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licitadoatravés do e-mail: CDlsipma@,gmail.com. bem como ser reti
rado pessoalmente no Setor de Licitação, localizado na Av. Getúlío
Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, Sâo João dos Patos/MA. São
João dos Patos- MA, 03 de marçode 2021.Thuany Costade Sá Go
mes - Secretária Municipal de Administração - Portaria n® 001/2021.

AVISO DELICITAÇÃO. PREGÃOPRESENCIALSR?N® 15/2021.
O Município de São João dos Patos - Estadodo Maranhão,por inter
médio da Secretaria Municipal de Administração, toma público, que
promovera licitação na modalidade Pregão Presencialpara Registro
de Preços. OBJETO: Registro de Preços para a eventual aquisição
parcelada de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das
diversas secretarias do Municípiode São João dos Patos/MA,para o
exercício de 2021. Local e Data do Credenciamento, da Entrega dos
Envelopes e da Realização do Pregão: O credenciamento e o recebi
mento dos envelopesde propostasde preçose de habilitaçãoserão no
dia 18 de março de 2021,às 15:00 horas. Edital: O presente edital
estará á disposição dos interessados nos seguintes locais: Portal da
Transparência do município: www.saoioaodospatos.ma.gov.br. site
do TCE/MA; www.tce.ma.gov.br/sacop. poderáser solicitadoatravés
doe-mail: cDlsipma@gmail,com. bemcomoserretirado pessoalmen
te no Setor de Licitação, localizadona Av. GetúlioVargas, 135,Cen
tro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA. São João dos Patos
-MA, 03 de março de 2021. Thuany Costa de Sá Gomes - Secretária
Municipal de Administração - Portaria n® 001/2021.

AVISO DELICITAÇÃO. PREGÃOPRESENQALSRPN® 16/2021.
O Município de São João dos Patos - Estado do Maranhão, por in
termédio da Secretaria Municipal de Administração, toma público,
que promovera licitação na modalidade Pregão Presencial para Re
gistrode Preços. OBJETO: Registro de Preços parafutura c eventual
aquisiçãode móveise eletrodomésticos, para atenderas necessidades
do Município de Sâo João dos Patos/MA,para o exercício de 2021.
Local e DatadoCredenciamento, da Entrega dos Envelopes e da Re
alização doPregão; Ocredenciamento e orecebimento dos envelopes
de propostas de preços e de habilitação serão no dia 19 de março
dc 2021, às 08:00 horas. Edital: O presente edital estará á dispo
sição dos interessados nos seguintes locais: Portal da Transparência
do município: www.saoioaodosnatos.ma.gov.br. site do TCE/MA:
www.tce.ma.gov.hr/sacop. poderá ser solicitado através do e-mail:
cnlsinma@,gmail.com. bem como ser retirado pessoalmente noSetor
de Licitação, localizado na Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP:
65.665-000, São JoãodosPatos/MA. SãoJoão dos Patos - MA, 03
demarço de 2021. Thuany Costa de SáGomes - Secretária Municipal
de Administração - Portaria n® 001/2021.

AVISO DELICITAÇÃO. PREGÃOPRESENCIALSRPN® 17/2021.
OMunicípio deSâoJoão dos Patos - Estado doMaranhão, porinter
médio daSecretaria Municipal de Administração, toma público, que
promovera licitação na modalidade Pregão Presencial para Registro
de Preços. OBJETO: Registro de Preços para a Contratação deSer
viços de Manutenção deAr Condicionado com reposição de peças
para atender as necessidades das diversas secretarias do Município
deSãoJoãodosPatos/MA. Local e Data doCredenciamento, da En
trega dos Envelopes e da Realização doPregão: O credenciamento e
orecebimento dos envelopes depropostas depreços edehabilitação
serão no dia 19 demarço de2021, às10:30 horas. Edital: Opresente
edital estará à disposição dos interessados nos seguintes locais: Por
tal da Transparência do município: www.saoioaodospatos.ma.gov.
l2r, sitedo TCE/MA: \vww.tce.ma,gcv.br/sacop. poderá sersolicitado
através do e-mail: cplsiDma@gmail.com. bem como ser retirado pes
soalmente no Setor de Licitação, localizado na Av. Getúlio Vargas,
135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA. São João
dos Patos - MA, 03 demarço de2021. Thuany Costa deSáGomes -
Secretária Municipal de Administração - Portaria n® 001/2021.

