).
OOs
bom
laTurismo
ciotos
namen
toIenpor
tre ote aéreo e rodoVagas
no
viá
rio
re
gis
tra
ram
de
sem
pena
nho
secretário Catulé Júnior e o gover
- positivo, de
acor
do
com
da
dos
do
Ca
das
tro
Geral de Emdor Fla
no (vis
foto)
tem
Os vio
segDi
men
tostos
de na
trans
por
te aéreo e rodopre
ga
dos
e
De
sem
pre
ga
dos
(Ca
ged), nos 12
pre
ado
ranhen
sespe
e vi
si- po
viásen
riotere
gisos
trama
ram
desem
nho
sitivo, de
me
ses
en
cer
ra
dos
em
maio
de
2021. Uma
tan
tesdo
com
obras
estrudo
turan
tes tro
paraGeral
acor
com
dados
Cadas
de EmliseDes
dataCon
fede
ção na
Nacional do Coopre
tuaná
ris
que
rara
obras
gamo.
dos e De
sempa
pre
ga
dos (Caged), nos 12
mér
desu
Bens,
Ser
çosenetra
Turismo mostra
Ra
po
sa,cio
Pe
Lito
râvi
nea,
me
ses
ennín
cerrala,
dos
em
maio
de- 2021. Uma
um
au
men
to
da
ge
ra
ção
de
vagas no transda
deliBar
Ca
aná
se rei
darinhas,
ConfeBei
dera
raRio
çãoem
Na
ci-onal do Copor
te
aé
reo
e
ro
do
viá
rio,
além
reﬂetir
ximér
as, San
ro e Ser
Tutóia,
Estra
darismodemos
cioto
deAma
Bens,
viços
e Tu
tra
uma
re
cu
pe
ra
ção
pa
ra
o
se
gun
do
se
mes
tre.
em
Cas
e outo
tras
zera
nas
dede
ações
um
ausómen
dadege
ção
vagas no transque
diferen
çado
naviá
reto
maalém
da do de reﬂetir
porfaterãoaéareo
e ro
rio,
seuma
tor. recuperação para o segundo semestre.

São Luís, quarta-feira, 21 de julho de 2021

NEDILSON MACHADO

GERAL

6

