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7 lições de 
“A Arte da Guerra” 

para a vida

PÁGINA 11

Escrito no século IV antes de 
Cristo, o clássico A Arte da Guerra 
reúne 13 ensinamentos do general 
e filósofo chinês Sun Tzu. As estra-
tégias sobre planejamento e lide-
rança não são usadas apenas por 

militares. Líderes empresariais 
também podem seguir os ensina-
mentos para alcançar o sucesso.

PF investiga fraudes no auxílio emergencial

Judô brasileiro estreia
 hoje nos Jogos

Os adversários dos judocas brasileiros rumo 
ao pódio da Olimpíada de Tóquio (Japão) foram 
revelados na manhã de ontem (22) após sorteio 

das chaves nas 14 categorias em disputa, realiza-
do pela Federação Internacional de Judô (IJF, si-

gla em inglês).  PÁGINA 10

Nas ações de hoje, cerca de 120 policiais federais cumprem 29 mandados de bus-
ca e apreensão na Bahia, Ceará, Maranhão, Mato Grosso, Pará e Santa Catarina

PÁGINA  8

Presidente do TCE-MA diz que 
próximas duas vagas no conselho 

são da Assembleia Legislativa
O presidente do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (TCE-MA), Washington Luiz, que foi eleito de forma unânime para o biênio 2021/2022 na última quarta-feira (21), re-

velou em entrevista a O Imparcial que a próxima vaga aberta na instituição pertence à Assembleia Legislativa do Maranhão. “A vaga designada para escolher o próximo conselheiro é 
da Assembleia Legislativa. Agora, com a aposentadoria no mês de setembro do conselheiro Nonato Lago, a Assembleia vai indicar o outro conselheiro para o Tribunal de Contas".

PÁGINA 3

Em meio ao quarto Estado de Emergência na capital japonesa, o que se espera da abertura da Olimpí-
ada de Tóquio? Um show de tecnologia. Não se tem ideia é da audiência, quando boa parte do mundo 
ainda segue trancada em casa por causa da pandemia, com tevês e computadores ligados o tempo todo.
PÁGINA  5

Abertura oficial dos 
Jogos Olimpícos de Tóquio 

Lenda da serpente no Mirante da Litorânea
“O despertar da Serpente” é assinada pelo artista Italo Fonseca e tem 20 metros e mais de 1500 peças dobradas de forma artesanal, é a atração do novo cartão postal da ilha.

PÁGINA 11
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Presidente da República confirma Ciro Nogueira na Casa Civil e Onyx Lorenzoni no
Ministério do Emprego e Previdência

Po pu la ri da de em que da

MINIRREFORMA

Bolsonaro confirma
mudança em  ministérios

O
pre si den te Jair Bol so na ro
con fir mou, on tem (22), que
o se na dor Ci ro No guei ra
(PP-PI) acei tou o con vi te

pa ra co man dar a Ca sa Ci vil. Ele as su- 
mi rá na se ma na que vem, quan do re- 
tor na de vi a gem. O man da tá rio re la- 
tou que, com a vin da do par la men tar,
ha ve rá uma me lho ria de diá lo go com
o Con gres so e que a re cri a ção do Mi- 
nis té rio do Em pre go e Pre vi dên cia,
que de ve rá fi car a car go de Onyx Lo- 
ren zo ni. O che fe do Exe cu ti vo dis se,
ain da, que não ha ve rá au men to no
nú me ro de mi nis té ri os, uma vez que o
Ban co Cen tral per deu es se sta tus.

“Re al men te de ve acon te cer na se- 
ma na que vem. Es tá pra ti ca men te
cer to. Nós va mos bo tar um se na dor
aqui na Ca sa Ci vil que po de man ter
um diá lo go me lhor com o par la men to
bra si lei ro. O ge ne ral Ra mos, que es tá
na Ca sa Ci vil, con ti nua sen do mi nis- 
tro pa la ci a no, vai pa ra a Se cre ta ria-
Ge ral e o Onyx, que a gen te cha ma de
cu rin ga, né?, ele vai pa ra um no vo mi- 
nis té rio. E não vai ser au men ta do o
nú me ro de mi nis té ri os. Co mo o BC
per deu es ses sta tus há dois me ses,
nós res ta be le ce mos 23 mi nis té ri os e
vai ser o Mi nis té rio do Em pre go e Pre- 
vi dên cia”, dis se o pre si den te à Rá dio
Ban da B, de Cu ri ti ba.

Bol so na ro tam bém fa lou da re la ção
com Ci ro, afir man do que o “co nhe ce
há mui to tem po”, des de a épo ca em
que tam bém in te grou o PP, e que é
uma pes soa que in te res sa ao go ver no
por con ta de sua ex pe ri ên cia. “Es se é o
qua dro pin ta do ago ra, ne nhu ma mu- 

dan ça drás ti ca no meu en ten der, acho
que me lho ra a in ter lo cu ção com o
par la men to e nós con ti nu a mos den- 
tro da nor ma li da de, con du zin do o
des ti no da na ção. A prin cí pio, é ele
(Ci ro), con ver sei com ele já, ele acei- 
tou. Es tá em re ces so, che ga em Bra sí- 
lia se gun da-fei ra, con ver so com ele,
acer ta mos os pon tei ros e a gen te to ca
o bar co. É uma pes soa que eu co nhe- 
ço há mui to tem po. Ele che gou em 95
na Câ ma ra, eu che guei em 91, e eu fui
mais da me ta de do meu tem po de 28
anos de par la men tar, eu fui do Pro- 
gres sis ta, que é o par ti do que es tá Ci ro
No guei ra. En tão não va mos ter pro- 
ble ma ne nhum no to can te a bem
con du zir mos as ques tões afe tas à Ca- 
sa Ci vil. E a Ca sa Ci vil é o mi nis té rio
mais im por tan te nos so. É o que tra ta,
in clu si ve, da co or de na ção en tre os
mi nis té ri os”, acres cen tou.

O pre si den te co men tou ain da a fa la
do mi nis tro Luis Edu ar do Ra mos, que
afir mou não ter co nhe ci men to pré vio
das mu dan ças a se rem ocor ri das na
Es pla na da e ale gou ter si do “atro pe la- 
do por um trem” com a in for ma ção de
que dei xa ria a Ca sa Ci vil e iria pa ra a
Se cre ta ria-Ge ral.

“Na área mi li tar é as sim, a gen te
cos tu ma to mar al gu mas de ci sões sem
ou vir mui ta gen te. Se bem que o Ra- 
mos es tá to do dia aqui, cin co, seis ve- 
zes co mi go. Ele sa be qual é o com por- 
ta men to e a nos sa in ten ção. Ele usou
uma for ça de ex pres são, o trem se ria
se ele saís se do mi nis té rio e fos se dis- 
pen sa do. Ele con ti nua sen do mi nis- 
tro, um mi nis té rio im por tan te que ele

ocu pa tam bém, mi nis tro pa la ci a no
es tá em con ta to co nos co e sem pre
traz in for ma ções de ou tros mi nis té ri-
os”, con cluiu.

Com a po pu la ri da de em que da,
ame a ça do por pe di dos de im pe a ch- 
ment e ven do o go ver no en fra que ci do
pe las in ves ti ga ções da CPI da Co vid,
Bol so na ro re cor re ca da vez mais a “ve-
lha po lí ti ca”. O man da tá rio abri rá ou-
tras fren tes no Exe cu ti vo pa ra do mí- 
nio do Cen trão, de olho no apoio do
Con gres so pa ra man ter a go ver na bi li- 
da de. A re or ga ni za ção a ser pro mo vi- 
da por Bol so na ro fa rá com que o Cen- 
trão as su ma o co man do das du as pas- 
tas pa la ci a nas que mais di a lo gam
com o Par la men to. Em mar ço des te
ano, o pre si den te já ti nha es co lhi do a
de pu ta da fe de ral li cen ci a da Flá via Ar- 
ru da (PL-DF) pa ra li de rar a Se cre ta ria
de Go ver no, que con tro la a ar ti cu la- 
ção com o Con gres so. A Ca sa Ci vil, por
sua vez, é con si de ra da o mi nis té rio
mais im por tan te e o “co ra ção” do Exe- 
cu ti vo, pois por ela pas sam to das as
de ci sões e pau tas re la ci o na das ao Pla-
nal to. Ago ra, com Ci ro No guei ra na
pas ta, Bol so na ro da rá mais li ber da de
pa ra o Cen trão in di car quais de vem
ser as pri o ri da des do go ver no, em es- 
pe ci al, no que diz res pei to ao Or ça- 
men to. O fa to de o se na dor ser con si- 
de ra do uma pes soa con ci li a do ra e
que man tém um bom re la ci o na men- 
to com os de mais par la men ta res agra- 
da aos par ti dos de cen tro que es tão na
ba se ali a da do che fe do Exe cu ti vo.

TSE

Barroso diz que ministro negou ameaças às eleições

MINISTRO TEM SIDO ALVO DE CRÍTICAS DO PRESIDENTE JAIR BOLSONARO POR SE OPOR À IMPLEMENTAÇÃO DO VOTO IMPRESSO 

O mi nis tro Luis Ro ber to Bar ro so,
pre si den te do Tri bu nal Su pe ri or Elei- 
to ral (TSE), dis se ter con ver sa do com
o pre si den te da Câ ma ra, Arthur Li ra
(PP-AL), e o mi nis tro da De fe sa, Wal- 
ter Bra ga Net to, so bre a su pos ta reu- 
nião en tre o de pu ta do e o ge ne ral em
que Bra ga Net to te ria di to que as elei- 
ções de 2022 só acon te ce rão ca so ha ja
vo to im pres so. Se gun do Bar ro so, não
hou ve ne nhu ma ame a ça ao plei to do
ano que vem.

Em uma pu bli ca ção nas re des so ci- 
ais, o mi nis tro in for mou que am bos
des men ti ram a in for ma ção. O ca so
veio à to na após uma re por ta gem do
jor nal O Es ta do de S. Pau lo. Se gun do o
jor nal, Bra ga Net to en vi ou o re ca do
so bre as elei ções a Li ra no dia 8 de ju- 
lho por meio de um in ter lo cu tor, que
não te ve o no me re ve la do.

“Con ver sei com o Mi nis tro da De- 
fe sa e com o Pre si den te da Câ ma ra e
am bos des men ti ram, en fa ti ca men te,

qual quer epi só dio de ame a ça às elei- 
ções”, afir mou Bar ro so. “Te mos uma
Cons ti tui ção em vi gor, ins ti tui ções
fun ci o nan do, im pren sa li vre e so ci e- 
da de cons ci en te e mo bi li za da em fa- 
vor da de mo cra cia”, com ple tou o ma- 
gis tra do.

Bar ro so tem re ce bi do ata ques
cons tan tes do pre si den te Jair Bol so- 
na ro por ser con trá rio à pro pos ta de o
país ado tar o vo to im pres so já no ano
que vem. 

Pa ra o mi nis tro, es sa

al te ra ção acar re ta ria em

cus tos des ne ces sá ri os e

po de ria com pro me ter a

se gu ran ça das elei ções.

O pre si den te da Re pú bli ca é a fa vor
do vo to im pres so por di zer que a ur na
ele trô ni ca não é con fiá vel e que ela é
sus ce tí vel a frau des. Ape sar de nun ca
ter apre sen ta do pro vas, Bol so na ro
afir ma que de ve ria ter si do elei to no
pri mei ro tur no em 2018, pois te ve vo- 
tos su fi ci en tes pa ra is so. O pre si den te
tam bém ga ran te que o ven ce dor das
elei ções de 2014 foi o de pu ta do Aé cio
Ne ves (PSDB-MG), e não Dil ma Rous- 
seff (PT).

Atu al men te, a Câ ma ra dos De pu ta- 
dos dis cu te uma pro pos ta de emen da
à Cons ti tui ção (PEC) pa ra que se ja
im ple men ta do no plei to de 2022 um
sis te ma de vo ta ção em que os vo tos
dos elei to res se jam im pres sos lo go
após eles uti li za rem a ur na ele trô ni ca,
o que se ria uma for ma de ca da bra si- 
lei ro con fe rir se a má qui na re gis trou
cor re ta men te as su as es co lhas.

Lu la e Bol so na ro

MEIO AMBIENTE

Governo lança plano
para combater incêndios

Ca sos re la ci o na dos a quei ma das e ou tros cri mes am- 
bi en tais na Amazô nia, no Cer ra do e no Pan ta nal te rão, a
par tir de ago ra, um pla ne ja men to es pe cí fi co que pre vê
in clu si ve a an te ci pa ção de ações. Lan ça do on tem (22)
pe lo Mi nis té rio da Jus ti ça e Se gu ran ça Pú bli ca, o Pla no
Es tra té gi co Ope ra ci o nal de Atu a ção In te gra da no Com- 
ba te a In cên di os Flo res tais, pre vê a Ope ra ção Guar diões
do Bi o ma. A es tra té gia en vol ve rá cer ca de 6 mil pro fis si- 
o nais na pre ven ção, re pres são e in ves ti ga ção de tais
ocor rên ci as. Se gun do o mi nis tro da Jus ti ça, An der son
Tor res, to dos os es ta dos e o Dis tri to Fe de ral vão ofe re cer
pro fis si o nais es pe ci a li za dos pa ra par ti ci par da ope ra- 
ção em apoio aos es ta dos on de a si tu a ção é mais crí ti ca.
Em con tra par ti da, o pa ga men to das diá ri as aos pro fis si- 
o nais en vol vi dos e a co or de na ção e in te gra ção dos ór- 
gãos fi ca rão a car go do go ver no fe de ral. A ope ra ção te rá
iní cio de acor do com de man da dos es ta dos nos me ses
de agos to a no vem bro.

Acre, Ama zo nas, Ama pá, Ma ra nhão,

Ma to Gros so do Sul, Ma to Gros so, 

Pa rá, Rondô nia, Ro rai ma, To can tins

e Goiás se rão o fo co de atu a ção.

A ope ra ção en vol ve ain da os mi nis té ri os do Meio Am- 
bi en te e do De sen vol vi men to Re gi o nal e as se cre ta ri as
es ta du ais de Se gu ran ça Pú bli ca e de Meio Am bi en te,
além do Con se lho Na ci o nal dos Cor pos de Bom bei ros
Mi li ta res do Bra sil. Nos es ta dos e no DF, os bom bei ros
mi li ta res é fa rão a co or de na ção lo cal dos tra ba lhos.
“Com a so ma de es for ços e in te gra ção en tre União e es- 
ta dos, va mos mos trar pa ra o mun do que o Bra sil es tá
en ga ja do na pre ser va ção de seus bi o mas. Es te é um
com pro mis so do go ver no Jair Bol so na ro e que es ta mos
con cre ti zan do nes sa ação iné di ta en vol ven do três mi- 
nis té ri os e to das as uni da des da fe de ra ção em apoio aos
bi o mas Amazô nia, Cer ra do e Pan ta nal”, des ta cou o mi- 
nis tro da Jus ti ça. 

Na ce rimô nia de lan ça men to, o mi nis tro do Meio
Am bi en te, Jo a quim Ál va ro, afir mou que a ação con jun ta
“se rá efe ti va pa ra com ba ter os cri mes, es pe ci al men te os
li ga dos a in cên di os flo res tais”.

ELEIÇÕES 2022

Governador do MT quer
candidato próprio do DEM

Em meio às ar ti cu la ções de par ti dos de cen tro em
bus ca de can di da tu ras al ter na ti vas pa ra a dis pu ta pre si- 
den ci al em 2022, o go ver na dor do Ma to Gros so, Mau ro
Men des (DEM), de fen deu que a sua le gen da lan ce um
no me pa ra con cor rer ao Pa lá cio do Pla nal to no ano que
vem.

Men des dis se que, pa ra o bem da de mo cra cia e do de- 
ba te elei to ral, o Bra sil pre ci sa de “plu ra li da de de idei as e
de al ter na ti vas”. “Quan to mais can di da tos, mai or é o de- 
ba te. Ago ra, es pe ra mos que to do es se de ba te se ja qua li- 
fi ca do, que ele pos sa ser fei to em ci ma de gran des pro- 
gra mas, dos gran des pro ble mas que o Bra sil tem e, ob vi- 
a men te, das gran des so lu ções que ca da can di da to en- 
xer ga”, opi nou.

“Se o DEM quer lan çar um can di da to, te rá o meu
apoio pa ra es sa dis cus são. E, lá na fren te, na ho ra do va- 
mos ver, a gen te vai ver a vi a bi li da de de qual quer can di- 
da to, se con ti nua ou não. Mas em um re gi me de pré-
cam pa nha, acho que to dos os can di da tos são bem-vin- 
dos pa ra que ha ja um in cre men to no de ba te so bre os
pro ble mas e so lu ções pa ra o país”, acres cen tou Men des.

O go ver na dor ain da co men tou que a ten ta ti va do pre- 
si den te Jair Bol so na ro e do ex-pre si den te Luiz Iná cio Lu- 
la da Sil va de que rer des le gi ti mar e des me re cer po lí ti cos
que se lan çam co mo “ter cei ra via” pa ra a elei ção ao Exe- 
cu ti vo fe de ral é ruim pa ra o país. Se gun do ele, “não que- 
re mos de ba ter Bol so na ro ou Lu la, que re mos de ba ter os
gran des pro ble mas do país”.

“Lu la tem cer te za que ga nha do Bol so na ro, e Bol so na- 
ro tem cer te za que ga nha do Lu la. Nes sa li nha, os dois
não que rem ne nhum can di da to. Ago ra, o de ba te pre ci sa
ser am pli a do. Nós que re mos de ba ter co mo fa zer o país
vol tar a cres cer, co mo ti rar mi lhões de pes so as da po bre- 
za, co mo com ba ter ver da dei ra men te a vi o lên cia, que
ain da es tá em es ca la da cres cen te no nos so país”, pon- 
de rou.

“Tem de ze nas de pro ble mas gran di o sos que pre ci- 
sam de um gran de de ba te e não sim ples men te re su mir
is so a dois no mes. Que re mos dis cu tir so lu ções pa ra o
Bra sil e não ape nas dois no mes pa ra o Bra sil. Po de ser
até os dois, mas is so em um se gun do tur no. No pri mei ro
tur no, quan to mais idei as, quan to mais plu ral for o de- 
ba te, me lhor pa ra o país”, re for çou Men des.

São Luís, sexta-feira, 23 de julho de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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Em entrevista a O Imparcial, o presidente do Tribunal de Contas do Estado do
Maranhão, Washington Luiz, afirmou que as próximas vagas são da Assembleia 

TRANSPARÊNCIA

Duas vagas do TCE-MA
são da Assembleia
SAMARTONY MARTINS

O
pre si den te do Tri bu nal de 
Con tas do Es ta do do Ma ra- 
nhão (TCE-MA), Washing- 
ton Luiz, que foi elei to de 

for ma unâ ni me pa ra o bi ê nio 
2021/2022 na úl ti ma quar ta-fei ra (21), 
re ve lou em en tre vis ta a O Im par ci al 
que a pró xi ma va ga aber ta na ins ti tui- 
ção per ten ce à As sem bleia Le gis la ti va 
do Ma ra nhão. “A va ga de sig na da pa ra 
es co lher o pró xi mo con se lhei ro é da 
As sem bleia Le gis la ti va. Ago ra, com a 
apo sen ta do ria no mês de se tem bro 
do con se lhei ro No na to La go, a As sem- 
bleia vai in di car o ou tro con se lhei ro 
pa ra o Tri bu nal de Con tas. Is so é um 
pro ces so nor mal. Nos pró xi mos anos 
va mos subs ti tuir vá ri os con se lhei ros. 
A se gun da va ga que abrir tam bém é 
da As sem bleia Le gis la ti va, mas a ou- 
tra, co mo é da com po si ção do TCE-
MA, é do Mi nis té rio Pú bli co de Con- 
tas”, afir mou Washing ton Luiz.

As pró xi mas va gas que se rão aber- 
tas no TCE vão ser nos se guin tes 
anos:  2023 – Ed mar Cu trim e Rai mun- 
do Oli vei ra Fi lho;  2024 – Washing ton 
Luiz; 2026 – Jor ge Pa vão e Ál va ro de 
Cé sar Fran ça Fer rei ra e em 2035 – Cal- 
das Fur ta do.

O pre si den te do TCE-MA tam bém 
não des car tou a pos si bi li da de de re a- 
li zar um con cur so pú bli co em sua 
ges tão. “O tri bu nal apo sen tou um 
gran de con tin gen te já de ser vi do res 
do úl ti mo con cur so, na tu ral men te 
pre ci sa co me çar dis cu tir com As sem- 
bleia es sa pos si bi li da de de um no vo 
con cur so”, re ve lou Washing ton Luiz.

 PRESIDENTE NÃO DESCARTOU A POSSIBILIDADE DE REALIZAR UM CONCURSO PÚBLICO

So bre as elei ções de 2022, on de a 
po pu la ção vai es co lher o pró xi mo go- 
ver na dor e o no vo pre si den te do Bra- 
sil, Washing ton Luiz res sal tou que es- 
pe ra que se jam de di ca das ao in te res se 
mai or da na ção bra si lei ra e do es ta do 

Ma ra nhão. “Que eles te nham es sa vi-
são de de mo cra cia co mo pre cei to e 
co mo va lor ex tre ma men te im por tan- 
te e que pre ci sa ser ca da vez mais 
exer ci ta do no nos so país e no nos so 
es ta do”.

TCE-MA quer mais aproximação com o cidadão

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO MARANHÃO TERÁ UM PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO PERMANENTE COM A SOCIEDADE

E co mo fi el de fen sor da de mo cra- 
cia, Washing ton Luiz fez uma aná li se
do atu al mo men to que o país es tá
pas san do. “Ve jo que a de mo cra cia
cor re pe ri go e mais do que nun ca é
pre ci so de fen der as ins ti tui ções. De- 
fen der o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral
(STF), o Con gres so Na ci o nal, ór gãos
co mo os tri bu nais de con ta e ór gãos
de con tro le. É uma ban dei ra que eu
acho fun da men tal, mas aci ma de tu- 
do tem que ha ver a par ti ci pa ção po- 
pu lar. Ela é im por tan te. É a cons ci ên- 
cia da so ci e da de. E é pre ci so que a Re- 
pú bli ca se ja de fen di da. E que a de mo- 
cra cia é um va lor in ques ti o ná vel que
não se po de ne go ci ar. Não se po de
tran si gir e cus tou mui to ao Bra sil che- 
gar num pe río do co mo es te, on de é o
mais lon go pe río do que a de mo cra cia
se pre va le ceu e não po de mos dei xar
que cor ra es se ris co. E por tan to é uma
das ques tões que eu de fen do co mo
va lor de prin cí pio”, acres cen tou o
pre si den te do TCE-MA.