AVISO DELICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIALSRPN® 18/2021.
OMunicípio de São João dos Patos - Estado do Maranhão, por inter
médio da Secretaria Municipal de Administração, toma público, que
promovera licitação na modalidade Pregão Presencial para Registro
de Preços. OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição par

celada de confecção e serviços de malharia em geral para atender a
necessidade dasdiversas Secretaria Municipal deSãoJoãodosPatos/
MA, para o exercício de 2021. Local e Data do Credenciamento, da
Entrega dos Envelopes e da Realização do Pregão: O credenciamento
e o recebimento dos envelopes de propostas de preços e de habili
tação serão no dia 19 de 'março de 2021, às 15:00 horas. Edital:
O presente edital estará à disposição dos interessados nos seguintes
locais: Portal da Transparência do município: \vww.saoioaodospatos.
ma.gov.br. site do TCE/K^: www.tce.ma.gov.br/sacop. poderá ser
solicitado através do c-maii::cplsipma@gmail.com. bem como serre
tirado pessoalmente no Setor de Licitação, localizado na Av. Getúlio
Vargas, 135, Centro • CEP:; 65.665-000, São João dos Patos/MA. São
João dos Patos-MA, 03 dé março de 2021. Thuany Costa de Sá Go
mes - Secretária Municipal"de Administração - Portaria n° 001/2021.

AVISO DELICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIALSRPN® 19/2021.
O Município de Sâo João dos Patos - Estado do Maranhão, por inter
médio da Secretaria Municipal deAdministração, tomapúblico, que
promovera licitaçãona modalidade Pregão Presencial para Registro
de Preços. OBJETO: Registro de preços para a eventual aquisição
parcelada demateriais decpristrúçâo, elétrico e hidráulico para aten
der as necessidades das diversas secretarias do Município de São
João dos Patos/MA.Localé Data do Credenciamento, da Entregados
Envelopes eda Realizaçâojdo Pregão: Ocredenciamento eorecebi
mento dos envelopes de propostas de preços e de habilitação serão no
dia 22 de março de 2021, as 08:00 horas. Edital: O presente edital
estará à disposição dos interessados nos seguintes locais: Portal da
Transparência do município: w\v\v.saoioaodosDatos.ma.gov.br. site
do TCE/MA: www.tce.ma.gov.br/sacop. poderá ser solicitado através
do e-mail: cplsipma@gmail.com. bemcomo ser retirado pessoalmen
te no Setor de Licitação, localizadona Av. GetúlioVargas, 135,Cen
tro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA. São João dos Patos
—MA, 03 de marçodc 2021. TliuanyCostade Sá Gomes- Secretária
Municipal de Administração - Portaria n® 001/2021.

PREFEITURA ilUNICIPAL DE IGARAPÉ
GRANDE-MA

r
AVISO DE LICITAÇÃO. jpOMADA DE PREÇOS N®. 02/2021. A
Prefeitura Municipal de Igarapé Grande/MA, localizadana rua São
Francisco, s/n®, Centro, CEP 65.720-000, comunica aos interessados
que realizará licitação na modalidade Tomada de Preços n®. 02/2021,
do tipo Menor Preço, no dia 22/03/2021, às 08h30mín horas, horá
riolocal, objetivando a Contratação dc empresa especializada para
construção dc2 (duas) pra^s, conforme especificações contidas no
Termo deReferência/Projeto Básico, anexo I doedital. Opresente Edi
talestará à disposição dos interessados noDepartamento deLicitações
da Prefeitura Municipal de igarapé Grande - MA,sitoà ma SãoFran
cisco. s/n®, Centro, de segunda a'sexta (exceto feriados) no horário
das 08:00 as 13:00 horas, onde poderão ser consultados ou obtido
GRATUITAMENTE por meio digital na Comissão de Licitação
bem como pela internei, através do nosso endereço eletrônico http://
www.igarapegrande.ma.gov!br. Igarapé Grande (MA), 02/03/2021.
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SOARES -Relator.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHA- MA