Washing ton Luiz, lem brou que o
Tri bu nal de Con tas do Es ta do do Ma- 
ra nhão tem vá ri os ca nais de in ter lo- 
cu ção com o ci da dão. “O pri mei ro é a
ou vi do ria que é uma por ta aber ta que
es tá pron ta pa ra re ce ber su ges tões,
opi niões, crí ti cas, de nún ci as, en fim é

meio que es tá pre sen te e aber to pa ra o
aces so de to do ci da dão. O se gun do é a
nos sa es tru tu ra de co mu ni ca ção. Nós
pre ten de mos de sen vol ver um ri go ro- 
so pro gra ma de co mu ni ca ção com o
ci da dão, atra vés de nos sos ins tru- 
men tos in ter nos co mo bo le tins, si te,
etc e aces so à im pren sa. Va mos ter um
pro gra ma de co mu ni ca ção per ma- 
nen te com a so ci e da de co mo um to do
pa ra que o Tri bu nal de Con tas pos sa
ex pli ci tar a sua vi são, a sua con cep- 
ção, a sua ideia de fa zer com que a lu ta
pe lo de sen vol vi men to do Ma ra nhão
pas sa pe la lu ta da boa apli ca ção dos
re cur sos pú bli cos com efi ci ên cia.”

O pre si den te do TCE-MA acres cen- 
tou que o po vo do Ma ra nhão po de es- 
pe rar de sua ges tão te rá uma de di ca- 
ção to tal da ins ti tui ção. 

“Va mos fa zer um

tri bu nal de con tas pró-

ati vo e mui to per to da

so ci e da de e das pes so as.

O tri bu nal de con tas

tem que ser uma

ins ti tui ção que vai es tar

per to de sua cli en te la,

que é a so ci e da de co mo

um to do, usuá ri os de

ser vi ço pú bli co, pa ra

que a gen te pos sa

con quis tar e  che gar a

ob je ti vo que to dos nós

que re mos que é um

Ma ra nhão de sen vol vi do

com dis tri bui ção

tam bém, um Ma ra nhão

mo der no”.

1

2

3

No ha bi tat

Re gras cla ras

Co bran ça

“Eu não sa bia. Fui atro pe la do por um
trem”

Ca mi nhos cru za dos (1)

Raiz do gol pis mo
Por que o Bra sil ain da fler ta com a ideia de uma in ter- 

ven ção mi li tar? Qua se 60 anos de pois da ação que re sul- 
tou no gol pe de 1964, o país ain da não con se guiu vi rar a
pá gi na da di ta du ra co mo pos si bi li da de de sal va ção.
Ago ra, per to de com ple tar 200 anos, com o gol pe da In- 
de pen dên cia em 1822, pro cla ma da pe lo en tão Prín ci pe
Re gen te Pe dro de Al cân ta ra, o pri mei ro che fe de Es ta do
sob o tí tu lo de D. Pe dro I, nun ca se fa lou tan to em gol pe,
com o úni co mi li tar elei to na Pre si dên cia, Jair Bol so na ro
– de pois de 1964. O pró prio pre si den te não re co nhe ce
64 co mo gol pe, mas sim co mo “Re vo lu ção de mo crá ti- 
ca”.

De pois da que la in de pen dên cia saí da de um gri to em
um ri a cho er mo, ar ma do de es pa da chim, por um prín- 
ci pe dis tan te, de qual quer in sur gên cia, veio um ano de- 
pois a cha ma da “Noi te da ago nia”: dis so lu ção da As sem- 
bleia Cons ti tuin te de 1823, após um ano e pou co da In- 
de pen dên cia. Foi o gol pe do pró prio im pe ra dor D. Pe- 
dro I con tra a pri mei ra As sem bleia Ge ral Cons ti tuin te
Bra si lei ra. Es sa As sem bleia foi elei ta e ins ta la da em 3 de
maio de 1823 com o ob je ti vo de pro du zir a pri mei ra
cons ti tui ção do Bra sil.

Com a che ga da dos 200 anos da que les mo men tos
iné di tos no mai or país da Amé ri ca La ti na, o gol pis mo
vol tou a or dem do dia com for ça to tal em 1989, com a
der ru ba da do im pe ra dor Pe dro II pe lo ge ne ral De o do ro
da Fon se ca e a pro cla ma ção da Re pú bli ca. E no va men- 
te, em ple no sé cu lo 21, o gol pis mo es tá de pé. Es ta se ma- 
na o mi nis tro da De fe sa, ge ne ral Wal ter Sou za Bra ga
Net to te ria ame a ça do à de mo cra cia, em men sa gem ao
pre si den te da Câ ma ra, Arthur Li ra (PP-AL). Po rém, ele
clas si fi cou a no tí cia de “in ven ção men ti ro sa”. Tam bém
Arthur Li ra, do mes mo PP que in di cou o de pu ta do Ci ro
No guei ra, lí der do Cen trão, pa ra che fi ar a Ca sa Ci vil do
go ver no Bol so na ro, ne gou a tal men sa gem.

Se gun do o Es ta dão, na men sa gem a Arthur Li ra, o ge- 
ne ral Bra ga Net to te ria ame a ça do dar gol pe ca so o vo to
im pres so, de se ja do pe lo pre si den te Jair Bol so na ro (sem
par ti do), não se ja apro va do pe lo Con gres so Na ci o nal. E
co mo o país vi ve o pi or am bi en te de ten são po lí ti ca em
que se mis tu ra pan de mia com po lí ti ca e elei ção de 2022,
tu do pas sa ao ter re no das es pe cu la ções, em bu ti das com
mei as ver da des ou ver da des in tei ras. O pró prio Bol so- 
na ro já fez o mes mo ti po de ame a ça, ca so o vo to im pres- 
so não pas se no Con gres so. Por is so, ele en trou em cho- 
que com o pre si den te do TSE, mi nis tro Luís Ro ber to
Bar ros, um in tran si gen te de fen sor da in te gri da de da ur- 
na ele trô ni ca, fer ra men ta do vo to de mo crá ti co.

Ao con fir mar Ci ro No guei ra che fe da Ca sa Ci vil, Jair
Bol so na ro dis pa ra: “Eu sou do Cen trão”.  Nem pa re ce a
voz de 2018, quan do o en tão can di da to do PSL en di a- 
bra va a ve lha po lí ti ca. Ago ra vol ta ao ha bi tat na tu ral, di- 
zen do que “cen trão é um no me pe jo ra ti vo”.

O ex-ca pi tão pro vou o ve ne no do Cen trão, blo co fi si- 
o lo gis mo que sa be co mo im por as re gras do jo go go ver- 
nis ta a qual quer man da tá rio. Não é à toa que o re la tor da
LDO, Jus ce li no Fi lho tri pli cou o Fun dão pa ra R$ 6 bi- 
lhões, e Bol so na ro te rá di fi cul da de de ve tá-lo.

No twit ter, Flá vio Di no co brou a im por tân cia de o Mi- 
nis té rio da De fe sa se ma ni fes tar so bre a ame a ça à de- 
mo cra cia, no ti ci a da jor nal Es ta do de S. Pau lo. “A de mo- 
cra cia ad mi te tu do, me nos cri mes que vi sam des truí-la”,
dis se Di no. Bra ga Net to des men tiu ter ame a ça do.

Do ge ne ral Luís Edu ar do Ra mos, so bre a de mis são da
Ca sa Ci vil, pa ra as su mir o lí der do Cen trão, o prag má ti- 
co Ci ro No guei ra, pi aui en se que já cha mou Lu la de “mai- 
or pre si den te” e Jair Bol so na ro, de “fas cis ta”.

O de pu ta do Jus ce li no Fi lho, re la tor da LDO dis- 
se ter pas sa do a úl ti ma 4ª fei ra di a lo gan do os
mi nis té ri os da Saú de, Co mu ni ca ções, FN DE e
Co de vasf so bre o seu re la tó rio. Fa lou cons tru- 

ção do “me lhor re la tó rio pa ra o país”. Po rém, na da so bre
o em pan tur ro do Fun dão de R$ 5 bi.

Com su as con di ções fí si cas re qua li fi ca das e
com o do bro das equi pes de pro fis si o nais, o
pre fei to Edu ar do Brai de en tre gou o Cen tro de
Saú de Djal ma Mar ques, no Tu ru, lo cal de aten- 

di men to es tra té gi co pa ra cui dar da as sis tên cia à
fa mí lia.

O Hos pi tal de Cam pa nha do bair ro Re nas cen- 
ça, es pe ci al pa ra covid19, se rá de sa ti va do pe la
Se cre ta ria de Saú de do Ma ra nhão. A de sa ti va- 
ção es tá em li nha com a “di mi nui ção ver ti gi no- 

sa” dos ca sos de in ter na ção por Co vid-19 em São
Luís e no in te ri or.

O se na dor Ro ber to Ro cha (sem par ti do) es ta ria na ex- 
pec ta ti va da fi li a ção do pre si den te Jair Bol so na ro no PP,
pa ra ele tam bém de ci dir seu ru mo par ti dá rio e po lí ti co.
Sen do co le ga de par ti do de Bol so na ro, as coi sas lhe mu- 
da rão o ru mo em 2022.

São Luís, sexta-feira, 23 de julho de 2021
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RO SA NE GAR CIA

ELTHON ARA GÃO
So ció lo go e jor na lis ta

Fome e perdão fiscal

A pri mei ra men sa gem que re ce bi,
no iní cio da ma nhã de on tem, pe lo
What sApp, foi de uma mo ra do ra do
Sol Nas cen te: “Se rá que vo cê con se- 
gue uma ces ta bá si ca? Es tou sem um
grão de ar roz em ca sa”. Viú va há três
anos, ela tem se te fi lhos e a mais ve lha
é uma ado les cen te de 15 anos. Even- 
tu al men te,  ela con se gue um “bi co”
pa ra fa zer fa xi na. Pe di dos se me lhan- 
tes são fei tos qua se to dos os di as por
mu lhe res da pe ri fe ria.

Ho je, são 19 mi lhões de

fa min tos — nú me ro

pró xi mo ao da

po pu la ção de São Pau lo

—  e qua se 15 mi lhões

de de sem pre ga dos no

país, além dos 6 mi lhões

de de sa len ta dos

(tra ba lha do res que

de sis ti ram de bus car

uma opor tu ni da de no

mer ca do de tra ba lho). 

O Dis tri to Fe de ral con tri bui com
 319 mil fa mí li as em si tu a ção fa mé li- 
ca. Os pro gra mas so ci ais dos go ver- 
nos fe de ral e lo cal não aten dem a de- 
man da, que cres ceu mui to des de o
ano pas sa do, com o ad ven to da pan- 
de mia. A in se gu ran ça ali men tar é re a- 
li da de pa ra me ta de da po pu la ção bra- 
si lei ra — 119 mi lhões de pes so as.

A cri se nu tri ci o nal foi, sem dú vi da,
agra va da pe lo avan ço da co vid-19.
Mas não va le res pon sa bi li zar só o no- 
vo co ro na ví rus por mais es sa tra gé dia
hu ma na no país, que se des ta ca no ce- 
ná rio mun di al en tre os mai o res pro- 
du to res de ali men tos. Nes ta tris te re a- 
li da de na ci o nal, têm pe so re le van te,
as de ci sões to ma das nos úl ti mos dois

anos, que des cons truí ram po lí ti cas
pú bli cas vol ta das aos seg men tos so ci- 
ais mais vul ne rá veis. Uma de las foi a
ex tin ção do Con se lho Na ci o nal de Se-
gu ran ça Ali men tar (Con sea), com im- 
pac to na ar ti cu la ção e or ga ni za ção da
po lí ti ca de com ba te à fo me no país. O
Pro gra ma Na ci o nal de Ali men ta ção
Es co lar (Pnae), que ga ran tia 43 mi- 
lhões de re fei ções diá ri as pa ra cri an- 
ças, foi, igual men te, afe ta do pe las
mu dan ças.

Bra sil saiu do Ma pa Mun di al da Fo-
me em 2014, e, ho je, ocu pa o 10º lu gar
no ran king glo bal. E é es tar re ce dor o
des per dí cio de co mi da no país: 23,6
to ne la das por ano, en quan to mi lhões
pas sam fo me. As mai o res per das são
de  ar roz e fei jão (38%), car ne bo vi na
(20%) e fran go (15%). O ví rus é de vas-
ta dor. Mas a fo me tam bém é le tal. Não
é com R$ 300 de au xí lio emer gen ci al
que ha ve rá mu dan ças no caó ti co ce- 
ná rio, so bre tu do, quan do em de tri- 
men to de po lí ti cas so ci ais, de edu ca-
ção e saú de, o Es ta do per doa dí vi das
de gran des ban cos pri va dos e ofi ci ais,
con glo me ra dos de em pre sas, em pre- 
en de do res e do agro ne gó cio, que so- 
mam mais de meio tri lhão de re ais.

Her dei ros po lí ti cos na in ter net

Há al gum tem po ve mos um cli chê
que to mou con ta do mun do da po lí ti- 
ca pa ra, su pos ta men te, di fe ren ci ar
po lí ti cos de al gu mas ge ra ções pra trás
da que les que en tra ram nes se uni ver- 
so há pou co tem po. Vi mos di fun dir-se
for te men te o con cei to de “no va po lí ti- 
ca”, que nor mal men te é vin cu la do a
pes so as jo vens, que co me çam a ocu- 
par es pa ços po lí ti cos, bem co mo, em
ou tros ca sos, a po lí ti cos que vão na
con tra mão de prá ti cas po lí ti cas já ar- 
rai ga das no seio da ati vi da de. Po rém,
al guns ques ti o na men tos fa zem-se
ne ces sá rio: es ses jo vens en tra ram na
po lí ti ca re cen te men te mes mo? O que
é “en trar na po lí ti ca”? Se rá se não es ta- 
mos dei xan do pas sar que her dei ros
po lí ti cos es tão ex pan din do seus do- 
mí ni os com o uso de fer ra men tas di- 
gi tais pa ra ma nu ten ção do po der de
su as fa mí li as? É es sa úl ti ma ques tão
que pre ten do dis se car me lhor nes te
ar ti go (sem abrir mão das an te ri o res).

Ini ci an do pe las du as

pri mei ras ques tões, é

mui to fá cil cair no

cha vão de que uma

pes soa “en trou” na

po lí ti ca. 

No ca so dos her dei ros po lí ti cos, o
cli chê tor na-se to tal men te sem sen ti- 
do. Mas an tes, ra pi da men te, te nho
que di zer em bre ve li nhas o que é um
her dei ro po lí ti co. En quan to her dei ro
po lí ti co, fa la mos de uma pes soa que
traz con si go to do o ca pi tal po lí ti co de

bre no me. Não es ta mos fa lan do “só”
do pai, mas tam bém dos avós, mãe, ti- 
os, etc. A tra di ção fa mi li ar quan do se
tra ta de po lí ti ca não fi ca res tri ta a uma
pes soa. Aque le agen te que car re ga o
so bre no me da fa mí lia na ur na tem
por trás to do um con jun to de ri que zas
que não são ape nas o di nhei ro em si.
Pu xe pe la me mó ria os po lí ti cos na ca- 
sa dos 25 a 40 com so bre no mes de fa- 
mí li as tra di ci o nais. Com cer te za vo cê
vai lem brar de vá ri os po lí ti cos. Bus- 
que seus pais e avôs. Com cer te za
uma boa par te de les tem uma he ran ça
po lí ti ca em su as cos tas, que lhes be- 
ne fi cia for te men te no pe río do elei to- 
ral. Es sa pes soa que vo cê pen sou e se
en cai xa no per fil que des cre vi não
“en trou” na po lí ti ca quan do se can di- 
da tou pe la pri mei ra vez a um car go
pú bli co. Des de a in fân cia que es se
agen te es tá na que le uni ver so, se ja
par ti ci pan do da cam pa nha de um pa- 
ren te, na po lí ti ca co le gi al ao con cor- 
rer à pre si dên cia do grê mio (ên fa se na
pre si dên cia), quan do con cor reu nu- 
ma cha pa ao DCE da uni ver si da de,
en tre ou tras opor tu ni da des. Es se
mes mo in di ví duo ado ra di zer que, pa- 
ra ele, a po lí ti ca é “uma mis são”, que
não foi uma es co lha, que a po lí ti ca lhe
es co lheu. Na da mais fa la ci o so. Es sa
pes soa é ex tre ma men te po de ro sa
des de o nas ci men to. Ela tem re cur sos
que a mai o ria das pes so as que par ti ci- 
pam dos jo gos po lí ti cos não tem. Is so
é um gran de di fe ren ci al nes se uni ver- 
so. Cla ro que “ape nas” não ga ran te su- 
ces so nos plei tos, mas is so lhes co lo ca
com gran de di fe ren ci al em se com pa- 
ran do com os ou tros. As sim, en tra- 
mos no úl ti mo ques ti o na men to fei to
dois pa rá gra fos aci ma.

As re des so ci ais di gi tais vi ra ram
uma gran de are na de dis pu tas de nar- 
ra ti vas. Ne las, os jo vens po lí ti cos têm
uma gran de van ta gem com re la ção
àque les que nas ce ram em me a dos do
sé cu lo pas sa do e ti ve ram o au ge de
su as ati vi da des po lí ti cas no fim do XX

co mu ni ca ção tra di ci o nais co mo jor- 
nais, rá dio e te le vi são eram a tô ni ca.
Cla ro que is so não era um pro ble ma à
épo ca, uma vez que eram os re cur sos
eram aque les. O pon to prin ci pal aqui
é a adap ta ção des ses po lí ti cos às no- 
vas tec no lo gi as da in for ma ção. Ao
abrir qual quer re de so ci al di gi tal de
um po lí ti co na ca sa dos ses sen ta anos
e de ou tros da ca sa dos trin ta, per ce- 
be-se uma gi gan tes ca di fe ren ça. Por
mais que o po lí ti co mais an ti go con- 
tra te agên ci as e pro fis si o nais qua li fi- 
ca dos, a re de é sua, tem su as idei as.
Por mais que os pro fis si o nais con tra-
ta dos ten tem dei xar aque le es pa ço
mais jo vi al, di ga mos as sim, ele sem- 
pre vai re pre sen tar al guém com um
pen sa men to di fe ren te da que le (nas- 
ci do e) cri a do no am bi en te di gi tal.

O do mí nio que os jo vens po lí ti cos
têm de tais fer ra men tas me pa re ce
mais uma for ma de ma nu ten ção do
do mí nio po lí ti co por par te dos her- 
dei ros. Le van do em con ta uma ga ma
de pos si bi li da de, que vai des de o po lí- 
ti co tra di ci o nal que não faz uso de
tec no lo gi as di gi tais por op ção até
aque le que des pe ja qual quer vo lu me
fi nan cei ro pa ra ven cer elei ção, pas sa- 
mos pe lo jo vem com uma tra di ção fa-
mi li ar po lí ti ca, cri a do na era di gi tal,
de ten tor de vo lu mo sos re cur sos fi- 
nan cei ros, que fa zem de tu do pa ra
cri ar ima gens e nar ra ti vas de si nas re- 
des des ta can do que são uma no vi da-
de na que le uni ver so, em de tri men to
de in di ví du os que já ti ve ram su as
chan ces e pou co fi ze ram.

As sim, pen so ser im por tan te man- 
ter aten ção no uso da in ter net por
par te des ses jo vens po lí ti cos. Co mo
dis se, me pa re ce ser mais um re cur so,
den tre vá ri os, pa ra man ter o sta tus
quo de su as fa mí li as, adap tan do-se a
uma no va re a li da de im pos ta pe la tec- 
no lo gia, que é mui to ca ra e du ra a
agen tes de ou tras ge ra ções, mas que,
pa ra es ses jo vens per so na gens do jo- 
go po lí ti co, é al go mui to na tu ral e sim- 

RUY AL TEN FEL DER
Cu ra dor dos Prê mi os Fun da ção Bun ge

De sa fi os so ci ais da
pan de mia

Cri a do a par tir da cri se no feu da lis mo e do de sen vol- 
vi men to do ca pi ta lis mo mer can til, o Es ta do mo der no
sur ge quan do a bur gue sia pas sa a exi gir ga ran ti as pa ra o
de sen vol vi men to do co mér cio, co mo um go ver no es tá- 
vel e leis. O Es ta do mo der no con se guiu cen tra li zar o po- 
der po lí ti co e dar pre vi si bi li da de às ações das pes so as
em mo men tos de gran de ins ta bi li da de, evi tan do con fli- 
tos en tre os in di ví du os e as se gu ran do os di rei tos in di vi- 
du ais à vi da, à li ber da de e à pro pri e da de pri va da.

Po de mos di zer que o ca pi ta lis mo con tri buiu pa ra a
der ru ba da do ab so lu tis mo mo nár qui co, fa vo re cen do
não ape nas a bur gue sia, co mo tam bém cam po ne ses e
de mais pro fis si o nais li be rais. Mas, pa ra do xal men te, o
cres ci men to e a pró pria afir ma ção do mo do de vi da ca- 
pi ta lis ta pas sa ram a ge rar ou tras de si gual da des, que o
Es ta do não deu con ta de re me di ar. O in di ví duo tam pou- 
co con se guiu cri ar me ca nis mos de cor re ção des sas
ques tões, mes mo a par tir da di fu são do po der do Es ta- 
do, com o sur gi men to das gran des cor po ra ções e o cres- 
ci men to da par ti ci pa ção po pu lar, por meio de ini ci a ti- 
vas de mo crá ti cas e do sur gi men to da So ci e da de Ci vil
Or ga ni za da. Em mo men tos de cri se, co mo a pro vo ca da
pe la co vid-19, com enor mes de sa fi os so ci ais en fren ta- 
dos por di fe ren tes seg men tos da so ci e da de, re fle ti mos
so bre a re fe rên cia na da oti mis ta e crí ti ca so bre o fu tu ro
da hu ma ni da de do li vro Es ta do de Cri se, dos so ció lo gos
Zygmunt Bau man e Car lo Bor do ni. A obra traz re fle xão
so bre co mo a mai o ria dos pro ble mas que en fren ta mos
são cri a dos pe la ine fi ci ên cia ou omis são do Es ta do, e co- 
mo a so lu ção des ses pro ble mas, ge ra dos de ma nei ra co- 
le ti va, é dei xa da pa ra ca da in di ví duo re sol ver so zi nho.

Tra zen do pa ra os di as de ho je, po de mos pen sar em
ques tões co mo de sem pre go, mi sé ria e fo me. Es ses de sa- 
fi os não fo ram ge ra dos in di vi du al men te nem por es co- 
lhas pes so ais, mas são par te de um sis te ma nas ci do de- 
si gual. Nin guém es tá de sem pre ga do ou pas san do fo me
por que quer ou é pre gui ço so, co mo jul gam al guns que
ana li sam com len te sim plis ta.

Quan do es ses pro ble mas ba tem à nos sa por ta, po- 
rém, te mos de dar con ta de les so zi nhos ou com uma
aju da ine fi ci en te do po der pú bli co. Es se atri to tem ge ra- 
do o de clí nio da con fi an ça do ci da dão no Es ta do. Co mo
ca mi nho, a so ci e da de tem bus ca do me di das emer gen- 
ci ais e pa li a ti vas, co mo cam pa nhas de do a ções de ali- 
men tos e aju das hu ma ni tá ri as. Es sa or ga ni za ção e pro- 
ta go nis mo da so ci e da de ci vil são mui to im por tan tes,
mas não re sol vem. Pro ble mas co mo es ses exi gem so lu- 
ções com ple xas e su as re so lu ções não de pen dem ape- 
nas de so li da ri e da de e, sim, de po lí ti cas pú bli cas, que
são de res pon sa bi li da de do Es ta do. A dor da fo me po de
ser re sol vi da com um ges to sim ples: ofer tar um pra to de
co mi da a quem ne ces si ta, mas a so lu ção do pro ble ma
da fo me pas sa por po lí ti cas pú bli cas de aces so à edu ca- 
ção, ga ran ti as de di rei tos e dis tri bui ção de ren da, por
exem plo.

Es ta do e so ci e da de ci vil pre ci sam se guir na mes ma
di re ção: na pro mo ção da equi da de so ci al e na pro cu ra
por so lu ções pa ra os gran des pro ble mas da hu ma ni da- 
de. A pan de mia tem nos obri ga do a ter uma ou tra pos tu- 
ra, a pen sar e agir de ma nei ra co le ti va.

A va ci na ção é um ex ce len te exem plo de co mo nos sas
de ci sões in di vi du ais co la bo ram com o co le ti vo, e co mo
to dos ga nham se so ci e da de e Es ta do ca mi nham jun tos.
É de ver do Es ta do ga ran tir saú de a to dos. E as sim ele es- 
tá fa zen do — in fe liz men te com atra so — quan do pos si- 
bi li ta aces so às va ci nas. À so ci e da de, ca be o pa pel de se
or ga ni zar e com pa re cer, em mas sa, aos pos tos de va ci- 
na ção, pois a imu ni za ção efi ci en te só se rá al can ça da se
for um ato co le ti vo.

Te mos di fi cul da de em per ce ber que a mai o ria dos
pro ble mas que en fren ta mos são co le ti vos, por que as
do res são par ti cu la res. Quem sa be da fo me é quem não
tem o que co mer. Quem sa be do de sem pre go é quem
não tem co mo se sus ten tar. Quem sa be da pan de mia é
quem lu ta por uma va ga nos hos pi tais ou per deu al- 
guém. Ter 19 mi lhões de bra si lei ros sem aces so à co mi- 
da, 14 mi lhões de de sem pre ga dos e mais de 500 mil
mor tos pe la co vid-19 é si nal cla ro de que o Es ta do es tá
fa lhan do em ga ran tir aos seus ci da dãos o di rei to a uma
vi da dig na. O Es ta do não po de ser omis so!

São Luís, sexta-feira, 23 de julho de 2021
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Ja ne la pa ra o mun do

Li ga ção com a na tu re za

Des ta que pa ra pró xi mos an fi triões

On de as sis tir?

In cer te zas e res tri ções

Mo ni to ra men to

Cerimônia de Abertura

Jogos Olimpícos de
Tóquio começam hoje

E
m meio ao quar to Es ta do de Emer gên cia na ca- 
pi tal ja po ne sa, o que se es pe ra da aber tu ra da
Olim pía da de Tó quio? Um show de tec no lo gia.
Não se tem ideia é da au di ên cia, quan do boa

par te do mun do ain da se gue tran ca da em ca sa por cau- 
sa da pan de mia, com te vês e com pu ta do res li ga dos o
tem po to do.

Se rá pre ci so uma cri a ti vi da de imen sa pa ra se gu rar
uma ce rimô nia que po de ser tec no lo gi ca men te fan tás ti- 
ca, mas fria ao mes mo tem po. O te ma que ser vi rá co mo
fio con du tor se rá “Se guin do em Fren te”. São es pe ra dos
em tor no de 15 lí de res mun di ais, e o im pe ra dor Na ruhi- 
to de ve evi tar a pa la vra “ce le bra ção” em seu dis cur so.

Se gun do o Co mi tê Olím pi co In ter na ci o nal (COI), a
Ce rimô nia de Aber tu ra dos Jo gos do Rio, em 2016, foi
acom pa nha da por 342 mi lhões de pes so as, em tor no da
mes ma au di ên cia de Lon dres-2012 — e um nú me ro
bem abai xo de Pe quim-2008, que te ve um bi lhão de es- 
pec ta do res em to do o mun do.

E Tó quio? Os ide a li za do res da aber tu ra (ain da que al- 
guns de les te nham si do tro ca dos ao lon go dos anos)
apos tam que se rá um “pon to de vi ra da” na his tó ria das
Olim pía das.

Quem to mou a fren te do show foi o ita li a no Mar co
Ba li ch, co mo pro du tor exe cu ti vo, em par ce ria com a
Dent su, em pre sa gi gan te de pu bli ci da de.

Pa ra Ba li ch, a Ce rimô nia de Aber tu ra dos Jo gos Olím- 
pi cos são co mo “uma ja ne la pa ra a hu ma ni da de, e de al- 
gu ma for ma tem de re fle tir ou fa zer re fe rên cia ao que es- 
tá acon te cen do”. Ou se ja, no mo men to, uma pan de mia.
“Se rá mais sé ria, mas ain da as sim com a be le za da es té- 
ti ca ja po ne sa. Pre ci sa mos dar nos so me lhor pa ra es ta
Olim pía da que, es pe ra mos, se ja a úni ca de seu ti po.”

De to da for ma, as li nhas bá si cas do Co mi tê Or ga ni za- 
dor (TO COG) de sig na das pa ra os pro du to res do even to
fo ram: paz, co e xis tên cia, re cons tru ção, fu tu ro, Ja pão e
Tó quio, atle tas, en vol vi men to e ale gria. Pe la Car ta Olím- 
pi ca do COI, ain da é obri ga tó rio com bi nar o ce ri mo ni al
com a his tó ria e a cul tu ra ja po ne sas.

Va le des ta car que a Toyota, uma das gran des pa tro ci- 
na do ras dos Jo gos e que te ria pa pel de des ta que na aber- 
tu ra, pre fe riu se re trair, dei xan do de co lo car sua mar ca
em ris co di an te da re jei ção em mas sa da po pu la ção ja- 
po ne sa aos Jo gos em ca sa, em meio a uma quar ta on da
de ca sos de co vid-19 no país.

O no vo Es tá dio Olím pi co, com ca pa ci da de pa ra 68
mil pes so as e que cus tou US$ 1 bi lhão, é obra do ar qui- 
te to Ken go Ku ma, com de sign imi tan do an ti gos tem- 
plos, com aço emu lan do tre li ças de ma dei ra. A ideia
par te da “re li ga ção de Tó quio com a na tu re za”.

Ape sar da proi bi ção da pre sen ça de pú bli co du ran te
as Olim pía das, o es tá dio não es ta rá to tal men te va zio
por que se rão re ce bi dos cer ca de 10 mil con vi da dos VIPs,
a mai o ria de che fes de Es ta do ou re pre sen tan tes, co mo
Jill Bi den, pri mei ra-da ma dos Es ta dos Uni dos, e Em ma- 
nu el Ma cron, pre si den te da Fran ça, a pró xi ma se de
olím pi ca. Mem bros pri vi le gi a dos do COI, Co mi tês
Olím pi cos Na ci o nais e Fe de ra ções Es por ti vas In ter na ci- 
o nais tam bém lá es ta rão, com al guns exe cu ti vos de em- 
pre sas pa tro ci na do ras (o CEO da Toyota, Akio Toyoda, já
avi sou que não vai). Es pe ra-se a en tra da do pri mei ro-
mi nis tro Yoshihide Su ga pa ra o hi no ja po nês, pa ra da de
atle tas, re vo a da sim bó li ca de pom bas, ju ra men tos, iça- 
men to da ban dei ra olím pi ca e o acen di men to da pi ra
olím pi ca. Mas, des ta vez, não ha ve rá a aglo me ra ção do
des fi le das de le ga ções e sim uma du pla re pre sen tan te
por país co mo por ta-ban dei ra, pa ra fi xar a igual da de de
opor tu ni da des – no ca so do Bra sil, se rão o le van ta dor
Bru ni nho, do vô lei, e a ju do ca Ketleyn Qua dros.

A ce rimô nia, sa be-se, não te rá som ar ti fi ci al de mul ti- 

dão, co mo se pen sou fa zer, imi tan do trans mis sões de
fu te bol. Ima gi na-se um show pre do mi nan te men te pa ra
te vê, até co mo re tra to do que vi ve o mun do em pan de- 
mia.

Foi di vul ga da uma mu dan ça na or dem do des fi le: a
Gré cia se gue abrin do e o Ja pão fe chan do o des fi le. Mas
Fran ça e Es ta dos Uni dos (que te rão se des nos pró xi mos
Jo gos, em 2024 e 2028) sa em da or dem al fa bé ti ca e vi rão
lo go an tes do país-an fi trião. A ho me na gem olím pi ca in- 
tro du zi da nos Jo gos do Rio-2016 – Olympic Lau rel – se rá
pa ra o eco no mis ta Muham mad Yunus, de Ban gla desh,
ga nha dor do Prê mio No bel da Paz.

Há 57 anos, na Olim pía da de Tó quio-1964, a Ce rimô- 
nia de Aber tu ra mos trou o even to co mo sím bo lo de es- 
pe ran ça e re ju ve nes ci men to do Ja pão saí do da Se gun da
Guer ra Mun di al. Em par te, es ses va lo res po dem ser vis- 
tos em pa ra le lo com o mun do de ho je, que vi ve sob te- 
mas co mo re nas ci men to e re si li ên cia, em meio a uma
pan de mia.

A ce rimô nia de aber tu ra dos Jo gos Olím pi cos de Tó- 
quio acon te ce nes ta sex ta-fei ra, dia 23 de ju lho, no Es tá- 
dio Olím pi co, na ca pi tal ja po ne sa, e es tá pro gra ma da
pa ra co me çar às 8h (ho rá rio de Bra sí lia). No Ja pão se rão
20h. A fes ta se rá mais con ti da, com a pre sen ça se ape nas
al guns che fes-de Es ta do e con vi da dos re du zi do. O es tá- 
dio não es ta rá cheio co mo em edi ções pas sa das por cau- 
sa da pan de mia. To das as de le ga ções vão des fi lar, al gu- 
mas com me nos atle tas em fun ção de pro vas no dia se- 
guin te.

A Glo bo te rá ex clu si vi da de na trans mis são em TV
aber ta. Ele tem os di rei tos. O nar ra dor Gal vão Bu e no se- 
rá o co man dan te da equi pe na ce rimô nia, que con ta rá
com par ti ci pa ção de Mar cos Uchôa e os ex-atle tas Fa bi,
Dai a ne dos San tos e Flá vio Can to. Gal vão se rá a gran de
voz da Olim pía da de Tó quio.

Nos ca nais por as si na tu ra, o SporTV, tam bém do Gru- 
po Glo bo, te rá uma enor me co ber tu ra, com al guns ca- 
nais à dis po si ção pa ra acom pa nhar to dos os even tos da
Olim pía da em 2021. Na ce rimô nia de aber tu ra, por
exem plo, o co man do se rá de Luiz Car los Jr. e Mar ce lo
Bar re to, com os co men tá ri os de Nal bert e Hor tên cia.

O ca nal Bands ports, da Ban dei ran tes, tam bém vai
exi bir a ce rimô nia de aber tu ra de Tó quio-2020, as sim
co mo to do o even to na TV fe cha da. O ca nal já pas sou a
se ma na mos tran do os pre pa ra ti vos de Tó quio.

Não é a pri mei ra vez que Tó quio te ve que li dar com
in cer te zas quan to à re a li za ção da Olim pía da. A edi ção
que de ve ria ser re a li za da no país em 1940 foi trans fe ri da
pa ra Hel sin que, na Fin lân dia, por con ta de guer ra e ins- 
ta bi li da de po lí ti ca. Oi ten ta anos de pois, em 2020, a pan- 
de mia de co vid-19 trou xe um no vo cli ma de in se gu ran- 
ça e me do, com a do en ça to man do con ta do mun do e
ame a çan do a re a li za ção da com pe ti ção.

Após mui ta pres são, em mar ço de 2020, lo go após a
de cla ra ção da Or ga ni za ção Mun di al da Saú de (OMS)
ele van do o es ta do de con ta mi na ção pe lo no vo co ro na- 
ví rus co mo pan de mia, o Co mi tê Olím pi co In ter na ci o nal
(COI) anun ci ou o adi a men to da 32ª edi ção do even to
pa ra 2021. De pois de mais de um ano, a co vid-19 con ti- 
nua a ma tar mi lha res de pes so as por dia, as va ci nas são
es cas sas – prin ci pal men te nos paí ses mais po bres – e a
mai o ria dos ja po ne ses é con tra a re a li za ção en quan to a
pan de mia per du rar, mas os Jo gos Olím pi cos fo ram con- 
fir ma dos e vão ocor rer com pro to co los e me di das du ras
de se gu ran ça a par tir des ta quar ta-fei ra (21), com a ce- 
rimô nia de aber tu ra na sex ta (23). A cha ma olím pi ca,
que che gou ao país no dia 20 de mar ço de 2020, per ma- 
ne ceu no Ja pão du ran te to do o ano. O re ve za men to da
to cha foi adap ta do às exi gên ci as sa ni tá ri as e re to ma do
em 25 de mar ço de 2021, cul mi nan do no acen di men to
da pi ra du ran te a aber tu ra ofi ci al.

Ape sar de ser em 2021, o no me ofi ci al dos Jo gos con ti- 

nu ou co mo Tó quio 2020, já que ca da ci clo olím pi co, que
são as Olim pía das, du ra qua tro anos. Mes mo sus pen so
pe la pan de mia, a com pe ti ção re pre sen ta o fim do ci clo
olím pi co que re sul tou no 32º Jo gos Olím pi cos de ve rão,
sub se quen te ao Rio 2016. Tam bém pe sa o la do co mer ci- 
al, uma vez que não se ria viá vel lan çar ou tra mar ca, que
já era li cen ci a da pa ra ven da de pro du tos e afins.

De acor do com o pre si den te do COI, Tho mas Ba ch, há
sim bo lis mo na ma nu ten ção do no me, co mo uma “ce le- 
bra ção da hu ma ni da de, que su pe rou es se de sa fio sem
pre ce den tes do co ro na ví rus”: “Com es sa de ci são, es ta- 
mos de mons tran do nos so com pro mis so com os Jo gos
Olím pi cos de Tó quio 2020 e com o su ces so do even to, e
tam bém nos sa gra ti dão ao po vo ja po nês, ao Co mi tê Or- 
ga ni za dor, às au to ri da des go ver na men tais e a to dos que
pre pa ra ram es ses Jo gos Olím pi cos tão bem”, afir mou,
em en tre vis ta.

A me di da mais rí gi da é a au sên cia do pú bli co. Ape nas
atle tas, co mis são téc ni ca e equi pe or ga ni za do ra es ta rão
nas are nas e ins ta la ções de com pe ti ção. A or ga ni za ção
ain da pla ne jou que os atle tas se jam sub me ti dos a tes ta- 
gem cons tan te, res tri ção de des lo ca men to pe la ci da de,
ne ces si da de de dis tan ci a men to so ci al e uti li za ção obri- 
ga tó ria de más ca ras – com ex ce ção du ran te as com pe ti- 
ções.

O téc ni co da se le ção mas cu li na de vô lei, Re nan Dal
Zot to, em co le ti va no Ja pão, dis se que “os pro to co los es- 
tão bas tan te rí gi dos, o que im pe diu até a re a li za ção de
jo gos amis to sos pa ra pre pa ra ção”. Re nan fi cou in ter na- 
do no Bra sil du ran te 40 di as em con sequên cia da co vid-
19, mas con se guiu se re cu pe rar a tem po dos Jo gos de
Tó quio.

Até o pó dio se rá di fe ren te. Não ha ve rá mais a tra di ci- 
o nal en tre ga de me da lhas aos ven ce do res. Os pró pri os
atle tas te rão que pe gar as me da lhas e co lo car no pei to.
Se al guém ti ver um tes te con fir ma do pa ra a co vid-19, se- 
rá iso la do e não po de rá com pe tir. O não cum pri men to
dos pro to co los po de rá le var à ex clu são dos Jo gos Olím- 
pi cos e até a de por ta ção do Ja pão.

Nem mes mo a imi nên cia da ce rimô nia de aber tu ra e
as pri mei ras par ti das dis pu ta das no bei se bol/soft bol e
fu te bol afas tam to tal men te o ris co de um can ce la men to
de úl ti ma ho ra. É o que as se gu rou o che fe do co mi tê or- 
ga ni za dor dos Jo gos, Toshi ro Mu to. Em en tre vis ta co le ti- 
va con ce di da nes ta ter ça (20), ele afir mou que a or ga ni- 
za ção es tá aten ta ao nú me ro de in fec ções pe lo no vo co- 
ro na ví rus e se gue man ten do dis cus sões. O go ver no ja- 
po nês ain da am pli ou a fa se de emer gên cia da pan de mia
até o dia 22 de agos to pa ra evi tar a pro li fe ra ção da co vid-
19, com am pli a ção das proi bi ções de cir cu la ção e fun ci- 
o na men to de ati vi da des co mer ci ais na ca pi tal.

No si te ofi ci al dos Jo gos, os or ga ni za do res dis po ni bi li- 
zam uma re la ção di a ri a men te atu a li za da de ca sos con- 
fir ma dos de co vid-19 en tre cre den ci a dos (atle tas, mem- 
bros de de le ga ções e en ti da des es por ti vas, im pren sa,
fun ci o ná ri os, pres ta do res de ser vi ços e vo lun tá ri os). A
con ta gem foi inau gu ra da no dia 1º de ju lho e, até o dia
21, so ma vam-se 75 po si ti vos – sen do seis atle tas.

Mes mo com a ci da de pas san do por uma on da de con- 
ta mi na ções pe la co vid-19, Ba ch afir mou que “o ris co pa- 
ra ou tros mo ra do res da Vi la Olím pi ca e o ris co pa ra o po- 
vo ja po nês é ze ro”.

O mé di co Ju li val Ri bei ro, mem bro da So ci e da de Bra- 
si lei ra de In fec to lo gia, afir ma que a mai or pre o cu pa ção
é com a va ri an te del ta do no vo co ro na ví rus, que sur giu
na Ín dia e já es tá pre sen te no Bra sil. “A Olim pía da é im- 
por tan te, mas não hou ve um con sen so mun di al de que
ela po de ria ter si do re a li za da, por que a pan de mia ain da
es tá ati va. Nós te mos vá ri as va ri an tes – in clu si ve a Del ta,
que é al ta men te trans mis sí vel, so bre tu do em aglo me ra- 
ções”, dis se. O in fec to lo gis ta es pe ra que as me di das
ado ta das pe lo go ver no ja po nês se jam efi ca zes, mas que
não exis te 100% de ga ran tia que as pes so as não se rão
con ta mi na das.

São Luís, sexta-feira, 23 de julho de 2021

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


São Luis, sexta-feira, 23 de julho de 2021

Responsável: Celio Sergio
E-mail: celiosergio@hotmail.com 6 GERAL

A Diretoria Executiva da Companhia Saneamento Ambiental do Maranhão – CAEMA, por meio do 

Diretor Presidente, convoca os membros do Conselho Fiscal para participarem da Reunião, a ser 
realizada no dia 30 de julho de 2021, às 09h30, na sede da Companhia, situada a Rua Silva Jardim, 

nº 307, Centro, na cidade de São Luís, Estado do Maranhão a fim de deliberarem sobre a seguinte pauta:

1. Apreciação dos Balancetes referente ao Primeiro e Segundo, Trimestres de 2021, conforme Art. 
54, inciso VI, do Estatuto Social da CAEMA;
2. O que mais ocorrer.

São Luís, 19 de julho de 2021

André dos Santos Paula
Diretor Presidente

ESTADO DO MARANHÃO
COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO – CAEMA

CONVOCAÇÃO DO CONSELHO FISCAL

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de Serviços Laboratoriais em Análises 
Clínicas para atender às necessidades do Hospital de Cuidados Intensivos - HCI.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR LOTE.

DATA DA ABERTURA: às 08h30, do dia 18/08/2021, horário de Brasília/DF. Licitação ID nº 868778.
MOTIVO: Alterações no Edital conforme ERRATA 001 do dia 19 de julho de 2021, publicada no site 

www.emserh.ma.gov.br e no portal www.licitacoes-e.com.br.
Local de Realização: Plataforma Licitações-e: www.licitacoes-e.com.br.

Edital e demais informações estão disponíveis no site da EMSERH (www.emserh.ma.gov.br).
Informações adicionais serão prestadas na CSL/EMSERH localizada na Av. Borborema, Qd-16, n° 25, 

Bairro do Calhau, São Luís/MA, pelos e-mails csl@emserh.ma.gov.br e/ou 

amaral.neto@emserh.ma.gov.br ou pelo telefone (98) 3235-7333.

São Luís (MA), 19 de julho de 2021

Francisco Assis do Amaral Neto
Agente de Licitação da EMSERH

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 202/2021-CSL/EMSERH
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27.006/2021 - EMSERH

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de lavanderia hospitalar, 
incluindo o fornecimento de todo o enxoval necessário, em regime de comodato, bem como os 

insumos necessários e adequados à execução dos serviços, para atender às necessidades do Hospital 
Adélia Matos Fonseca (Itapecuru-Mirim/MA), o Hospital de Barreirinhas, o Hospital de Paulino 
Neves e o Hospital de Morros.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR LOTE.

DATA DA ABERTURA: às 08h30, do dia 11/08/2021, horário de Brasília/DF. ID nº [883834].
Local de Realização: Sistema Licitações-e: www.licitacoes-e.com.br.

Edital e demais informações estão disponíveis no site da EMSERH (www.emserh.ma.gov.br).
Informações adicionais serão prestadas na CSL/EMSERH localizada na Av. Borborema, Qd-16, n° 25, 

Bairro do Calhau, São Luís/MA, pelos e-mails csl@emserh.ma.gov.br e/ou 

amaral.neto@emserh.ma.gov.br e/ou amaralneto.cslemserh@gmail.com ou pelo telefone (98) 
3235-7333.

São Luís (MA), 15 de julho de 2021

Francisco Assis do Amaral Neto
Agente de Licitação da EMSERH

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 223/2021-CSL/EMSERH

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 96.828/2021 - EMSERH

A Secretária da Comissão Setorial Permanente de Licitação-CSL/UEMA, no uso de suas atribuições 

legais, comunica aos interessados que o Pregão Eletrônico n°025/2021 referente ao Processo 
Administrativo nº 32710/2021, objetivando a Contratação de empresa especializada na prestação, de 

forma continua dos serviços de vigilância patrimonial armada, diurna e noturna de ronda motorizada e 

ronda motorizada com apoio e serviços de vídeo monitoramento a serem executados nas instalações das 

unidades da Universidade Estadual do Maranhão/UEMA, Lote I – Campus Paulo VI, Prédio de Arquitetura 

e Prédio de Historia, situados em São Luís/MA e Lote II – Campi Centros de Estudos Superiores 

(Bacabal-CESB), (Balsas-CESBA), (Barra do Corda-CESBAC), (Caxias-CESC), (Codó-CESCD), (Coelho 

Neto-CESCON), (Colinas-CESCO), (Coroatá-CESCOR), (Grajau-CESGRA), (Itapecuru-Mirim-CESITA), 

(Lago da Pedra-CESLAP), (Pedreiras-CESPE), (Pinheiro-CESPI), (Presidente Dutra-CESPD), (Santa 

Inês-CESSIN), (São João dos Patos-CESJOP), (Timon-CESTIM), (Zé Doca-CESZD) e campus (Fazenda 

Escola de São Bento-FESB) situados no Continente, bem como em outros imóveis que venham a ser 

construídos ou doados à Universidade, anteriormente designado para o dia 23 de julho de 2021, ás 

09h30, fica ADIADO até ulterior deliberação e, posteriormente, será publicado novo edital e divulgada 

nova data para realização do certame.

São Luís-MA, 21 de julho de 2021

Inês Muniz Araújo
Secretária no exercício da Presidência

ESTADO DO MARANHÃO
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO – UEMA
COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2021 - CSL/UEMA

São Luís, 21 de julho de 20210

Marcelo Costa

Pregoeira da ALEMA

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO – ALEMA 

torna público que realizará licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, no dia 04 

de agosto às 09:30h, pelo sitio www.comprasnet.gov.br/compras/pt-br/ para 

aquisição de licença perpétua de direito de uso de sistema de gestão de recursos 

humanos. O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados nos sítios 

www.comprasnet.gov.br/compras/pt-br/e www.al.ma.leg.br no link Licitações, 

podendo ainda ser adquirido gratuitamente na CPL/ALEMA, através da 

apresentação de dispositivo de armazenagem eletrônica (cd, pen drive, etc.), 

durante os dias úteis, das 08:00 às 14:00. 

REPUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2021-CPL/AL

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4005/2019-AL

ESTADO DO MARANHÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÃO
  

                                  A Vice-Presidente do Conselho Curador, no exercício da 
Presidência, com base no artigo 22, § 2º do seu Estatuto, convoca o Conselho 
Curador para a 67ª Reunião Ordinária, a realizar-se no dia 27 de julho de 2021, 
às 10:00 horas, por meio de vídeo conferencia, com a finalidade de analisar e 
deliberar sobre o Relatório de Atividades e Avaliação de Desempenho referentes 
ao exercício de 2020. 

                                                     São Luís, 22 de julho de 2021

Maria de Fátima Silva Fonteles       
Vice-Presidente no exercício da Presidência

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021. A Prefeitura Municipal de 
Icatu/MA, através da Comissão Permanente de Licitação torna público para conhecimento dos 
interessados, que fará realizar, sob a égide do Decreto nº 10.024/19 e subsidiariamente as dis-
posições da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, Licitação na modalidade Pregão na sua 
forma Eletrônico, do tipo Menor Preço por Item, sob o Regime de fornecimento, objetivando: 
registro de preço para futura e eventual aquisição de livros didáticos para fundamental I e II 
da rede de ensino do município de Icatu - MA, conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas no instrumento convocatório. ABERTURA: 04 de agosto de 2021, às 08h00min, 
através da plataforma: https://licitar.digital/#home, demais informações no e-mail cplicatuli-
citacao@gmail.com. Icatu/MA, 21 de julho de 2021.  Denilson Odilon Fonsêca Pregoeiro.

ERRATA DO EDITAL DO PROCESSO Nº153/2021

A equipe de condução do TOMADA DE PREÇO nº 007/2021– cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS 
VICINAIS QUE LIGAM OS SEGUINTES TRECHOS: UNHA DE GATO AO POV. PEDROSAS, POV. ARINÉIAS 
AO POV. CAXIMBO SECO, POV. CENTRO AGOSTINHO AO POV. BACABA, POV. CENTRO DOS PEREIRAS 
AO POV. UNHA DE GATO, POV.CENTRO NOVO AO POV. COCO DO ALEXANDRE, POV. ENCRUZILHADA 
DO ZÉ DO MAR A MA-245, POV. GAVIÃO AO POV. JOÃO GROSSO, MA-245 AO POV. CAITITU, POV.PIAUS 
AO POV. CALUMBI, POV. SANTA TEREZA AO POV. CENTRO DO MEIO, SEDE DO MUNICIPIO AO POV. 
CABAÇA, MA-245 AO POV. CENTRO NOVO, CENTRO DOS BAIXINHOS AO POV. CENTRO NOVO, DO 
MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA-MA– comunica alteração no instrumento convocatório:

Lago da Pedra (MA), 19 de julho de 2021.

Sabrina Santos de Araújo 
Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2021

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2021

A Prefeitura Municipal de Mirador - MA, localizada na Rua Jornalista Mauritonio Meire, 22 – 
Centro, comunica aos interessados que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial de 
nº. 019/2021 no dia 05/08/2021, 09:00 hrs, horário local, objetivando o registro de preço para 
eventual e futura contratação de empresa especializada ou pessoa física para prestar o serviço 
de hospedagem para atender as demandas do Município de Mirador/MA. O presente Edital 
estará à disposição dos interessados na Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura 
Municipal de Mirador podendo ainda ser adquiridos GRATUITAMENTE durante os dias 
úteis, das 08:00 às 12:00 horas mediante pedido ao e-mail cplmirador2021@gmail.com.

MIRADOR (MA), 20/07/2021.

__________________________
Deusevan Pereira de Brito

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2021, REGISTRO DE PREÇO 
Nº 033/2021. O Município de Lago da Pedra (MA), por meio da Comissão Permanente de 
Licitação - CPL avisa aos interessados que fará realizar Licitação na seguinte modalidade 
e condições. Modalidade: Pregão Eletrônico. Modo de disputa: Aberto. Tipo de licitação: 
Menor preço por item, que será regida pela Lei nº 10.520/2002 e Decreto nº 10.024/2019, 
subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. Objeto: REGISTRO 
DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
NA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.  Data e horário do 
início da disputa: Dia 11/08/2021 às 09h00min (nove horas). Site para realização do Pregão: 
www.licitanet.com.br. Poderão participar da Licitação todas as empresas especializadas no 
ramo, que comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital, 
para a execução de seus objetivos. Maiores informações poderão ser obtidas no site do 
LICITANET e também nos dias de expediente das 08:00 às 12:00 horas, no Setor de Licitação 
do Município de Lago da Pedra- MA, onde poderão ser consultados gratuitamente, desde 
que em mídia, podendo ainda ser solicitado via e-mail: cpllagodapedra@gmail.com. Lago da 
Pedra- MA, 22 de Julho de 2021. Felipe Pereira Bacelar – Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 26/2021-CPL PROCESSO ADM. Nº 
66/2021-SEMAD. A Prefeitura Municipal de Pindaré-Mirim/MA, CNPJ: 06.189.344.0001-77, através da 
Comissão de Licitação, torna público para conhecimento dos interessados que realizará no dia 09 de agosto de 
2021, às 09:00hs (nove horas),  Licitação para Registro de Preços na modalidade Pregão na forma Eletrônica, 
objetivando a contratação de empresa para eventual e futuro fornecimento de material esportivo para atender 
as necessidades das Secretarias do Município de Pindaré Mirim - MA, conforme detalhamentos constantes no 
Anexo I - Termo de Referência, em sessão pública on-line por meio de recursos de tecnologia da informação 
– INTERNET através do site www.licitanet.com.br. Com fundamentação na Lei Federal nº 10.520/02, no 
Decreto Federal nº 10.024/2019, no Decreto Federal nº 7.892/2013 e alterações, na Lei Complementar nº 
123/2006 alterada pela Lei Complementar 147/2014, e subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993 e de outras 
normas aplicáveis ao objeto deste Certame. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados por 
intermédio de sistema eletrônico, qual seja www.licitanet.com.br; bem como no Mural de licitações do SACOP 
TCE ou Portal da Transparência do Município ou poderá ser solicitado através do e-mail cpl.pindaremirim@
hotmail.com ou ainda na sede da Prefeitura, na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL onde poderão 
ser obtidos e consultados gratuitamente mediante apresentação de mídia gravável (pen-drive), de 2ª a 6ª feira, 
das 8h às 12h, no endereço Avenida Elias Haikel nº 11, Centro, CEP 65.370-000.  Pindaré Mirim/MA, _21_ de 
julho de 2021. Alexandre Colares Bezerra Junior. Prefeito Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 27/2021-CPL PROCESSO ADM. Nº 
67/2021-SEMAD. A Prefeitura Municipal de Pindaré-Mirim/MA, CNPJ: 06.189.344.0001-77, através da 
Comissão de Licitação, torna público para conhecimento dos interessados que realizará no dia 09 de agosto de 
2021, às 14:30hs (Quatorze hora e trinta minutos).  Licitação para Registro de Preços na modalidade Pregão 
na forma Eletrônica, objetivando a contratação de empresa de serviços, manutenção e aquisição de balanças 
para atender as necessidades das Secretarias do Município de Pindaré Mirim/MA, conforme detalhamentos 
constantes no Anexo I - Termo de Referência. Com fundamentação na Lei Federal nº 10.520/02, Lei 
Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar 147/2014, e subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993 
e de outras normas aplicáveis ao objeto deste Certame. O Edital e seus anexos estão à disposição dos 
interessados por intermédio do Mural de licitações do SACOP TCE ou Portal da Transparência do Município 
ou poderá ser solicitado através do e-mail cpl.pindaremirim@hotmail.com ou ainda na sede da Prefeitura, 
na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL onde poderão ser obtidos e consultados gratuitamente 
mediante apresentação de mídia gravável (pen-drive), de 2ª a 6ª feira, das 8h às 12h, no endereço Avenida Elias 
Haikel nº 11, Centro, CEP 65.370-000.  Pindaré Mirim/MA, 21 de julho de 2021. Alexandre Colares Bezerra 
Junior. Prefeito Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 28/2021-CPL PROCESSO ADM. Nº 
68/2021-SEMAD. A Prefeitura Municipal de Pindaré-Mirim/MA, CNPJ: 06.189.344.0001-77, através da 
Comissão de Licitação, torna público para conhecimento dos interessados que realizará no dia 09 de agosto 
de 2021, às 16:30hs (dezesseis horas e trinta minutos).  Licitação para Registro de Preços na modalidade 
Pregão na forma Eletrônica, objetivando a contratação de empresa para consultoria e implantação da norma 
ISO 9001:2015, a fim de alcançar o atendimento dos requisitos da NBR ABNT ISO 9001:2015 para fins de 
certificação no Município de Pindaré Mirim/MA, conforme detalhamentos constantes no Anexo I - Termo de 
Referência. Com fundamentação na Lei Federal nº 10.520/02, Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei 
Complementar 147/2014, e subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste 
Certame. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados por intermédio do Mural de licitações 
do SACOP TCE ou Portal da Transparência do Município ou poderá ser solicitado através do e-mail cpl.
pindaremirim@hotmail.com ou ainda na sede da Prefeitura, na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL 
onde poderão ser obtidos e consultados gratuitamente mediante apresentação de mídia gravável (pen-drive), de 
2ª a 6ª feira, das 8h às 12h, no endereço Avenida Elias Haikel nº 11, Centro, CEP 65.370-000.  Pindaré Mirim/
MA, 21 de julho de 2021. Alexandre Colares Bezerra Junior. Prefeito Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2021. A Prefeitura Municipal de Coroatá/MA, 
através de seu pregoeiro torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar, sob a égide da 
lei n 10.520/02 e subsidiariamente as disposições da lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, Licitação na 
modalidade Pregão na sua forma PRESENCIAL, do tipo menor preço por ITEM, cujo objeto: Contratação de 
Pessoa Jurídica ou Física para prestação de serviço de locação de veículos para atender as demandas do Trans-
porte Escolar na Zona Rural do Município de Coroatá/MA, Ano 2021. Data da Abertura: dia 05 de Agosto de 
2021, às 08:00 hs, na Sala de reunião da Comissão Central de Licitação, situada na Praça José Sarney, 159, 
Centro de Coroatá/ MA, sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal. O edital e seus anexos 
encontram-se disponíveis 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) ou 
gratuitamente através de download nos seguintes sites: http://transparencia.coroata.ma.gov.br/acessoInforma-
cao/licitacao/tce;http://site.tce.ma.gov.br/index.php/mural-de-licitacoes-2.  Coroatá/MA, 19/07/2021. Eldo de 
Melo Viana, Secretário Municipal de Educação.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ

COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO
Praça Dr. José Sarney, 159 – Centro – Coroatá – MA

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA

CNPJ – 01.612.834/0001-10
AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021 – REPETIÇÃO.
A Prefeitura Municipal de Governador Nunes Freire/MA, através da Secretaria Municipal de Obras, 
Infraestrutura e Transporte, torna público que realizará às 09h00min do dia 19 de Agosto de 2021, na Sala 
da Comissão Permanente de Licitação, localizada na Rua do Varejão, n° 115, Centro, CEP: 65.284-000  
Governador Nunes Freire/MA, Licitação na modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço global, 
tendo por objeto Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Recuperação de 
estradas vicinais conforme contrato  de repasse nº 908199/2020, de interesse do Município de Governador 
Nunes Freire – MA, conforme Edital e seus Anexos, na forma da Lei Federal n° 8.666 de 21 de junho 
de 1993 e suas alterações, Lei Complementar n°. 123/2006 e alterações dadas pela Lei Complementar nº 
147/2014. O Edital e seus Anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, 
no horário das 08h00hs (oito horas) às 12h00hs (doze horas) e no site oficial deste poder executivo - www.
governadornuesfreire.ma.gov.br  onde poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente. Esclarecimentos 
adicionais no endereço supra, ou pelo e-mail: cplgnf2017@hotmail.com Governador Nunes Freire - MA, em 
22 de julho de 2021. Roberto da Silva Viana – Secretário Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte.

AVISO DE ADIAMENTO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 001.2021. A Prefeitura Municipal de Icatu/
MA, através da Comissão Permanente de Licitação torna público para conhecimento dos interessados, 
o ADIAMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 001.2021, do tipo Menor Preço por Item, sob o Regime de 
Fornecimento, em virtude da necessidade da prorrogação do prazo de entrega dos documentos pelos 
agricultores, solicitada pela Secretaria Municipal de Educação, conforme Lei N. º 11.947/2009 e Resolução 
FNDE N º 06/2020 e suas alterações posteriores, objetivando a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura 
familiar e empreendedor familiar rural destinados a alimentação escolar para a rede municipal de ensino de 
Icatu - MA, durante o ano de 2021. ABERTURA será: 05 de agosto de 2021, às 08h00min, Sala de sessões 
da Comissão de Licitações, sendo presidida pelo Presidente da Comissão Permanente de Licitação desta 
Prefeitura Municipal. O edital e seus anexos podem ser consultados gratuitamente no prédio da Prefeitura onde 
funciona a Comissão Permanente de Licitação ou pelo site www.icatu.ma.gov.br e ser adquiridos mediante o 
recolhimento da importância de R$ 50,00 (cinquenta reais) feito exclusivamente através de documento de 
Arrecadação Municipal (DAM). Demais informações no e-mail cplicatulicitacao@gmail.com. Icatu/MA, 22 
de julho de 2021. Denilson Odilon Fonsêca, Presidente da CPL.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 024/2021

A Prefeitura Municipal de Pio XII, Estado do Maranhão, Através do Senhor Telson da Cruz Oliveira, Secretário Municipal de Admi-
nistração, instituído pela portaria 004/2021 de 01 de janeiro de 2021, torna público que realizará às 09h00min (nove horas) horário 
local do dia 16 de agosto de 2021, na Sala da Comissão Permanente de Licitações, localizada na Rua Senador Vitorino Freire, SN, 
Centro, Pio XII/MA, Licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, que será julgada pelo seu Pregoeiro 
e respectiva equipe de apoio, instituída pela Portaria nº 111/2021 de 25 de fevereiro de 2021, tendo por objeto o Registro de Preços, 
para futura, eventual e parcelada contratação de empresa para publicação de avisos de licitação e outras publicações em jornal 
de grande circulação atendendo assim as necessidades do Município de Pio XII/MA, conforme Edital e Anexos, na forma da Lei 
Federal nº 10.520/2002, regulamentada pelos Decretos Municipais nº 008/2021 e nº 009/2021, Decreto Federal nº 7.892/2013 e suas 
alterações, Lei Complementar n° 123/2006 alterada pela Lei Complementar n° 147/2014, Lei Complementar nº 155/2016 e aplican-
do-se subsidiariamente no que couberem a Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas pertinentes à espécie. O Edital e seus Anexos 
estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08h00min às 12h00min, onde poderão ser con-
sultados e retirados gratuitamente pelo sitio oficial www.pioxii.ma.gov.br. Esclarecimentos: adicionais no mesmo endereço ou pelo 
e-mail pioxiicpl@gmail.com, esclarecemos ainda para todos os fins que a presente licitação será realizada em espaço amplo, respei-
tando todos os critérios recomendados pelo Ministério da Saúde quanto ao distanciamento social, aos presentes será obrigatório o 
uso de mascaras, e ainda disponibilizaremos de álcool em gel aos senhores licitantes e a todos que acompanharem a devida sessão.

Pio XII - MA, 19 de julho de 2021.
Telson da Cruz Oliveira

Secretário Municipal de Administração

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIO XII/MARANHÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ 06.447.833/0001-81

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 025/2021

A Prefeitura Municipal de Pio XII, Estado do Maranhão, Através da Senhora Luciana Nascimento Franco Costa, Secretária Munici-
pal de Assistência Social, instituído pela portaria 006/2021 de 01 de janeiro de 2021, torna público que realizará às 09h00min (nove 
horas) horário local do dia 17 de agosto de 2021, na Sala da Comissão Permanente de Licitações, localizada na Rua Senador Vitorino 
Freire, SN, Centro, Pio XII/MA, Licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, que será julgada pelo seu 
Pregoeiro e respectiva equipe de apoio, instituída pela Portaria nº 111/2021 de 25 de fevereiro de 2021, tendo por objeto o Registro 
de preços para eventual, futura e parcelada aquisição de kits enxoval, atendendo assim, as necessidades da Secretaria Municipal de 
Assistência Social de Pio XII-MA, conforme Edital e Anexos, na forma da Lei Federal nº 10.520/2002, regulamentada pelos Decre-
tos Municipais nº 008/2021 e nº 009/2021, Decreto Federal nº 7.892/2013 e suas alterações, Lei Complementar n° 123/2006 alterada 
pela Lei Complementar n° 147/2014, Lei Complementar nº 155/2016 e aplicando-se subsidiariamente no que couberem a Lei Fe-
deral nº 8.666/1993 e demais normas pertinentes à espécie. O Edital e seus Anexos estão à disposição dos interessados no endereço 
supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08h00min às 12h00min, onde poderão ser consultados e retirados gratuitamente pelo sitio 
oficial www.pioxii.ma.gov.br. Esclarecimentos: adicionais no mesmo endereço ou pelo e-mail pioxiicpl@gmail.com, esclarecemos 
ainda para todos os fins que a presente licitação será realizada em espaço amplo, respeitando todos os critérios recomendados pelo 
Ministério da Saúde quanto ao distanciamento social, aos presentes será obrigatório o uso de mascaras, e ainda disponibilizaremos 
de álcool em gel aos senhores licitantes e a todos que acompanharem a devida sessão.

Pio XII - MA, 20 de julho de 2021.
Luciana Nascimento Franco Costa

Secretária Municipal de Assistência Social
Portaria nº 006/2021.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIO XII/MARANHÃO

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 025/2021

A Prefeitura Municipal de Pio XII, Estado do Maranhão, Através do Senhor Telson da Cruz Oliveira, Secretário Municipal de 
Administração, instituído pela portaria 004/2021 de 01 de janeiro de 2021, torna público que realizará às 09h00min (nove horas) do 
dia 09 de agosto de 2021, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, localizada na Rua Senador Vitorino Freire, SN, Centro, Pio 
XII/MA, Licitação na modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço por item, que será julgada pela Comissão Permanente de 
Licitação (CPL) que tem por presidente o Sr.º Neemias de Oliveira Ripardo Garreth, instituídos pela Portaria nº 112/2021 de 25 de 
fevereiro de 2021, tendo por objeto a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de consultoria e orientação ao 
controle interno junto ao Município de Pio XII/MA, conforme Edital e seus Anexos, na forma da Lei n° 8.666/93, Decreto Federal 
nº 9.412/2018, Lei Complementar n° 123/2006 alterada pela Lei Complementar n° 147/2014, Lei Complementar nº 155/2016 e suas 
demais legislações pertinentes. O Edital e seus Anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no 
horário das 08h00min às 12h00min, onde poderão ser consultados e retirados gratuitamente pelo sitio oficial www.pioxii.ma.gov.br. 
Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço ou pelo e-mail pioxiicpl@gmail.com, esclarecemos ainda para todos os fins que a 
presente licitação será realizada em espaço amplo, respeitando todos os critérios recomendados pelo Ministério da Saúde quanto ao 
distanciamento social, aos presentes será obrigatório o uso de mascaras, e ainda disponibilizaremos de álcool em gel aos senhores 
licitantes e a todos que acompanharem a devida sessão.

Pio XII - MA, 19 de julho de 2021.
Telson da Cruz Oliveira

Secretário Municipal de Administração
Portaria nº 004/2021.

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA DE PIO XII - MA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ 06.447.833/0001-81

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 023/2021

A Prefeitura Municipal de Pio XII, Estado do Maranhão, Através do Senhor Telson da Cruz Oliveira, Secretário Municipal de Admi-
nistração, instituído pela portaria 004/2021 de 01 de janeiro de 2021, torna público que realizará às 09h00min (nove horas) horário 
local do dia 10 de agosto de 2021, na Sala da Comissão Permanente de Licitações, localizada na Rua Senador Vitorino Freire, SN, 
Centro, Pio XII/MA, Licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por item, que será julgada pelo seu Pregoeiro 
e respectiva equipe de apoio, instituída pela Portaria nº 111/2021 de 25 de fevereiro de 2021, tendo por objeto o Registro de preços 
para contratação de empresa para eventual, futura e parcelada aquisições de gêneros alimentícios para atender as necessidades das 
diversas secretarias da Prefeitura Municipal de PIO XII – MA, conforme Edital e Anexos, na forma da Lei Federal nº 10.520/2002, 
regulamentada pelos Decretos Municipais nº 008/2021 e nº 010/2021, Decreto Federal nº 7.892/2013 e suas alterações, Lei Comple-
mentar n° 123/2006 alterada pela Lei Complementar n° 147/2014, Lei Complementar nº 155/2016 e aplicando-se subsidiariamente 
no que couberem a Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas pertinentes à espécie. O download deste Edital, assim como o Termo 
de Referência e todos os anexos estarão disponíveis gratuitamente nas seguintes páginas da Internet: www.pioxii.ma.gov.br e www.
licitapioxii.com.br, ou poderão ser solicitados através do e-mail pioxiicpl@gmail.com ou ainda, na sede da Prefeitura Municipal de 
Pio XII/MA, Setor de Licitações situado à Rua Senador Vitorino Freire, SN, Centro, Pio XII/MA, de 2ª a 6ª feira, no horário das 
08h00min às 12h00min. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço ou pelo e-mail pioxiicpl@gmail.com.

Pio XII - MA, 19 de julho de 2021.
Telson da Cruz Oliveira

Secretário Municipal de Administração
Portaria nº 004/2021.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIO XII/MARANHÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ 06.447.833/0001-81

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 095/2021.
TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2021.

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Sambaíba - MA, na forma da Lei Federal n• 8.666/93 e 
suas alterações, torna público que realizará licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2021, 
cujo objeto trata da CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA 
E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE ALEGRE DO MUNICÍPIO DE SAMBAÍBA/MA. O recebimento 
e abertura dos envelopes de Documentação e Proposta será em Sessão Pública a ser realizada às 09:00h, do 
dia 11 de agosto de 2021, na Sala de Licitações da CPL, localizada na Praça Jose do Egito Coelho, nº 200, 
Centro, Sambaíba/MA. O edital está disponível para todos os interessados no Site do TCE/MA no sistema 
SACOP, poderá ser consultado e obtido na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL, localizada no 
Praça José do Egito, 200, Centro, Sambaíba - MA, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 12:00 horas, podendo ainda 
ser solicitado através do E-mail: sambaibacpl@gmail.com, seus respectivos avisos estarão disponíveis no 
Portal da Transparência do Município: http://www.sambaiba.ma.gov.br/. Esclarecimento adicional no mesmo 
endereço e e-mail citados e provisoriamente no número +55 99 98464-4897. Sambaíba (MA), 21 de julho de 
2021. Edson da Silva Santos – Presidente da Comissão Permanente de Licitação.
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Como receber seu pet
novo em casa

Se gu ran ça e pro te ção

Ali men ta ção

O
s efei tos da lon ga pan de mia 
de Co vid-19 e do iso la men- 
to so ci al aca ba ram le van do 
gran de par te dos bra si lei ros 

a op tar por re ce ber mais um mo ra dor 
em su as ca sas: um pet. Da dos do Se- 
brae in di cam que, com mais de 140 
mi lhões de pets, o mer ca do des se seg- 
men to no País é um dos mai o res do 
mun do, com fa tu ra men to de qua se 
R$ 35 bi lhões ao ano.

An tes de re ce ber o pet em ca sa, po- 
rém, é ne ces sá rio ob ser var al guns cui- 
da dos. Pen san do nis so, a mé di ca ve- 
te ri ná ria e co or de na do ra do cur so de 
Me di ci na Ve te ri ná ria da Pi tá go ras, 
Car la Ja nai na Re bou ças, traz al gu mas 
di cas:

Aten ção com a se gu ran ça dos pets: 
pa ra quem mo ra em apar ta men to, a 
pri mei ra di ca é co lo car te las de pro te- 
ção nas ja ne las e ob ser var se per ma- 
ne cem in tac tas, pois com o tem po os 
pets po dem des truí-las. Ou tro fa tor a 
ser ob ser va do é o pi so: os as so a lhos 
de ce râ mi ca e por ce la na to são os que 
me nos der ra pam, re du zem ruí dos e 
são mais fá ceis de lim par. Ou tro pi so 
in di ca do é vi ní li co, que além de ter 
lim pe za fá cil, não pre ju di ca as pa ti- 
nhas e é atér mi co.

“É im por tan te ter um pi so an ti der- 
ra pan te no lo cal on de o ani mal cos tu- 
ma se dei tar. Pro cu re sem pre a ori en- 
ta ção ve te ri ná ria ca so seu ani mal es- 
te ja man can do, ga nhan do mui to pe so 
ou se as unhas es ti ve rem mui to lon- 
gas. Exer ci te sem pre o pet, pa ra man- 
tê-lo com uma boa mus cu la tu ra, pois 
os mús cu los aju dam a man ter as ar ti- 
cu la ções no lu gar”, ori en ta Re bou ças.

Es co lha bem o lo cal em que o no vo 
mo ra dor fa rá su as re fei ções. Pre fi ra

Trans por te

Saú de

NOVOS ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO EM CASA PODE SER UM DESAFIO PARA OS TUTORES

um lo cal are ja do e sem mui tos mó veis 
e ob je tos. Nun ca use o mes mo co me- 
dou ro pa ra ali men tos e água – de vem 
ser dois, di fe ren tes. Pa ra is so, o me- 
lhor ma te ri al é o aço ino xi dá vel, que 
ris ca e es tra ga me nos que os de plás ti- 
co, acrí li co e alu mí nio. Se o pet ain da 
for fi lho te, vo cê te rá que tro car os re ci- 
pi en tes de co mi da e água con for me 
ele cres ce.

Se le ci o ne a ra ção do pet com aju da 
do mé di co ve te ri ná rio, pois o ali men- 
to de ve aten der as ne ces si da des nu tri- 
ci o nais bá si cas, e fi que aten to à qua li- 
da de do pro du to.

Trans por te seu pet em uma cai xa 
de es pe cí fi ca pa ra es sa fi na li da de, 
ven di da em petshops, ou use um cin- 
to de se gu ran ça pró prio pa ra cães. 
São as úni cas for mas se gu ras pa ra 
pas se ar de car ro – qual quer ou tra for- 
ma é con si de ra da in fra ção pe lo Có di- 
go de Trân si to Bra si lei ro. Além dis so, 
avi se seu ve te ri ná rio se o pet não se 
der bem em veí cu los, aviões ou se a vi- 
a gem for lon ga, pa ra jun tos po de rem 
aju dá-lo.

O pet pre ci sa to mar to das as va ci- 

nas pa ra ter uma boa saú de. No mer- 
ca do exis tem vá ri os ti pos de va ci nas 
pa ra os pets. Du as são obri ga tó ri as: as 
va ci nas múl ti plas e an tir rá bi cas. “As 
va ci nas múl ti plas pro te gem con tra 
vá ri as do en ças, co mo a Par vo vi ro se e 
a Ci no mo se nos cães, e a Ri no tra queí- 
te e Leu ce mia Vi ral nos ga tos. Pa ra os 
cães, exis tem ain da al gu mas va ci nas 
fa cul ta ti vas que de vem ser apli ca das 
de acor do com re co men da ção do mé-
di co ve te ri ná rio e o ris co de ex po si ção 
do ani mal a es sas do en ças”, de ta lha 
Re bou ças.

A es pe ci a lis ta res sal ta a im por tân- 
cia da va ci na ção, prin ci pal men te pa ra 
os fi lho tes. “Eles con tam com os an ti- 
cor pos ma ter nos trans mi ti dos pe la 
mãe por meio da ama men ta ção. Com 
o pas sar do tem po, os an ti cor pos co- 
me çam a de sa pa re cer e a va ci na ção se 
tor na es sen ci al. Dei xar os fi lho tes sem 
as va ci nas é mui to pe ri go so, pois nes-
ta fa se o sis te ma de de fe sa ain da é 
mui to frá gil”.

Por úl ti mo e mais im por tan te: es te-
ja sem pre em dia com a car tei ra de va- 
ci na ção do seu pet e te nha sem pre em 
mãos o te le fo ne e en de re ço de um 
pro fis si o nal mé di co ve te ri ná rio de 
sua con fi an ça que ofe re ça aten di- 
men to 24h.

PASSEIO

Como transportar seu gato com segurança

ALGUNS TUTORES ADIAM AS VISITAS AO MÉDICO-VETERINÁRIO POR CONTA DO RECEIO DO ESTRESSE CAUSADO NO GATO

Os check-ups pre ven ti vos são mui- 
to im por tan tes pa ra os ga tos, pois po- 
dem de tec tar pro ble mas na saú de ge- 
ral dos fe li nos an tes mes mo dos sin to- 
mas se rem per cep tí veis. No en tan to,
al guns tu to res adi am as vi si tas ao mé- 
di co-ve te ri ná rio por con ta do re ceio
do es tres se cau sa do no ga to. Mu dan- 
ças de com por ta men to, mes mo que
mí ni mas, po dem ser os pri mei ros si- 
nais de al gum pro ble ma mais pro fun- 
do. Por is so o tu tor tem pa pel fun da- 
men tal no cui da do da saú de do seu
ga ti nho. Pen san do na cons ci en ti za- 
ção so bre o te ma, uma sé rie de ori en- 
ta ções pa ra fa ci li tar a ida às con sul tas
de ro ti na, com di cas pa ra o trans por te
ade qua do do pet, que evi ta ten sões e
pri o ri za o bem-es tar do bi cha no.

Con fi ra abai xo as 10 di cas da Mé di- 
ca-Ve te ri ná ria Na tá lia Lo pes, pa ra um
pas seio de car ro tran qui lo com seu
ga to:

1. Nun ca le ve seu ga to sol to no car- 
ro. Exis tem dis po si ti vos de se gu ran ça
pa ra ga tos e cães que são im pres cin- 
dí veis co mo as cai xas e bol sas de
trans por te.

2. Es co lha uma cai xa, bol sa ou gai- 
o la de trans por te re sis ten te. O ide al é
que te nha aber tu ra na par te de ci ma e
na fren te. Se a par te de ci ma for to tal- 
men te re mo ví vel, per mi ti rá que o ga- 
to se ja exa mi na do sem ter de sair da
cai xa, por exem plo.

3. Dei xe a cai xa de trans por te fa zer
par te da ca sa, as sim, seu ga to po de rá
vê-la e ava liá-la co mo par te da mo bí- 
lia e is so se tor na rá fa mi li ar pa ra ele.

4. Dei xe a cai xa de trans por te o
mais fa mi li ar e con for tá vel pos sí vel
com co ber to res ma ci os. Des ta for ma
os ga tos ten dem a en ten der me lhor
que não vão pas sar apu ros.

5. Bus que o ga ti nho den tro de ca sa
ho ras an tes de sair e o con vi de pa ra
en trar so zi nho na cai xa de trans por te
e acos tu má-lo à si tu a ção que irá ocor- 
rer mais tar de.

6. Pa ra o des lo ca men to ca sa-car ro/
car ro-clí ni ca e vi ce-ver sa, evi te sa cu- 
dir a cai xa de trans por te, en cos tar a
cai xa na pa re de ou por tas ou co lo cá-la
no chão de for ma abrup ta pa ra não
as sus tar o pet. Lem bre-se que o cam- 

po de vi são de le es tá li mi ta do à por ti-
nha da cai xa, e o am bi en te ex ter no
con fe re odo res des co nhe ci dos até en-
tão.

7. Em vi a gens lon gas não es que ça
de le var água e o ali men to do seu pet
pa ra man tê-lo cal mo. Con sul te o seu
mé di co-ve te ri ná rio pa ra ori en ta ções
so bre vi a gens.

8. Tam bém le ve ou tros itens com
odor fa mi li ar, co mo os brin que dos fa- 
vo ri tos. O uso de fe romô ni os sin té ti- 
cos po dem aju dar.

9. Em per cur sos mais lon gos, co mo
vi a gens, fa ça pau sas es tra té gi cas pa ra
que o pet pos sa es va zi ar a be xi ga e se
dis trair. Mas dê pre fe rên cia pa ra lo- 
cais cal mos pa ra o pet não fi car as sus- 
ta do

10. En ten da o efei to que sua pró- 
pria an si e da de ou es tres se po de exer-
cer so bre seu pet, por is so, man te nha
a cal ma e per ma ne ça po si ti vo. Con- 
ver se com seu pet em voz bai xa e cal- 
ma, pros si ga no rit mo de le, fi que
aten to a re a ção de le e use re com pen- 
sas que in cen ti vem os com por ta men- 
tos de se ja dos.

Com por ta men to com o pet du ran te o iso la men to so ci al

Um pet em mi nha vi da

Com pra & Con su mo Pet

EFEI TOS DA PAN DE MIA

Re la ções com os
pets fo ram al te ra das

A pan de mia in flu en ci ou ques tões de re la ci o na men to
e con vi vên cia não só en tre as pes so as, mas tam bém com
os ani mais de es ti ma ção. Na pes qui sa “Pets em Ca sa”,
re a li za da pe la Hi bou – em pre sa de pes qui sa e mo ni to ra- 
men to de mer ca do e con su mo – fi ca cla ra co mo a re la- 
ção en tre hu ma nos e pets foi im pac ta da. Há bi tos de
com pra, com por ta men to e con su mo tam bém fo ram al- 
te ra dos. Os bi chi nhos se tor na ram es sen ci ais por se
apre sen ta rem co mo com pa nhia e apoio emo ci o nal du- 
ran te o pe río do de iso la men to so ci al. Ou tro re cor te da
amos tra é so bre a per cep ção da vi o lên cia con tra os ani- 
mais e as pos sí veis pe na li da des.

“Ter um pet é sem pre um apren di za do cons tan te e
on de a par te afe ti va tem uma gran de for ça. A re la ção en- 
tre hu ma nos e ani mais se tra duz em com pa nhei ris mo,
ca ri nho e par ce ria, se ja pa ra exer cí ci os ou mo men tos de
des con tra ção. Cui dar de um ou tro ser en vol ve aten ção,
de di ca ção e po de re sul tar em fe li ci da de e bem-es tar”,
afir ma Li gia Mel lo, só cia da Hi bou.

Se gun do o es tu do re a li za do em ju lho/21, que te ve co- 
mo fil tro pes so as que pos su em ani mais do més ti cos em
ca sa, a mai o ria dos en tre vis ta dos pos su em ca chor ros
(87,9%), se gui do por ga tos (33,7%), pás sa ros (11%), ro e- 
do res e rép teis (2,5% e 2,6%, res pec ti va men te). 0,2%
afir ma ram ter o por co co mo seu ani mal de es ti ma ção.
En tre os ani mais em que a cas tra ção se apli ca, es tão
83,6%.

O fa tor do dis tan ci a men to so ci al acen tu ou a par ce ria
du ran te a ro ti na e au men tou a pos si bi li da de de apro vei- 
tar o com pa nhei ro em ca sa. Du ran te o pe río do, 17% dos
en tre vis ta dos afir ma ram te rem ado ta do um pet. Tan to
pa ra es tes quan to pa ra os que já pos suíam seus ani mais,
eles re pre sen ta ram um su por te emo ci o nal em tem pos
de pan de mia. A fra se foi apon ta da por 54,9% co mo afir- 
ma ti va que mais fez sen ti do du ran te es se tem po. 48,9%
das pes so as in for ma ram que se ape ga ram mais aos seus
pets, de vi do ao mai or con ví vio. E pa ra os ani mais, a
com pa nhia tam bém foi im por tan te, pois 33,1% das pes- 
so as no ta ram que seus bi chi nhos fi ca ram mais cal mos.

Além dis so, as ati vi da des co ti di a nas fo ram re a dap ta- 
das du ran te a pan de mia. Os pas sei os acon te cem/acon- 
te ce ram em ho rá ri os al ter na ti vos pa ra 29,8%; pa ra
18,9%, os pets fo ram com pa nhi as pa ra os exer cí ci os fí si- 
cos; e 19,1% des co bri ram no vas brin ca dei ras pa ra fa zer
em ca sa e en tre ter o pet.

A mai or par ce la dos res pon den tes in for mou que pos- 
sui seus pets há mais de 10 anos (54,3%). Os que cui dam
ou têm bi chos en tre 5 e 10 anos re pre sen tam 20,6%; en- 
quan to aque les que li dam com ani mais de es ti ma ção
en tre 3 e 5 anos são for ma dos por 12,8%. 10,3% têm seus
ani mais en tre 1 e 3 anos, e ape nas 0,2% há me nos de um
ano. De to da a amos tra, uma gran de por cen ta gem cha- 
ma a aten ção, 66% dos pets fo ram ado ta dos em ONGs
ou re ti ra dos das ru as, ga nhan do um no vo tu tor. 30,7%
afir ma ram que re ce be ram seus ani mais vin dos de fa mi- 
li a res ou ami gos, e 25,8% de cla ra ram a com pra de seus
pets.  

Quan do abor da dos so bre on de seu pet po de dor mir, a
mai or par te de les têm to da a ca sa li be ra da (63,8%). Al- 
gu mas fa mí li as per mi tem o aces so pa ra o so no dos bi- 
chi nhos à sa la e a ou tros am bi en tes so ci ais (36,4%) da
ca sa. Uma par te dos en tre vis ta dos en si nou aos seus pets
a dor mi rem em su as ca mi nhas (36,3%), mas os quar tos
tam bém são li be ra dos por 35,4% dos res pon den tes. Há
aque les bi chi nhos que con quis ta ram ain da mais es pa- 
ço, que po dem usu fruir de so fás (29,4%) e ca mas
(24,5%). Já o quin tal (23,6%), co mo am bi en te pa ra os
pets dor mi rem, ocu pa a úl ti ma po si ção nes te ran king.

Os ser vi ços de as si na tu ras re la ci o na dos aos ani mais
de es ti ma ção ain da são pou co uti li za do en tre os do nos
de pets. 72,8% não pos sui ne nhu ma as si na tu ra ou pla no
men sal pa ra seus bi chos. En tre os que pos su em al gum
ser vi ço men sal, a mai o ria é de ra ção (11,8%), se gui do
por 7,3% de petshop (ba nho, to sa ou daycare). Re mé- 
dio/ver mí fu go/an ti-pul ga e Saú de (ve te ri ná rio/hos pi- 
ta lar), são 3,5% e 3,6%, res pec ti va men te. Brin que dos,
aces só ri os (co lei ra, ca ma, sa qui nho de li xo) e co mi da
pron ta, re pre sen tam jun tos me nos de 3,5%.

Pa ra di mi nuir as saí das de ca sa, 13,7% de cla ra ram
que re du zi ram os ba nhos em petshops. Ain da as sim,
56% re ve la ram que man tém su as com pras em petshops
de bair ro; 47,2% em gran des lo jas fí si cas ou re des es pe- 
ci a li za das pa ra pets; 18,6% em su per mer ca dos/mer ca- 
dos fí si cos co muns; e 12,1% fa zem su as com pras de pe- 
que nos pro du to res/em pre en de do res de pro du tos pa ra
ani mais.

As com pras em apli ca ti vos e via in ter net tam bém fo- 
ram ci ta das. 28,5% in for ma ram que ad qui rem pro du tos
pa ra seus pets em pla ta for mas di gi tais es pe ci a li za das;
5,6% em mer ca dos/su per mer ca dos on li ne; e 4,8% em
apps de delivery.

Quan to aos cus tos men sais, a mo da de gas tos fi ca em
tor no de R$300, sen do que cer ca de 42% in for mou gas to
en tre R$251 e R$500 pa ra cui dar de seus ani mais. 23%
têm cus tos en tre R$151 e R$250; 18% gas ta de R$51 a
R$150; 13% in ves te de R$501 a R$1000; 2% gas ta en tre
R$1001 e R$1500, a mes ma por cen ta gem gas ta en tre
R$1501 e R$2000. Ou tros 2% dos en tre vis ta dos afir mam
ter um cus to bai xo de até R$50, por mês, pa ra cui dar de
seus pets.

São Luís, sexta-feira, 23 de julho de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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Nas ações de hoje, cerca de 120 policiais federais cumprem 29 mandados de busca e
apreensão na Bahia, Ceará, Maranhão, Mato Grosso, Pará e Santa Catarina

MARANHÃO

PF investiga fraudes no
auxílio emergencial

A
Po lí cia Fe de ral (PF) de fla grou 
ho je (22) a Ope ra ção Ani mus 
Frau dan di pa ra dar con ti nui- 
da de ao com ba te às frau des 

aos be ne fí ci os emer gen ci ais pa gos a 
pes so as que pas sam por di fi cul da des 
fi nan cei ras em de cor rên cia da pan de- 
mia.  No Ma ra nhão, a ação acon te ce 
nas ci da des de São Luís e Im pe ra triz.

Se gun do a PF, a ação vi sa iden ti fi car 
frau des de for ma a de sar ti cu lar e res- 
pon sa bi li zar in te gran tes de or ga ni za- 
ções cri mi no sas, bem co mo re cu pe rar 
os va lo res des vi a dos. Ao to do, 114 
ope ra ções po li ci ais fo ram de fla gra das 
vi san do o com ba te a frau des com be- 
ne fí ci os emer gen ci ais, cum prin do, ao 
to do, mais de 443 man da dos de bus ca 
e de 50 man da dos de pri são.

 114 OPERAÇÕES POLICIAIS FORAM DEFLAGRADAS VISANDO O COMBATE A FRAUDES 

Nas ações de ho je, cer ca de 120 po- 
li ci ais fe de rais cum prem 29 man da- 
dos de bus ca e apre en são na Bahia, 
Ce a rá, Ma ra nhão, Ma to Gros so, Pa rá e 
San ta Ca ta ri na. Ain da se gun do os in- 
ves ti ga do res, qua tro man da dos de se- 
ques tro de bens es tão sen do cum pri- 
dos, e apro xi ma da men te R$ 60 mil fo- 
ram blo que a dos por de ter mi na ção ju- 
di ci al.

“A ope ra ção foi ba ti za da Ani mus 
Frau dan di, ex pres são la ti na que sig ni- 
fi ca in ten ção de frau dar, que re me te 

ao ca rá ter frau du len to e in ten ci o nal 
dos des vi os de va lo res iden ti fi ca dos 
no cur so das in ves ti ga ções”, in for- 
mou a PF.

As ações de cor rem da Es tra té gia In- 
te gra da de Atu a ção con tra as Frau des 
ao Au xí lio Emer gen ci al, que con ta 
com a par ti ci pa ção do Mi nis té rio Pú- 
bli co Fe de ral, Mi nis té rio da Ci da da-
nia, Cai xa, Re cei ta Fe de ral, Con tro la- 
do ria-Ge ral da União e Tri bu nal de 
Con tas da União.

MARANHÃO

Mais de 19 mil famílias recebem cartões-alimentação

CERCA DE 70% DESSAS FAMÍLIAS RECEBERÃO AS DOAÇÕES EM CESTAS OU CARTÕES-ALIMENTAÇÃO, MENSALMENTE, POR 6 MESES

Di an te do cres ci men to no nú me ro
de pes so as em si tu a ção de in se gu ran- 
ça ali men tar gra ve no Bra sil, in ten si fi- 
ca do pe la pan de mia da Co vid-19, a
Va le es tá unin do re for ços com as so ci- 
a ções que atu am pa ra o com ba te à fo- 
me pa ra dis tri buir 1 mi lhão de ces tas
bá si cas no Bra sil. Cer ca de 70% des sas
fa mí li as re ce be rão as do a ções em ces- 
tas ou car tões-ali men ta ção, men sal- 
men te, por 6 me ses. No Ma ra nhão, já
foi en tre gue o car tão-be ne fí cio a
19.745 fa mí li as, de 33 mu ni cí pi os. No- 
vos car tões se rão en tre gues no mês de
agos to às mes mas fa mí li as be ne fi ci a- 
das. Es tes, de vem ser uti li za dos até o
fi nal da cam pa nha. Tam bém vão ser
do a das ces tas bá si cas pa ra ins ti tui- 
ções lo cais.

A dis tri bui ção dos car tões-ali men- 
ta ção, vi a bi li za dos pe la Ale lo, ocor reu
na ca pi tal ma ra nhen se e em mu ni cí- 
pi os do in te ri or, e foi re a li za da pe lo
Ins ti tu to Nor des te Ci da da nia, por
meio da par ce ria da Fun da ção Va le e
com apoio do Cen tro de Ex ce lên cia
con tra a Fo me do Pro gra ma Mun di al
de Ali men tos (WFP), da Or ga ni za ção
das Na ções Uni das (ONU). Além de
São Luís, es tão sen do be ne fi ci a das fa- 
mí li as dos mu ni cí pi os de San ta Inês,
Ci de lân dia, Al to Ale gre do Pin da ré,
Itin ga do Ma ra nhão, São Fran cis co do
Bre jão, São Pe dro da Água Bran ca, Vi la

No va dos Mar tí ri os, Açai lân dia, Ca ja- 
ri, Bom Je sus das Sel vas , Bu ri ti cu pu,
Bom Jar dim, Ma ta Ro ma, Ana pu rus,
San ta Qui té ria do Ma ra nhão, Ara ri,
Ma ti nha, Ana ja tu ba, San ta Ri ta, Ita- 
pe cu ru Mi rim, Mi ran da do Nor te, Ba- 
ca bei ra, Ca cho ei ra Gran de, Tu fi lân- 
dia, Iga ra pé do, Mon ção, Vi tó ria do
Me a rim, Pin da ré -Mi rim, San ta Lu zia,
Ser ra no do Ma ra nhão, Api cum-Açu e
Luís Do min gues. “Nun ca foi tão ne- 
ces sá rio co mo ago ra, em meio à pan- 
de mia da Co vid-19, aju dar quem en- 
fren ta di fi cul da des pa ra se ali men tar
di a ri a men te. Co nec tan do com o nos- 
so pro pó si to de me lho rar a vi da e
trans for mar o fu tu ro das pes so as, es- 
ta mos so man do fle xão no com ba te à
fo me e es pe ra mos que ou tras em pre- 
sas tam bém ve nham a apoi ar es ta
cau sa”, afir ma Edu ar do Bar to lo meo,
Pre si den te da Va le.

Fren tes de atu a ção
A dis tri bui ção das ces tas foi di vi di- 

da em três fren tes: o WFP es tá ofe re- 
cen do apoio téc ni co e lo gís ti co a
ONGs par cei ras, que es tão fa zen do a
dis tri bui ção dos ali men tos pa ra mu- 
ni cí pi os do Es pí ri to San to, Ma ra nhão,
Mi nas Ge rais, Pa rá e Ma to Gros so do
Sul, por meio de ces tas bá si cas ou car- 
tões-ali men ta ção. Es ta ação con ta
tam bém com apoio de go ver nan ça da
De loit te no pro ces so. O Mo vi men to

Pa ne la Cheia es tá res pon sá vel por dis-
tri buir ali men tos pa ra os de mais es ta- 
dos do país e, den tro de le, a CU FA. Já a
atu a ção do União Rio se rá fo ca da no
Rio de Ja nei ro.

A Ação da Ci da da nia e a Re de Vo- 
lun tá ria Va le, pla ta for ma de vo lun ta- 
ri a do da em pre sa, aber ta a to da a so- 
ci e da de, es tá mo bi li zan do as pes so as
men ci o na das em do ar, em to do o
país, a se uni rem a cau sa. A ca da R $ 1
do a do pe lo si te da Re de Vo lun tá ria, a
Va le fa rá uma do a ção de R $ 10. A me-
ta é al can çar R $ 2 mi lhões em do a-
ções da Va le, que se rão re ver ti dos em
ces tas bá si cas a se rem en tre gues pe la
Ação da Ci da da nia no Ma ra nhão, e
tam bém no Rio de Ja nei ro, Es pí ri to
San to, Mi nas Ge rais, Pa rá e Ma to
Gros so do Sul. Pa ra do ar: https://re-
de vo lun ta ri a va le.com.br/. “Fi ca mos
fe li zes por unir pai néis com a Va le e
ou tras em pre sas que bus cam olhar e
trans for mar vi das que pas sam des- 
per ce bi das. Quan do nos jun ta mos
por um mes mo pro pó si to o al can ce é
mai or, e é is so o que que re mos, que
além de pro vo car o en ga ja men to de
em pre sas e ci da dãos, que a gen te ga- 
ran te ga ran tir pa ra mais fa mí li as – o
mí ni mo de di rei to de qual quer ser hu- 
ma no ”, con clui o pre si den te do Con-
se lho da Ação da Ci da da nia, Da ni el
Sou za.

COMBATE À COVID-19

Mais vacinas em agosto
do que o esperado

AUMENTOU PARA 63,3 MILHÕES A PREVISÃO DE DOSES  

O Mi nis té rio da Saú de anun ci ou nes ta quar ta-fei ra
(21) que au men tou pa ra 63,3 mi lhões a pre vi são de do- 
ses de va ci nas con tra co vid-19 que de vem ser en tre gues
em agos to pe los la bo ra tó ri os con tra ta dos. A pre vi são
an te ri or era de 60,5 mi lhões de uni da des.

Se gun do a pas ta, a no va pro je ção re pre sen ta um au- 
men to su pe ri or a 50% em re la ção a ju lho, quan do o país
de ve re ce ber 40,4 mi lhões de do ses pre vis tas.

Nes ta quar ta-fei ra, o mi nis té rio con fir mou que re ce- 
beu do Ins ti tu to Bu tan tan mais 1,5 mi lhão de do ses da
Co ro na vac. Os imu ni zan tes se rão in cluí dos no Pro gra- 
ma Na ci o nal de Imu ni za ção (PNI) e dis tri buí dos pa ra os
es ta dos e Dis tri to Fe de ral.

Além das va ci nas re ce bi das, o ins ti tu to au men tou a
ex pec ta ti va de en tre ga pa ra o pró xi mo mês de 15 mi- 
lhões pa ra 20 mi lhões de do ses. A en tre ga de imu ni zan- 
tes da Pfi zer tam bém foi am pli a da, pas san do de 32,5 mi- 
lhões pa ra 33,3 mi lhões.

Além des sas do ses, o Bra sil tam bém vai con tar com a
en tre ga de 10 mi lhões de do ses da As tra Ze ne ca, pro du- 
zi das pe la Fun da ção Oswal do Cruz (Fi o cruz).

De acor do com a pas ta, 164 mi lhões de do ses de to das
as va ci nas con tra a co vid-19 que fa zem par te do PNI fo- 
ram dis tri buí das aos es ta dos. Do to tal, fo ram apli ca das
126,6 mi lhões, sen do 91,4 mi lhões de pri mei ra do se e
35,1 mi lhões de se gun da do se e do se úni ca. 

Se gun do o mi nis té rio, o nú me ro de pes so as que re ce- 
be ram a pri mei ra do se re pre sen ta mais da me ta de da
po pu la ção-al vo (57%) de 160 mi lhões de pes so as com
mais de 18 anos no Bra sil. Quem es tá com a imu ni za ção
com ple ta (2º do se ou do se úni ca) re pre sen ta 21,7% da
po pu la ção-al vo.

Interior do MA recebe
mais 270 mil doses

O Go ver no do Es ta do re a li za, até o fim des ta se ma na,
a dis tri bui ção de 277.052 do ses de va ci nas con tra a Co- 
vid-19. Nes ta quin ta-fei ra (22), as va ci nas fo ram en tre- 
gues pa ra as Uni da des Re gi o nais de Saú de de Im pe ra- 
triz, Bal sas, San ta Inês, Pre si den te Du tra, São João dos
Pa tos, Bar ra do Cor da, Pe drei ras e Co li nas. En tre as va ci- 
nas que es tão sen do en vi a das, es tão as do ses de As tra- 
Ze ne ca e Pfi zer, re ce bi das nes ta se ma na.

A va ci na da As tra Ze ne ca tem co mo pú bli co-al vo pes- 
so as en tre 50 e 54 anos e é des ti na da tam bém à con ti nu- 
a ção do es que ma va ci nal, com a apli ca ção da se gun da
do se. A imu ni za ção po de acon te cer de acor do com o an- 
da men to da va ci na ção nos mu ni cí pi os. A re mes sa da
Pfi zer é des ti na da à pri mei ra do se de pes so as en tre 50 e
54 anos, pes so as com co mor bi da des, ges tan tes e puér- 
pe ras com co mor bi da des e pes so as com de fi ci ên cia
per ma nen te, além da apli ca ção da se gun da do se em São
Luís.

O Ma ra nhão já re ce beu 4.681.400 do ses de va ci nas,
sen do 1.385.540 do ses da Co ro na Vac, 2.714.250 do ses da
As tra Ze ne ca, 471.510 do ses da Pfi zer e 110.100 do ses da
Jans sen.

ZONA RURAL DE SÃO LUÍS

Mutirão para  realizar
atualização do CadÚnico

A Pre fei tu ra de São Luís, por meio da Se cre ta ria Mu ni- 
ci pal da Cri an ça e As sis tên cia So ci al (Sem cas), se guin do
re co men da ção do pre fei to Edu ar do Brai de, ini ci ou o
mu ti rão pa ra a atu a li za ção do Ca das tro Úni co (Ca dÚ ni- 
co). A ação, que tam bém en glo ba a re a li za ção de no vos
ca das tros, ini ci ou no bair ro Que bra-Po te, Zo na Ru ral,
se ma na pas sa da, atra vés do Cen tro de Re fe rên cia de As- 
sis tên cia So ci al (Cras) do Ma ra ca nã, bair ro que re ce be rá
o pró xi mo mu ti rão. 

A não re no va ção dos da dos acar re ta na per da de be- 
ne fí ci os e ex clu são de pro gra mas so ci ais. A atu a li za ção
de ve ser fei ta a ca da dois anos, ou quan do hou ver mu- 
dan ças na con fi gu ra ção fa mi li ar, de ren da, en de re ço ou
es co la dos fi lhos. Pa ra atu a li zar o Ca dÚ ni co, são ne ces- 
sá ri os do cu men tos pes so ais do ca das tra do (cer ti dão de
ca sa men to, nas ci men to, RG e CPF) e mem bros da fa mí- 
lia, com pro van te de en de re ço e tí tu lo de elei tor. A atu a- 
li za ção é re a li za da nos Cen tros de Re fe rên cia de As sis- 
tên cia So ci al (Cras), de se gun da a sex ta-fei ra, das 8h às
18h. 

São Luís, sexta-feira, 23 de julho de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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A partir deste mês de julho, a taxa por 100 kWh passa de R$6,243 para R$9,49. Essas
taxas são cobradas de acordo com as condições de geração de energia no Brasil

VEJA COMO ECONOMIZAR

Energia elétrica está
52% mais cara 
PATRÍCIA CUNHA

M
ês de ju lho: fé ri as e con ta 
de ener gia elé tri ca mais 
al ta. A Ane el (Agên cia Na- 
ci o nal de Ener gia Elé tri- 

ca) au men tou em 52% o va lor da ban- 
dei ra ver me lha pa ta mar 2, ta xa ex tra 
co bra da em ju nho na con ta de luz. Ou 
se ja, a po pu la ção te rá que re du zir 
mui to o con su mo de ener gia, ou pa- 
gar bem mais ca ro. Mas co mo fa zer is- 
so, já no mês de ju lho, em que mui tos 
bra si lei ros es tão de fé ri as e por is so, o 
con su mo é mais al to?

A luz é uma des pe sa que nin guém 
po de se li vrar, por que ho je é pra ti ca- 
men te im pos sí vel fa zer qual quer coi- 
sa sem ter ele tri ci da de em ca sa. Se- 
gun do a Ane el, a par tir des te mês de 
ju lho, a ta xa por 100 kWh pas sa de 
R$6,243 pa ra R$9,49. Es sas ta xas são 
co bra das de acor do com as con di ções 
de ge ra ção de ener gia no Bra sil, e co- 
mo o se gun do se mes tre ge ral men te 
tem es cas sez de chu va, is so po de re- 
fle tir na du ra ção da ban dei ra ver me- 
lha.

Po rém, exis tem cer tas me di das que 
sem pre se po de ado tar pa ra tor nar a 
fa tu ra o me nor pos sí vel e eco no mi zar 
um bom di nhei ro no fi nal do mês.

Se gun do o eco no mis ta Edu ar do 
Amen do la Ca ma ra, pa ra al can çar 
uma re du ção ou mes mo a ma nu ten- 
ção dos va lo res pa gos em sua con ta de 
luz as fa mí li as po dem bus car au men- 
tar o uso da luz na tu ral em ca sa, des li- 
gar ele tro do més ti cos em stand-by, ou 
mes mo ajus tar a tem pe ra tu ra de 
equi pa men tos com mai or con su mo 
de ener gia, co mo chu vei ro elé tri co, 
ge la dei ra ou apa re lhos de ar-con di ci- 
o na do.

POPULAÇÃO TERÁ QUE REDUZIR MUITO O CONSUMO, OU PAGAR BEM MAIS CARO

“Na prá ti ca, al gu mas me di das co- 
mo lim par fil tros de apa re lhos de ar-
con di ci o na do e ob ser var a ma nu ten- 
ção da ve da ção da bor ra cha da ge la- 
dei ra po dem exi gir al gum tra ba lho, ou 
cus to adi ci o nal, mas po de rão ge rar 
re du ção efe ti va da con ta e au men to 
da vi da útil des tes equi pa men tos”, 
ori en ta.

Edu ar do Amen do la ain da aler ta 
que “o con su mi dor es tá com pou cas 
op ções pa ra equi li brar a des pe sa com 
ener gia via me lho ria na efi ci ên cia dos 
ele tro e le trô ni cos, is so por que nos úl- 
ti mos anos pou co foi in ves ti do em 
equi pa men tos. As eti que tas de efi ci- 
ên cia ener gé ti ca das ge la dei ras, por 
exem plo, não são re vi sa das pe lo In- 
me tro des de 2006. Se al guém qui ser 
com prar um re fri ge ra dor re al men te 
efi ci en te, não en con tra rá no mer ca- 
do”.

Con fi ra as di cas que mos tram co- 
mo re du zir o va lor da con ta em até 
50%

– Ins ta le lâm pa das econô mi cas 
(Flu o res cen tes ou LED). Elas ilu mi- 
nam o do bro das lâm pa das clás si cas 

(In can des cen tes) e usam me nos ener- 
gia, além de que não é ne ces sá rio tro-
cá-las com tan ta frequên cia;

– Des con ge le seu re fri ge ra dor re gu- 
lar men te e não fi que abrin do-o to da 
ho ra. Es sas me di das são im por tan tes 
pa ra que não con su ma mais luz do 
que o ne ces sá rio, já que é um dos apa- 
re lhos que mais a uti li za;

– Te nha cui da do com as tem pe ra- 
tu ras do seu ar-con di ci o na do. No in-
ver no não de ve ir abai xo de 19°C e no 
ve rão, não de ve su bir de 24°C;

– Co nec te seus dis po si ti vos de áu- 
dio e ví deo so men te quan do for usá-
los. Não os dei xe co nec ta dos à cor ren-
te elé tri ca, mes mo que es te jam des li- 
ga dos, por que con ti nu am a usar a luz;

– Em ge ral, a me lhor coi sa é des co-
nec tar to dos os apa re lhos que vo cê 
não es tá usan do, por que até 11% da 
ener gia elé tri ca é con su mi da por eles 
mes mo se eles es ti ve rem em Stand by;

– Ten te apro vei tar me lhor a luz na- 
tu ral dos seus quar tos. De dia, po de 
não ser ne ces sá rio acen der as lu zes se 
vo cê ti ver gran des ja ne las em sua ca- 
sa.

MARANHÃO

Inauguradas novas instalações de escritório do Unicef

CERIMÔNIA TEVE A ASSINATURA DO MEMORANDO DE ENTENDIMENTO ENTRE O MPMA E O UNICEF, COM A RENOVAÇÃO DE PARCERIA

O Mi nis té rio Pú bli co do Ma ra nhão
en tre gou ofi ci al men te as no vas ins ta- 
la ções do es cri tó rio do Fun do das Na- 
ções Uni das pa ra a In fân cia (Uni cef)
em um es pa ço ane xo ao Cen tro Cul tu- 
ral do MP MA, na re gião cen tral da ca- 
pi tal. Após a re for ma e ade qua ção, o
no vo es pa ço, com área de 51,52 m²,
foi di vi di do em re cep ção, co pa, sa la
de reu nião, sa la de co or de na ção e três
ga bi ne tes. 

A so le ni da de foi acom pa nha da por
au to ri da des e ser vi do res das du as ins- 
ti tui ções. A ce rimô nia te ve, ain da, a
as si na tu ra do me mo ran do de en ten- 
di men to en tre o MP MA e o Uni cef,
com a re no va ção de uma par ce ria fir- 
ma da com ob je ti vo de es ti mu lar po lí- 
ti cas pú bli cas pa ra cri an ças e ado les- 
cen tes ví ti mas de vi o lên cia, ex clu são e
em si tu a ção de vul ne ra bi li da de so ci- 
al. O do cu men to pre vê a união de es- 
for ços pa ra am pla co o pe ra ção téc ni- 
co-ins ti tu ci o nal, o in ter câm bio de co- 
nhe ci men tos, in for ma ções, ex pe ri ên- 

ci as e o de sen vol vi men to de ações
con jun tas en tre as par tes, en tre 2021 e
2024, com en fo que na pro mo ção e de- 
fe sa dos di rei tos da cri an ça e do ado- 
les cen te.

A che fe do es cri tó rio do Uni cef no
Ma ra nhão, Ofé lia Fer rei ra da Sil va,
sau dou os pre sen tes e agra de ceu to- 
dos que co la bo ram com o for ta le ci- 
men to da par ce ria en tre as du as ins ti- 
tui ções. “Fa re mos no vas ali an ças e já
te mos ini ci a ti vas em pro gres so. É su- 
pe rim por tan te po der con tar com ca- 
da um dos ser vi do res do Mi nis té rio
Pú bli co, pro mo to res e pro cu ra do res
de jus ti ça pa ra que con si ga mos con- 
quis tar mais vi tó ri as em ter mos de in- 
di ca do res so ci ais no Ma ra nhão”, des- 
ta cou. 

Em se gui da, o vi ce-pre si den te da
As so ci a ção do Mi nis té rio Pú bli co do
Es ta do do Ma ra nhão (Am pem), Rei- 
nal do Cam pos Cas tro Jú ni or, des ta- 
cou que a par ce ria ins ti tu ci o nal aten- 
de ao prin cí pio cons ti tu ci o nal de pro- 

te ção da cri an ça. “A cri an ça é pri o ri- 
da de, es tá na lei, no ECA (Es ta tu to da
Cri an ça e do Ado les cen te), na Cons ti- 
tui ção”, enu me rou.

Pa ra o di re tor da Se cre ta ria de Pla- 
ne ja men to e Ges tão (Se plag), Car los
Hen ri que Vi ei ra, a atu a ção do Mi nis- 
té rio Pú bli co e do Uni cef se com ple- 
tam, pois os ob je ti vos das du as ins ti-
tui ções são os mes mos. “A inau gu ra- 
ção des se es cri tó rio é a ma te ri a li za ção
de que es sa par ce ria se pro je ta rá pa ra
o fu tu ro”.

Na ava li a ção do pro cu ra dor-ge ral
de jus ti ça, cui dar do pú bli co in fan to-
ju ve nil é um mar co da ci da da nia e si-
na li za o ama du re ci men to de uma so- 
ci e da de. “Nós te mos que cui dar das
cri an ças e ado les cen tes, e vo cês do
Uni cef fa zem is so com mui ta ex per ti- 
se. O Mi nis té rio Pú bli co só tem a ga- 
nhar com es sa par ce ria. Não po de- 
mos tra ba lhar so zi nhos. Te mos que
es tar jun tos com a so ci e da de”, ava li- 
ou.

CENTRO HISTÓRICO

Moradores participarão
de audiência pública

A AUDIÊNCIA SERÁ HOJE, ÀS 9H, NO CONVENTO DAS MERCÊS

A União dos Mo ra do res do Cen tro His tó ri co de São
Luís, que reú ne os bair ros do Des ter ro, Praia Gran de e
Por ti nho, or ga ni zou uma au di ên cia pú bli ca en tre os
ges to res da Se cre ta ria Mu ni ci pal de Ur ba nis mo e Ha bi- 
ta ção (SE MURH), Fun da ção de Pa trimô nio His tó ri co do
Mu ni cí pio (FUMPH) e a De fen so ria Pú bli ca do Es ta do
do Ma ra nhão pa ra dis cu tir, en tre ou tras coi sas, so bre o
pro je to Ha bi tar no Cen tro.

A au di ên cia se rá nes ta sex ta-fei ra, 23, às 9h, no Con- 
ven to das Mer cês, pa ra uma con ver sa a res pei to do sor- 
teio de imó veis da po lí ti ca pú bli ca de mo ra dia e in te res- 
se so ci al. O mo men to, se gun do os mo ra do res, se rá
opor tu no pa ra o ques ti o na men to de al guns dos cri té ri- 
os que pe lo olhar da União não fo ram con si de ra dos em
prol da co mu ni da de.

O edi tal “Ha bi tar no Cen tro” vai se le ci o nar Or ga ni za- 
ções da So ci e da de Ci vil pa ra fa zer a ges tão de 48 uni da- 
des de ha bi ta ção (apar ta men tos) em cin co pré di os no
Cen tro His tó ri co de São Luís, que es tão lo ca li za dos na
Rua das Hor tas, nº 270; Rua dos Cra vei ros, nº 122; Rua de
San ta ni nha, nº 418; Rua da Pal ma, nº 247; e Ave ni da Ma- 
ga lhães de Al mei da, nº 167.

Se gun do a re pre sen ta ção dos mo ra do res, a a ini ci a ti- 
va be ne fi ci a rá a po pu la ção dos bair ros Des ter ro, Praia
Gran de e Por ti nho. Com o pro gra ma, 22 mo ra di as se rão
dis po ni bi li za das a fa mí li as que, atu al men te, re si dem na
re gião do Cen tro His tó ri co.

As re si dên ci as, di vi di das en tre dois ca sa rões lo ca li za- 
dos nas ru as do Giz e da Pal ma, fo ram re vi ta li za das a
par tir de in ves ti men tos fe de ral, por meio do Ins ti tu to do
Pa trimô nio His tó ri co e Ar tís ti co Na ci o nal (IPHAN) e
mu ni ci pal, atra vés da FUMPH. Os imó veis se rão dis po- 
ni bi li za dos por meio de sor teio en tre os ci da dãos clas si- 
fi ca dos de acor do com os cri té ri os exi gi dos pe lo pro ces- 
so, que te rá edi tal lan ça do nos pró xi mos di as pe la Pre- 
fei tu ra de São Luís.

COMPRAS ONLINE

Pix será utilizado em
aplicativos de mensagens

A PREVISÃO É QUE O SERVIÇO COMECE NO FINAL DE AGOSTO

O Ban co Cen tral (BC) anun ci ou ho je uma atu a li za ção
do Pix pa ra am pli ar o uso do sis te ma de pa ga men tos
ins tan tâ ne os. Com as al te ra ções, se rá pos sí vel fa zer
trans fe rên ci as por meio de apli ca ti vos de men sa gens e
re des so ci ais, além de pa gar as com pras fei tas pe la in ter- 
net. Pa ra is so, uma re so lu ção do BC, anun ci a da ho je, re- 
gu la men ta re gras pa ra as ins ti tui ções fi nan cei ras par ti- 
ci pan tes do open ban king (sis te ma de com par ti lha men- 
to de da dos). So men te es sas ins ti tui ções po de rão ofe re- 
cer os no vos ser vi ços. 

A cha ma da ini ci a ção ocor re quan do a ins ti tui ção que
faz a tran sa ção do pa ga men to com Pix é di fe ren te do
ban co que de tém a con ta do usuá rio pa ga dor. Ou se ja, o
usuá rio po de rá efe tu ar o pa ga men to por meio de ou tro
apli ca ti vo que não é o do seu ban co on de a con ta com a
cha ve Pix foi ca das tra da. A pre vi são é que o ser vi ço, que
é uma no va mo da li da de pa ra pa ga men tos ins tan tâ ne os
no Pix, co me ce a fun ci o nar a par tir do dia 30 de agos to.

No vi da des
O ser vi ço vai per mi tir a mo vi men ta ção de con tas ban cá- 
ri as a par tir de di fe ren tes pla ta for mas e não ape nas pe lo
apli ca ti vo ou si te do ban co. Ou se ja, com a atu a li za ção,
se rá pos sí vel efe tu ar o pa ga men to com Pix usan do o ser- 
vi ço de ou tras ins ti tui ções. En tre as ino va ções tam bém
es tá a pos si bi li da de de re a li zar uma trans fe rên cia por
meio de apli ca ti vos co mo os de men sa gens ou mes mo
pe las re des so ci ais.

Ou tro uso pos sí vel po de ocor rer no ca so do pa ga- 
men tos de com pras on li ne. Com a no va mo da li da de,
quem com prar um pro du to pe la in ter net po de rá ser au- 
to ma ti ca men te di re ci o na do pa ra a te la de pa ga men to
da tran sa ção no apli ca ti vo do seu ban co. Nes se ca so,
após a con clu são da tran sa ção, o cli en te se rá re di re ci o- 
na do au to ma ti ca men te de vol ta pa ra a lo ja vir tu al ou
apli ca ti vo. Ape nas ins ti tui ções au to ri za das pe lo BC po- 
de rão exer cer a fun ção de ini ci a do ras de Pix. E o usuá rio
te rá que au to ri zar o com par ti lha men to de da dos.

São Luís, sexta-feira, 23 de julho de 2021
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Após a vitória por 4 a 2 na estreia dos Jogos Olimpícos, a Seleção Brasileira volta a
campo no domingo para duelar com a Costa do Marfim

JOGOS OLIMPÍCOS

Com três de Richarlison,
Brasil vence Alemanha

E
m bus ca do bi cam pe o na to, a 
se le ção bra si lei ra ven ceu a 
Ale ma nha on tem (22), por 4 a 
2, no du e lo de es treia na 

Olim pía da de Tó quio (Ja pão). Triun fo 
com di rei to a hat-trick do ata can te Ri- 
char li son, que mar cou os três pri mei- 
ros gols na eta pa ini ci al da par ti da, vá- 
li da pe lo Gru po D, no Es tá dio de 
Yokohama, na ci da de de mes mo no- 
me, na po vín cia de Ka na gawa.

No pri mei ro tem po, des ta que pa ra 
Ri char li son, com atu a ção im pe cá vel. 
Lo go ao seis mi nu tos, ele chu tou for- 
te, o go lei ro Müller es pal mou e, na 
sequên cia, o pom bo es tu fou a re de 
ad ver sá ria. O se gun do de le foi aos 21. 
Des ta vez, o ca mi sa 10 apro vei tou o 
cru za men to do la te ral-es quer do Gui- 
lher me Ara na, mar can do de ca be ça. 
Oi to mi nu tos de pois, aos 29, Ri char li- 
son am pli ou em ba ti da cru za da, in de- 
fen sá vel pa ra Müller.

O Bra sil ain da te ve chan ce de sair 
com uma van ta gem ain da mai or. Aos 
45 mi nu tos, após ca be ça da do ata can- 
te Matheus Cu nha, a bo la ba teu no 
bra ço de Hen ri chs, o que foi con si de- 
ra do pê nal ti pa ra o ár bi tro Ivan Bar- 
ton (El Sal va dor). O pró prio ata can te 
ba teu, mas não foi fe liz, já que o go lei- 
ro ale mão de fen deu.

Após o in ter va lo, a Ale ma nha en- 
sai ou re a ção. Aos 11, o meio-cam pis ta 
Ami ri chu tou de fo ra da área e o go lei- 
ro San tos não de fen deu. O qui que da 
bo la an tes de che gar em San tos, di fi- 
cul tou a de fe sa. Po rém, a ex pul são do 
vo lan te Ar nold, por cau sa de uma fal- 
ta em Da ni el Al ves aos 17, dei xou a 
mis são ale mã mais com pli ca da.

Mas mes mo com um jo ga dor a me-

TRIUNFO COM DIREITO A HAT-TRICK DO ATACANTE RICHARLISON

nos, aos 38, o ata can te Ache, de ca be- 
ça, di mi nuiu o mar ca dor. Os Bra si lei- 
ros con se gui ram eli mi nar a pos si bi li- 
da de de em pa te so men te nos acrés ci- 
mos. Aos 48, o ata can te Pau li nho in- 
va diu a gran de área e ba teu for te no 
can to di rei to, fe chan do o pla car.

Fi nal de jo go: Bra sil 4, 

Ale ma nha 2.

O pró xi mo com pro mis so da se le- 
ção bra si lei ra se rá no do min go (25) 
con tra a Cos ta do Mar fim. O du e lo se- 
rá re a li za do no Es tá dio de Yokohama, 
às 5h30 (ho rá rio de Bra sí lia). A equi pe 
afri ca na tam bém en trou em cam po 
ho je (22) e der ro tou a Ará bia Sau di ta 
por 2 a 1, no Es tá dio de Yokohama.

NE RES PIN TO

SÉRIE D

Moto faz novas mudanças
contra o Palmas

MOTO CLUB ENFRENTA O PALMAS PARA VOLTAR AO G4

Ape sar de ter elo gi a do o ren di men to da equi pe do
Mo to no úl ti mo jo go dis pu ta do con tra o Pal mas, em São
Luís, o téc ni co Car los Fer ro de ve rá pro mo ver no vas al te- 
ra ções di an te do mes mo ad ver sá rio, no pró xi mo sá ba- 
do. No úl ti mo trei na men to, dan do con ti nui da de à sé rie
de tes tes no se tor de meio-cam po, o pre pa ra dor mo ten- 
se trei nou com Ne to de se gun do vo lan te ao la do de Van- 
der e Ted Lo ve. No se tor ofen si vo, Wal la ce Li ma vai pa ra
o ban co de re ser vas e Fe li pe Cruz se jun ta a Már cio Di o- 
go e Ne gue ba. O ob je ti vo do trei na dor mo ten se é tor nar
a equi pe mais ofen si va. Ne to e Lo ve são li be ra dos pa ra o
tra ba lho de ar ma ção, fi can do Van der na pro te ção da za- 
ga. No ata que, Már cio Di o go pas sa a ser o fal so ca mi sa 9
e prin ci pal fi na li za dor. Fer ro tem si do bas tan te cri ti ca do
em fun ção do bai xo ín di ce téc ni co do gru po. Tam bém
há crí ti cas ao se tor cen tral da za ga, mas as mu dan ças na
de fe sa só vão co me çar quan do da en tra da de An dré Pe- 
nal va. Ele vem me lho ran do sua for ma fí si ca e po de rá ser
re la ci o na do pa ra a par ti da, ca so te nha con se gui do ser
ins cri to no BID da CBF. A de le ga ção mo ten se vi a jou on- 
tem à tar de pa ra Pal mas, por via aé rea, por vol ta das
17h30, com che ga da pre vis ta pa ra às 22h30, e ho je os jo- 
ga do res es ta rão reu ni dos pa ra um le ve trei no no gra ma- 
do no Es tá dio Nil ton San tos. A li be ra ção, no en tan to,
não es ta va con fir ma da até on tem ao meio-dia. Fer ro
tam bém quer me lho rar o apoio dos la te rais. O la do es- 
quer do, com Es quer di nha e o di rei to com Ever ton Sil va. 

A pro vá vel for ma ção do Mo to pa ra a par ti da no To- 
can tins é es ta: Ma teus Sou sa; Ever ton Sil va, Wan der son,
An der son Ce a ren se, Es quer di nha; Van der, Ne to, Ted Lo- 
ve; Ne gue ba, Már cio Di o go e Fe li pe Cruz.

Os cál cu los da co mis são téc ni ca são de que o Mo to
pas sa rá pa ra a pró xi ma fa se do Bra si lei ro se con quis tar
pe lo me nos 21 pon tos. Ho je, a equi pe tem ape nas 9, mas
se te jo gos a dis pu tar no se gun do tur no que co me ça no
fim de se ma na. Em ca sa, o Pa pão ain da vai re ce ber 4 de
Ju lho, Pa ra go mi nas e To can ti nó po lis.

Fe mi ni no

Mas cu li no

TÓQUIO 2020

Judô brasileiro estreia hoje nos Jogos

ERIC TAKABATAKE É UMA DAS ESPERANÇAS DE MEDALHA DO BRASIL NO JUDÔ

Os ad ver sá ri os dos ju do cas bra si lei ros
ru mo ao pó dio da Olim pía da de Tó quio
(Ja pão) fo ram re ve la dos na ma nhã de on- 
tem (22) após sor teio das cha ves nas 14 ca- 
te go ri as em dis pu ta, re a li za do pe la Fe de ra- 
ção In ter na ci o nal de Judô (IJF, si gla em in- 
glês). O Bra sil es treia no ta ta me ho je (23),
às 23h (ho rá rio de Bra sí lia), com os pe sos
li gei ros Eric Ta ka ba ta ke (60kg/mas cu li no)
e Ga bri e la Chi ba na (48kg/fe mi ni no). A
com pe ti ção do judô pros se gue até 31 de ju- 
lho, com lu ta de uma ca te go ria por dia, no
mas cu li no e no fe mi ni no. As lu tas ocor re- 
rão no Nip pon Bu do kan, uma are na lo ca li- 
za da no Par que Ki ta no mar, na ca pi tal ja po- 
ne sa.

Ao to do, 13 ju do cas re pre sen tam o país
em Tó quio 2020.Três de les só es tre a rão na
se gun da ro da da. É o ca so do pe so pe sa do
Ra fa el Sil va (aci ma de 100 qui los), me da lha
de bron ze nos Jo gos de Lon dres (2012) e
Rio 2016. No fe mi ni no, Mayara Agui ar, bi- 
cam peã mun di al e bron ze (Lon dres e Rio) e
Ma ria Su e len Althe man, am bas na ca te go- 
ria aci ma de 78 kg, tam bém fol gam na pri- 
mei ra ro da da.

Pa ra che gar ao fa se fi nal da com pe ti ção
os ju do cas te rão de avan çar, pe lo me nos,
até as quar tas de fi nal. A par tir daí, quem
ven cer vai às se min fi nais, e os de mais ca- 
em pa ra a re pes ca gem pe la me da lha de
bron ze. Os que pas sa rem, vão com pe tir
por um dos dois bron zes, em to dos os pe- 
sos.

Con fron tos in di vi du ais

48kg – Ga bri e la Chi ba na x Har ri et Bon- 
fa ce (Ma lawi)

52kg – La ris sa Pi men ta x Aga ta Pe renc
(Polô nia)

63kg – Ketleyn Qua dros x Cer gia Da vid
(Hon du ras)

70kg – Ma ria Por te la x Ni ga ra Shahe en
(Ti me de Re fu gi a dos)

78kg – Mayra Agui ar (Bye) – Es pe ra ven- 
ce do ra de Munkht set seg Ot gon (Mon gó lia)
x In bal La nir (Is ra el)

+78kg – Ma ria Su e len Althe man (Bye) –
Es pe ra ven ce do ra de Ana ma ri Ve len sek
(Es lo vê nia) x Ni na Cu tro-Kelly (EUA)

60kg – Eric Ta ka ba ta ke x Soukphaxay
Sithi sa ne (La os)

66kg – Da ni el Carg nin x Moha med Ab- 
del maw goud (Egi to)

73kg – Edu ar do Bar bo sa x Guil lau me
Chai ne (Fran ça)

81kg – Edu ar do Yudy x Sa gi Mu ki (Is ra el)
90kg – Ra fa el Ma ce do x Is lam Bozbayev

(Ca za quis tão)
100kg – Ra fa el Bu za ca ri ni x To ma Ni ki fo-

rov (Bél gi ca)
+100kg – Ra fa el Sil va Baby (Bye) – Es pe ra

o ven ce dor de Ushan gi Ko kau ri (Azer bai- 
jão) x Mathi as Sar nac ki (Polô nia)

2ª ETAPA

Maranhense de Rally de Regularidade

NO MARANHÃO JÁ EXISTE UM GRUPO DEDICADO ÀS MULHERES NO ESPORTE,

Po ei ra, be las pai sa gens e mui ta adre na- 
li na. O fim de se ma na se rá de di ver são ga- 
ran ti da pa ra a tur ma do es por te off-ro ad.
O Ma ra nhão Rally re a li za, ama nhã (24), a
2ª Eta pa do Ma ra nhen se de Rally de Re gu- 
la ri da de com ro tei ro São Luís – Ita pe cu ru
(300 km de pro va). As ins cri ções ain da es- 
tão aber tas pe lo si te
www.maranhaorally.com.br

A com pe ti ção é di vi di da nas se guin tes
ca te go ri as: Car ros (Gra du a dos, Tu ris mo,
Ini ci an tes e Ini ci an tes – Ma zu ki); Mo tos
Rally; UTV´s ; Qua dri ci clos e a Ca te go ria
Ex pe di ção, que é a no vi da de des ta 2ª Eta- 
pa. “A ca te go ria ex pe di ção é pa ra vo cê que
sem pre so nhou em co nhe cer o mun do
off-ro ad. Quem se ins cre ver nes sa ca te go- 
ria vai as sis tir ao even to, e de que bra ain- 
da vai ter di rei to a um de li ci o so al mo ço,
pre pa ra do pe lo Che fe Thi a go Ogro, da Ca- 
sa do Ogro. A ins cri ção é va li da pa ra 2 in- 
te gran tes do mes mo veí cu lo, in te gran te
adi ci o nal pa ga va lor adi ci o nal pro por ci o- 
nal”, des ta ca Ar tur Car va lho, di re tor de
pro vas do Ma ra nhão Rally.

A pre sen ça de mui tas fa mí li as e o in- 
cen ti vo a par ti ci pa ção fe mi ni na no es por- 
te off – ro ad são mar cas re gis tra das do

Cam pe o na to Ma ra nhen se de Rally de Re- 
gu la ri da de. A or ga ni za ção do even to, a
em pre sa Ma ra nhão Rally, vem ca da vez
mais de mo cra ti zan do o es por te e ga ran- 
tin do a igual da de de gê ne ros.

A ex pe ri en te pi lo ta Eryka Tei xei ra Ta za- 
ka con ta que no Ma ra nhão já exis te um
gru po de di ca do às mu lhe res no es por te
off-ro ad e ago ra com as com pe ti ções do
Ma ra nhão Rally, a ideia é con vo car mais
mu lhe res pa ra par ti ci par do es por te.

“O nos so gru po já faz trei no há mui to
tem po. E ago ra com as com pe ti ções do
Ma ra nhão Rally a ten dên cia é am pli ar a
par ti ci pa ção das mu lhe res no off-ro ad.
Lu gar de mu lher tam bém é no vo lan te, pi- 
lo tan do as má qui nas do rally. Aliás, lu gar
de mu lher é on de ela qui ser. En trou no
car ro e aque ceu os mo to res, so mos to dos
iguais”, des ta ca Eryka.

As sim co mo na 1ª eta pa, a com pe ti ção
per ma ne ce se guin do as ori en ta ções da
Con fe de ra ção Bra si lei ra de Au to mo bi lis- 
mo e vai exi gir tes te ne ga ti vo de Co vid-19
pa ra to dos os par ti ci pan tes, mes mo que
va ci na dos. Os exa mes fo ram en tre gues
on tem, quan do a or ga ni za ção di vul gou o
bri e fing da eta pa.

São Luís, sexta-feira, 23 de julho de 2021
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“O despertar da Serpente” é assinada pelo artista Italo Fonseca e tem 20 metros e mais
de 1500 peças dobradas de forma artesanal, é a atração do novo cartão postal da ilha

ARTE E CULTURA

Lenda da serpente no
Mirante da Litorânea

A
len da ma ra nhen se con ta que 
uma ser pen te ras ga o so lo 
len ta men te e quan do a sua 
cal da e ca be ça se to ca rem a 

ilha de São Luís afun da rá. Pa ra ce le- 
brar nos sa cul tu ra, len das e nos so po- 
ten ci al tu ris ti co, a Se cre ta ria de Es ta- 
do do Tu ris mo (SE TUR) inau gu rou na 
noi te da quar ta-fei ra (21) uma gi gan- 
tes ca es cul tu ra em for ma to de Ser- 
pen te no mi ran te da ave ni da li to râ nea 
que foi com ple ta men te re for ma do e 
re vi ta li za do.

O se cre tá rio de Es ta do do Tu ris mo, 
Ca tu lé Jú ni or, ex pli ca a im por tân cia 
da obra. “Aos pou cos va mos re to man- 
do o tu ris mo e a ale gria  em po der 
com par ti lhar o nos so pôr do sol com o 
mun do. Con vi do to dos a co nhe ce rem 
mais um atra ti vo  ins ta gra ma vel cons- 
truí do pe lo go ver no do es ta do por 
meio da Se tur. Um no vo car tão pos tal 
em uma das vis tas mais pri vi le gi a das 
e vi si ta das por tu ris tas na nos sa ca pi- 
tal” pon tu ou o ges tor da SE TUR.

O Mi ran te re ce beu pra ça com no- 
vos aca ba men tos, no vo mo bi liá rio, 
pai sa gis mo, in ser ção de guar da-cor- 
po, pin tu ra e ilu mi na ção. A es cul tu ra 
ins ta gra ma vel “O des per tar da Ser- 
pen te” é as si na da pe lo ar tis ta Ita lo 
Fon se ca. “São 20 me tros e mais de 
1500 pe ças do bra das de for ma ar te sa- 
nal dan do cor po a es se ser ima gi ná rio 
tão co nhe ci do por nós ma ra nhen ses” 
ex pli cou o car na va les co e au tor do 
pro je to Ita lo Fon se ca.

Re pre sen tan do o go ver na dor Fla- 
vio Di no, o vi ce go ver na dor, Car los 
Bran dão es te ve na so le ni da de. “Te nho 
cer te za que es sa obra atrai rá mais tu- 
ris tas e ain da vai r em pre go e ren da. 
Pa ra béns à Se cre ta ria de Tu ris mo, pe- 
la co or de na ção, e ao Go ver no do Ma- 
ra nhão, por mais es sa im por tan te ini-

SERPENTE RECEBEU UMA ILUMINAÇÃO ESPECIAL QUE DÁ UM EFEITO EM SUA FORMA

ci a ti va. O mais no vo pon to tu rís ti co fi- 
cou bo ni to de mais e dá pra ti rar fo tos 
ma ra vi lho sas”, fi na li zou Car los Bran- 
dão.

Pres ti gi a ram tam bém o even to, o 
de pu ta do fe de ral, Bi ra do Pin da ré, o 
de pu ta do es ta du al Du ar te Ju ni or, os 
ve re a do res Pau lo Vic tor e Tha go Frei- 
tas, re pre sen tan tes do go ver no, do 
mu ni cí pio da Ra po sa, re pre sen tan tes 
do BP TUR, SE BRAE, se tor ho te lei ro e 
mí dia es pe ci a li za da.

MI RAN TE DA LI TO RÂ NEA
Lo ca li za da pró xi ma ao Ho tel Blue 

Tree,  a re vi ta li za ção do Mi ran te da Li- 
to râ nea tem co mo pon to de par ti da 
pro je tu al, o uso de no vos aca ba men- 
tos e co res que re me tem ao pôr-do-sol 
e ao mar co mo ex pli ca a ar qui te ta e 
su per vi so ra de in fra es tru tu ra da Se- 

tur, Bren da Cos ta.  “A pin tu ra nos de- 
graus ao lon go do pas seio tem tons 
ala ran ja dos à ama re la dos, can tei ros 
re ves ti dos com ti jo li nhos mais rús ti-
cos e com va ri a ção de to na li da des 
azuis es ver de a das, que re me tem a 
mo bi li da de das on das do mar, a es co- 
lha por pe dra por tu gue sa no pa ta mar 
su pe ri or de to da es tru tu ra faz uma re- 
lei tu ra do nos so cen tro his tó ri co, com 
um tra ça do mais mo der nis ta. E por 
fim, no co ra ção do pro je to, uma es- 
cul tu ra ins ta gra má vel com ar go las 
que sa em do pi so dan do a im pres são 
de fú ria e im po nên cia tal qual con ta a 
fa mo sa len da; es ta re ce be ilu mi na ção 
in ter na de efei to e aca ba men tos em 
pin tu ra náu ti ca, por con ta da sa li ni za-
ção” pon tu ou a ar qui te ta Bren da Cos- 
ta.

MÚSICA

Última edição do “Santo Axé” em São Luís 
Com a fle xi bi li za ção dos even tos no 

Ma ra nhão, o pú bli co de São Luís po- 
de rá acom pa nhar de per to um pro je- 
to es pe ci al e in ti mis ta nes te do min go 
(25), a par tir das 16h, com a Ban da 
Mix in Bra zil, gru po ma ra nhen se li de- 
ra do pe la can to ra Mair la Oli vei ra. Tra- 
ta-se do “San to Axé”, traz um re per tó- 
rio es pe ci al com mú si cas do axé mu- 
sic, ho me na ge an do gran des no mes e 
gru pos, co mo o Chi cle te com Ba na na, 
Cláu dia Leit te, Asa de Águia, Ive te 
San ga lo, Bell Mar ques, Chei ro de 
Amor, Gru po Eva, en tre ou tros.

Re a li za do sem pre aos do min gos de 
ju lho de ma nei ra in ti mis ta e mais re- 
ser va da por con ta da li mi ta ção de pú- 
bli co e es pa ço de vi do ao an ti go de cre- 
to, o “San to Axé”, atraiu olha res de um 
pú bli co na ci o nal, a exem plo do can- 
tor Fe li pe Pez zo ni, vo ca lis ta do Gru po 
EVA. O bai a no fez ques tão de gra var 
um de poi men to e en vi ar a can to ra 
Mair la Oli vei ra. “Tô mui to fe liz com 
es se pro je to sen sa ci o nal que é o San to 
Axé. Re pre sen tan do aí a nos sa mú si ca 
bai a na co mo nin guém. Es pe ro que a 
gen te pos sa se en con trar quan do tu- 
do is so pas sar e mui to obri ga do por 
re pre sen tar tão bem o nos so axé”, co- 
men tou o can tor no ví deo.

A can to ra Mair la Oli vei ra des ta cou 
que é uma fe li ci da de re ce ber es se ca- 
ri nho de uma das pes so as tão im por- 
tan tes pa ra a mú si ca bai a na. “O EVA 
tem aí seus 40 anos de es tra da e mui ta 
gen te ta len to sa já pas sou e ho je, li de- 
ra do pe lo Fe li pe, co mo mui ta ma es- 
tria. Eu fi co mui to fe liz por es se ca ri- 
nho e re co nhe ci men to, por que can ta- 
mos com mui to amor e res pei to pe la 
mú si ca que gos ta mos que é o axé”, 
dis se a vo ca lis ta da Ban da Mix in Bra- 
zil.

Ou tra sur pre sa foi a can to ra e ex-
vo ca lis ta do Chei ro de Amor, ou tro 
gru po tra di ci o nal da Bahia e que é for-

BANDA MIX IN BRAZIL TRAZ UM REPERTÓRIO ESPECIAL COM MÚSICAS DO AXÉ MUSIC

te re pre sen tan te do axé. “Que ro dei- 
xar um bei jo ca ri nho so pa ra es se San- 
to Axé, pa ra es sa san ta fes ta, san ta ale- 
gria”, des ta cou a can to ra no ví deo e 
pa ra fe char, ain da sol tou a voz can- 
tan do um dos seus su ces sos, “Vai Sa- 
cu dir”.

PAR TI CI PA ÇÕES
A Mix in Bra zil re ce be co mo par ti ci- 

pa ções es pe ci ais os can to res, Gu to Xi- 
me nes, Nei fe Nah mi as, Lo re Pra ze res 
e tem o es quen ta, a par tir das 16h, o 
DJ The Paul.

EDI ÇÃO DE DES PE DI DA E ES PE- 
CI AL FOR TAL

O even to en cer ra sua tem po ra da 
nes te do min go (25) e além da sau da de 
que já co me ça a dei xar, ele tam bém 
res ga ta o amor que os ma ra nhen ses 
têm por uma das prin ci pais mi ca re tas 
do Bra sil: o FOR TA. “A nos sa ideia é fa- 

zer um pas seio por gran des can ções 
do axé mu sic, mas, as sim co mo o Car-
na val de Sal va dor, o For tal tam bém 
tem sua mis tu ra mu si cal e não po de-
mos dei xar de fo ra, fa re mos uma ho- 
me na gem a to dos os blo cos da mi ca- 
re ta, ho me na ge an do su ces sos de 
gran des no mes que pas sam pe lo cor- 
re dor da fo lia ou es tão no Ca ma ro te 
Mu cu ri pe, co mo Wesley Sa fa dão, Jor- 
ge e Ma teus, Xand Avião, Si mo ne e Si-
ma ria, en tre ou tros”, ex pli cou a can- 
to ra Mair la Oli vei ra.

IN GRES SOS
Pa ra ad qui rir o in gres so an te ci pa do 

e com va lor mais aces sí vel, bas ta en vi- 
ar um What sapp pa ra o nú me ro: (98) 9 
8320-0001. O pa ga men to po de ser fei- 
to atra vés do PIX.

Fi cha téc ni ca

LITERATURA

7 lições de “A Arte da
Guerra” para a vida

ARTE DA GUERRA É UM LIVRO QUE ATRAVESSOU GERAÇÕES 

Es cri to no sé cu lo IV an tes de Cris to, o clás si co A Ar te
da Guer ra reú ne 13 en si na men tos do ge ne ral e fi ló so fo
chi nês Sun Tzu. As es tra té gi as so bre pla ne ja men to e li- 
de ran ça não são usa das ape nas por mi li ta res. Lí de res
em pre sa ri ais tam bém po dem se guir os en si na men tos
pa ra al can çar o su ces so. Além de aju dar qual quer pes- 
soa a mu dar a per cep ção de mun do, a no va edi ção bra- 
si lei ra, que es tá em pré-lan ça men to pe la Edi to ra Edi- 
pro, traz os in sights atem po rais que atra ves sam mi lê ni- 
os e se man têm re le van tes até os di as atu ais.

To das as es tra té gi as são apli cá veis em qual quer área
da vi da e ins tru em des de tá ti cas pa ra con se guir a vi tó ria
ou abre vi ar o ca os, até re co nhe cer a im por tân cia de de- 
le gar pa ra avan çar. Es tes são co nhe ci men tos in dis pen- 
sá veis em am bi en tes com pe ti ti vos e ce ná ri os de sa fi a do- 
res. Com tra du ção di re ta do chi nês, fei ta pe lo fi ló so fo si- 
no-bra si lei ro Chiu Yi Chih, a obra é lei tu ra obri ga tó ria
pa ra em pre en de do res, exe cu ti vos, ges to res, uni ver si tá- 
ri os e mi li ta res, en tre ou tros. Con fi ra se te li ções re ti ra- 
das do li vro e se ins pi re: Qual quer um po de ser um sol- 
da do; O in te lec to é mai or que a for ça bru ta; Man te nha
su as es tra té gi as em se gre do; Se ja crí ti co na ho ra de ana- 
li sar as si tu a ções; Tra te seu ini mi go co mo um igual; Sai- 
ba re co nhe cer seu re al de se jo; O im pul so é o seu pi or
ini mi go.

Li vro: A Ar te da Guer ra
Au tor: Sun Tzu
Tra du tor: Chiu Yi Chih
Edi to ra: Edi pro
Pá gi nas: 162
Pre ço: R$ 54,90
Da ta de lan ça men to: 5 de se tem bro
Link de pré-ven da: https://bit.ly/aar te-da guer ra
 

REVIVER HOSTEL

Argumento e Alesandra
Santos no “Pra Sambar” 
 

O SAMBA NO REVIVER HOSTEL COMEÇA A PARTIR DAS 17H

O Cen tro His tó ri co es tá ca da dia mais ro de a do de
even tos lin dos nós já sa be mos e dia 24 de Ju lho, sá ba do,
se rá re a li za do o “Pra sam bar” que pro me te mui ta di ver- 
são e sam ba no pé!  “Pra sam bar” vai acon te cer no Re vi- 
ver Hos tel, um pi co que ga nhou o co ra ção dos lu do vi- 
cen ses, mui to bem lo ca li za do( per ti nho da Rua do Giz,
elei ta uma das ru as mais bo ni tas do país pe la Ca sa Vo- 
gue ) e com uma vis ta pri vi le gi a da pa ra as ruí nas do
Cen tro His tó ri co.

As atra ções da “Pra Sam bar” são ca rim ba das na noi te:
A no va ge ra ção do sam ba com Can di ei ro e a voz in con- 
fun dí vel de Ale san dra  San tos; Ar gu men to  com to da sua
tra di ção e sem pre fa zen do um show im pe cá vel & OS
Par ças com to da sua ani ma ção que já é co nhe ci da por
to dos.  O even to co me ça às 17h e tem ho ra pa ra aca bar:
02 ho ras. O sam ba é ce do e se guin do to dos os pro to co- 
los. Não se es que ça da sua más ca ra!   A pro du ção é mais
uma de les: Cu xá Pro du ções – Pe dro Müller e Lú As sun- 
ção.

A Cu xá Pro du ções é uma pro du to ra de vá ri as ver ten- 
tes, tra ba lha o reg gae, pas san do pe lo sam ba e de sá gua
no ele trô ni co. Lú As sun ção é pro du to ra das an ti gas, co- 
me çou sua car rei ra na Candy Club/Li fe Club, fez gran- 
des pro du ções na Po ro ro ca Pro du ções/ Ca sa rão Co lo ni- 
al e ho je se gue sua car rei ra so lo no en tre te ni men to.

En can ta da pe lo Re vi ver Hos tel e pe lo Cen tro His tó ri- 
co ela afir ma: ‘ O Cen tro His tó ri co tem vi da pró pria, lu- 
gar cheio de en can tos e que to do mun do pre ci sa apre ci- 
ar. Pre ci sa mos va lo ri zar o que é nos so!”

SER VI ÇO
O quê: Pra sam bar
Quan do:  Sá ba do (24) das 17h às 02h
Lo cal: Re vi ver Hos tel – Rua de Na za ré, 200/Cen tro

His tó ri co
Ven das an te ci pa das: www.re vi ve re ven tos.com.br
In for ma ções: (98)99120 5191.

São Luís, sexta-feira, 23 de julho de 2021
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Responsável: Celio Sergio
E-mail: celiosergio@hotmail.com 6 GERAL

A Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão – CAEMA, realizará por meio do seu Pregoeiro às 

15h, do dia 04 de agosto de 2021, na Rua Silva Jardim, nº 307, Centro, nesta Capital, Pregão 

Presencial, do tipo Menor Preço, sob o regime de empreitada por preço global, cujo objeto é a 

contratação de serviços técnicos especializados de consultoria jurídica administrativa e 

contenciosa na área de direito ambiental, perante todas as instâncias possíveis do Poder 

Judiciário. A presente licitação reger-se-á nos termos da Lei nº 13.303 de 30/06/2016, do Regulamento 

de Licitações e Contratos da CAEMA, da Lei nº 10.520 de 17/07/2002, da Lei Complementar n° 123, de 

14 de dezembro 2006, Decreto Federal nº 3.555, de 08 de agosto de 2000 e demais normas pertinentes 

à espécie. Esse Edital e seus Anexos estão à disposição dos interessados no endereço eletrônico 

http://www.caema.ma.gov.br/portalcaema/, onde poderão ser consultados gratuitamente. Informações 

adicionais, pelos telefones (98) 3219-5016/5017 e pelo e-mail pre@caema.ma.gov.br.

São Luís/MA, 20 de julho de 2021

JULIO ALBERTO NETTO LIMA

Pregoeiro

ESTADO DO MARANHÃO
COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO – CAEMA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021 – PRE/CAEMA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 406/2021– CAEMA

OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para a execução da obra de 

Interligação de vias no Ivar Saldanha localizada na Travessa Renato Vieira, s/n, na cidade de São Luís, 

através da Agência Executiva Metropolitana (AGEM-MA). A AGÊNCIA EXECUTIVA METROPOLITANA, 

através de sua Comissão Setorial de Licitação-CSL/AGEM, torna público o RESULTADO FINAL da 

TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2021-AGEM/MA, que teve como em primeiro lugar do certame a empresa 

B B COSTA NETO EIRELI, CNPJ nº 24.705.542/0001-28, no valor total de R$ 130.426,19 (cento e trinta 

mil, quatrocentos e vinte seis reais e dezenove centavos), em segundo lugar a empresa KAL 

CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI, CNPJ nº 01.265.807/0001-19, no valor total de R$ 136.535,82 

(cento e trinta seis mil, quinhentos e trinta cinco reais e oitenta dois centavos), em terceiro lugar a empresa 

PAVIRROL ENGENHARIA EIRELI, CNPJ nº 12.228.949/0001-22, no valor total de R$ 150.068,08 (cento 

e cinquenta mil, sessenta e oito reais e oito centavos).

São Luís (MA), 21 de julho de 2021

José Cláudio Duarte Nunes

Presidente-CSL/AGEM

ESTADO DO MARANHÃO
AGÊNCIA EXECUTIVA METROPOLITANA-AGEM

AVISO DE RESULTADO FINAL DA LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2021-AGEM/MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 26275/2021 – AGEM
A Presidente da Comissão designada no Processo Administrativo Disciplinar nº 9229/2012, instituída 

por meio da Portaria CPAD nº 344, de 01 de junho de 2021, do Chefe da Assessoria Jurídica da Secretaria 

de Estado da Educação, publicada no Diário Oficial do Estado nº 104, de 02 de junho de 2021, faz saber 

ao Sr. RUBENS RIBEIRO LIMA, Agente de Administração, matrícula nº 986562, que estão correndo 

em seus termos legais, os autos do Processo Administrativo Disciplinar em que o mesmo figura como 

servidor arguido, incurso no art. 228, inciso II, da Lei nº 6107/94, configurando, assim, indícios de possível 

cometimento de infração administrativa de Abandono de cargo. E, constando dos Autos que se encontra 

em lugar incerto e não sabido, fica, pelo presente Edital, citado para, no prazo de 15 (quinze) dias a 

contar da data de publicação deste edital, às 10h, comparecer, sob pena de revelia, perante esta 

Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, com sede na Sala da CPAD/ASJUR/SEDUC, localizada 

na Rua das Figueiras, s/n, bairro Jardim São Francisco, CEP: 65.031-360, nesta cidade, a fim de 

apresentar em banca suas testemunhas e, posteriormente, ser interrogada sobre o fato que lhe é 

imputada. Para ciência do servidor arguido, conforme preceitua o artigo 246, inciso IV e 256, inciso II, do 

Código de Processo Civil, é expedido o presente Edital, a ser publicado em Jornal de Grande Circulação.

São Luís, 16 de julho de 2021

Adriana Alves Ferreira

Presidente

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD/SEDUC
CITAÇÃO DE ACUSADO POR EDITAL
CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS

NEDILSON MACHADONedilson Machado E-mail: nedilsonmachado@gmail.com

Férias no Sesc

O Sesc MA abre ins cri ções pa ra o Brin can- 
do nas Fé ri as, pro je to que ofe re ce aos pe- 
que nos ati vi da des lú di cas e edu ca ti vas no
pe río do de 27 a 30 de ju lho, de 8h30 às
17h30. As ins cri ções se rão re a li za das na
Cen tral de Re la ci o na men to com o Cli en te do
Sesc Tu ris mo (Olho D’Água) nos di as 22, 23 e
26 de ju lho, das 8h às 11h e das 12h às 16h.
Ofer tan do 100 va gas pa ra cri an ças com ida-
de en tre 6 e 10 anos.

Feirão do Trabalhador

Com o ob je ti vo de ofer tar ser vi ços de ci-
da da nia pa ra os tra ba lha do res e tra ba lha do- 
ras, a Se cre ta ria de Es ta do do Tra ba lho e da
Eco no mia So li dá ria (Se tres), por meio do
Sis te ma Na ci o nal de Em pre go (SI NE), pro- 
mo ve, na pró xi ma se gun da-fei ra, 26, a pri-
mei ra edi ção do Fei rão do Tra ba lha dor. O
even to te rá a ofer ta de ser vi ços co mo Se gu ro
De sem pre go, ca das tra men to no SI NE, ofi ci-
nas de ca pa ci ta ção, pa les tras, etc.

Ao par ti ci par da co me mo ra ção
dos 167 de eman ci pa ção po lí ti ca de
Ana ja tu ba, nes ta quin ta-fei ra, 22, o
vi ce-go ver na dor Car los Bran dão en -
tre gou al guns be ne fí ci os e foi ho me -
na ge a do com o tí tu lo de ci da dão do
mu ni cí pio. “Ho je é mais um mo men -
to es pe ci al, de mui ta hon ra pa ra
mim, ao re ce ber o tí tu lo de ci da dão
ana ja tu ben se. Mo men to tam bém
mar can te pa ra o Go ver no do Ma ra -
nhão que re a li zou obras e anun ci ou
ou tras, com in tui to de pro mo ver o
de sen vol vi men to me re ci do e ne ces -
sá rio ao mu ni cí pio”, res sal tou Car los
Bran dão. En tre os be ne fí ci os, a Se -
cre ta ria de Es ta do da Agri cul tu ra,
Pe cuá ria e Pes ca (Sa gri ma) re a li zou
a en tre ga de 15 mil ale vi nos a co mu -
ni da de qui lom bo la São Pe dro.

Lú As sun ção e Pe dro
Mul ler, da Cu xá Pro du -
ções, es tão na mai or
ale gria e ani ma ção
com o re tor no de even -
tos de por te mé dio na 
ci da de. Nes te sá ba do,
24, eles vão co man dar
o “Pra Sam bar”, no Re -
vi ver Hos tel, no Cen tro
His tó ri co, com os gru -
pos Can di ei ro, Ar gu -
men to e Os Par ças. O
Re vi ver Hos tel fi ca
per ti nho da Rua do Giz,
elei ta uma das mais
bo ni tas do país pe la
Ca sa Vo gue.

O ser ta ne jo Edu ar do
Cos ta, 48, cau sou mais
uma po lê mi ca. De pois
de di zer ser um vi ci a do
em se xo com pe lo me -
nos 15 re la ções por se -
ma na, ago ra re ve lou
ser “se mi-gay” ao atre -
lar al guns com por ta -
men tos à ho mos se xu a -
li da de. A en tre vis ta foi
da da num ca nal do
YouTube. “Eu sou um
ca ra mui to or ga ni za do,
mui to ajei ta do, tu do
mui to ar ru ma do. Eu
sou um ‘se mi-gay’, fa -
lou o can tor.

Fiema e contadores

A Fe de ra ção das In dús tri as do Es ta do do Ma- 
ra nhão (FI E MA) re a li zou re cen te men te um en- 
con tro com con ta do res por meio do Con se lho
Re gi o nal de Con ta bi li da de, que es ta va re pre sen- 
ta do pe lo seu pre si den te, Sér gio Mu ri lo Cruz de
Oli vei ra e pe lo vi ce-pre si den te, João Con ra do. 
Na pau ta, a le gis la ção con tá bil, ade qua ção do
re gis tro da em pre sa na Clas si fi ca ção Na ci o nal
de Ati vi da des Econô mi cas – CNAE, e o es tu do
so bre a Con ven ção Co le ti va de Tra ba lho (CCT).
Na reu nião fo ram to ma das al guns en ca mi nha- 
men tos des ta par ce ria fir ma da.

Leilão de imóveis do BB

O Ban co do Bra sil es tá re a li zan do a ven da
me di an te lei lão na mo da li da de ex clu si va men te
on li ne de 90 imó veis nos no ve es ta dos do Nor- 
des te, sen do 31 na Pa raí ba, 16 no Rio Gran de do
Nor te, 12 no Pi auí, 11 em Ser gi pe, 9 no Ma ra- 
nhão, 6 na Bahia, 3 em Per nam bu co, 1 no Ce a rá
e 1 em Ala go as. 

O lei lão se rá re a li za do pe lo en de re ço gra ci e- 
lei lo es.com.br, atra vés do lei lo ei ro ofi ci al Re na- 
to Gra cie, Ju ce pe nº 366. Os lan ces já po dem ser
ofer ta dos e se rão en cer ra dos dia 26 de ju lho de
2021 às 13h. 

Férias no Parque

Uma big pro gra ma ção de fé ri as es tá sen do re- 
a li za da pe la Pre fei tu ra de São Luís du ran te o
mês de ju lho, no Par que do Bom Me ni no, lo ca li- 
za do no cen tro da ci da de. As ati vi da des en vol- 
vem as se cre ta ri as mu ni ci pais de Des por to e La- 
zer (Sem del), Meio Am bi en te (Sem mam), Edu- 
ca ção (Se med), Saú de (Se mus) e ain da o Ins ti tu- 
to Mu ni ci pal da Pai sa gem Ur ba na (Im pur), com
uma sé rie de op ções pa ra a ga ro ta da cur tir as fé- 
ri as com se gu ran ça. En tre as ati vi da des, es tão
cam pe o na tos es por ti vos, dan ça, ofi ci nas de ma- 
te ri ais re ci clá veis e te a tro.

Pra curtir

Com a fle xi bi li za ção
dos even tos, o pú bli co
de São Luís po de rá
apre ci ar de per to um
pro je to es pe ci al e in -
ti mis ta nes te do min -
go, 25, a par tir das
16h, com a Ban da Mix
in Bra zil, li de ra do pe -
la can to ra Mair la Oli -
vei ra.

Tra ta-se do “San to
Axé”, traz um re per -
tó rio es pe ci al com
mú si cas do axé mu -
sic, ho me na ge an do
gran des no mes e
gru pos da Bahia.

Nes te sá ba do, 24, se -
rão co nhe ci das as
equi pes fi na lis tas dos
tor nei os Sub-10 e
Sub-12 de fu te bol 7
da se gun da edi ção do
Es por te na Mi nha Ci -
da de, ini ci a ti va pa tro -
ci na da pe lo Ar ma zém
Pa raí ba e pe lo go ver -
no do Es ta do por
meio da Lei de In cen -
ti vo ao Es por te.

A Are na Olynto, no
Olho d’Água, se rá
pal co das qua tro par -
ti das se mi fi nais pro -
gra ma das. A bo la co -
me ça a ro lar a par tir
das 7h45.

O VI VA/Ins ti tu to de
Pro te ção e De fe sa do
Ci da dão e Con su mi -
dor do Ma ra nhão
(Pro con/MA) es tá
com apli ca ti vo no vo.

Lan ça do nes ta quin -
ta-fei ra , 22, o app
con ta com layout re -
mo de la do e no vas
fun ções, a fim de oti -
mi zar o aten di men to
aos ci da dãos e con -
su mi do res ma ra -
nhen ses, com ra pi dez
e pra ti ci da de.

São Luís, sexta-feira, 23 de julho de 2021