RESENHA DE HOMOLOGAÇÃO. REFERENTE: Processo Admi
nistrativo n® 2.749/2020 - MATINHA/MA. OBJETO: Contratação dc
empresa para o fornecimento deprodutos deprodutos alimentícios pere
cíveis enão perecíveis para atender ademanda do Hospital Municipal de
interesse da Secretaria Municipal de Saúde eSecretaria Municipal de As
sistência Social, Cidadania e Políticas públicas para Mulheres, noexer
cício de 2021. Homologo ojprocedimento licitatório na modalidade
Pregão Presencial 04/2021 -j MATINHA/MA, para que aadjudicação
produza seusefeitos jurídicos: Empresas Vencedoras HIPER MORIÁ
EIRELI - ME Lotes: I, II, III, IV, VIII, IX, X, XI e E DAL SILVA
EIRELI - EPP Lotes: V, Vl.jvil. Matinha, Matinha, 01 de março de
2021. Linielda Nunes Cunhá.Trefeita Municipal - Matinha/MA.
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Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João
dos Patos/MA. São João dos Patos - MA, 03 de março de 2021.
Thuany Costa de Sá Gomes - Secretária Municipal de
Administração - Portaria no 001/2021.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL SRP
15/2021. O Município de São João dos Patos - Estado do
Maranhão, por intermédio da Secretaria Municipal de
Administração, torna público, que promovera licitação na
modalidade Pregão Presencial para Registro de Preços.
OBJETO: Registro de Preços para a eventual aquisição
parcelada de Gêneros Alimentícios para atender as
necessidades das diversas secretarias do Município de São João
dos Patos/MA, para o exercício de 2021. Local e Data do
Credenciamento, da Entrega dos Envelopes e da Realização do
Pregão: O credenciamento e o recebimento dos envelopes de
propostas de preços e de habilitação serão no dia 18 de março
de 2021, às 15:00 horas. Edital: O presente edital estará à
disposição dos interessados nos seguintes locais; Portal da
Transparência do município: www.saojoaodospatos.ma.gov.br,
site do TCE/MA: www.tce.ma.gov.br/sacop, poderá ser
solicitado através do e-mail: cplsjpma@gmail.com, bem como
^r retirado pessoalmente no Setor de Licitação, localizado na

Getúlio Vargas, 135, Centro • CEP: 65.665-000, São João
Patos/MA. São João dos Patos - MA, 03 de março de 2021.

Thuany Costa de Sá Gomes - Secretária Municipal de
Administração - Portaria n® 001/2021.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL SRP N®
16/2021. O Município de São João dos Patos - Estado do
Maranhão, por intermédio da Secretaria Municipal de
Administração, torna público, que promovera licitação na
modalidade Pregão Presencial para Registro de Preços.
OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual aquisição
de móveis e eletrodomésticos, para atender as necessidades do
Município de São João dos Patos/MA, para o exercício de 2021.
Local e Data do Credenciamento, da Entrega dos Envelopes e
da Realização do Pregão: O credenciamento e o recebimento
dos envelopes de propostas de preços e de habilitação serão no
dia 19 de março de 2021, às 08:00 horas. Edital: O presente
edital estará à disposição dos interessados nos seguintes locais:
Portal da Transparência do município:
www.saojoaodospatos.ma.gov.br, site do TCE/MA:
www.tce.ma.gov.br/sacop, poderá ser solicitado através do e-
""*11: cplsjpma@gmail.com, bem como ser retirado

isoalmente no Setor de Licitação, localizado na Av. Getúlio
Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA.
São João dos Patos - MA, 03 de março de 2021. Thuany Costa
de Sá Gomes - Secretária Municipal de Administração - Portaria
n® 001/2021.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL SRP N®
17/2021. O Município de São João dos Patos - Estado do
Maranhão, por intermédio da Secretaria Municipal de
Administração, torna público, que promovera licitação na
modalidade Pregão Presencial para Registro de Preços.
OBJETO; Registro de Preços para a Contratação de Serviçosde
Manutenção de Ar Condicionado com reposição de peças para
atender as necessidades das diversas secretarias do Município
de SãoJoão dos Patos/MA. Local e Data do Credenciamento, da
Entrega dos Envelopes e da Realização do Pregão: O
credenciamento e o recebimento dos envelopes de propostas de
preços e de habilitação serão no dia 19 de março de 2021, às
10:30 horas. Edital: O presente edital estará à disposição dos
interessados nos seguintes locais: Portal da Transparência do
município: www.saojoaodospatos.ma.gov.br. site do TCE/MA:
www.tce.ma.gov.br/sacop, poderá ser solicitado através do e-
mail: cplsjpma@graail.com, bem como ser retirado
pessoalmente no Setor de Licitação, localizado na Av. Getúlio
Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA.

SãoJoão dos Patos - MA,J 03 de março de 2021. ThuanyCosta
de Sá Gomes - SecretáriajMunicipal de Administração - Portaria
n® 001/2021. !
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AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL SRP N»
18/2021. O Município de São João dos Patos - Estado do
Maranhão, por intermédio da Secretaria Municipal de
Administração, torna público, que promovera licitação na
modalidade Pregão Presencial para Registro de Preços.
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição parcelada
de confecção e serviços de malharia em geral para atender a
necessidade das diversas^ Secretaria Municipal de São João dos
Patos/MA, para o exercício de 2021. Local e Data do
Credenciamento, da Entrega dos Envelopes e da Realização do
Pregão: O credenciamento e o recebimento dos envelopes de
propostas de preços e de (habilitação serão no dia 19 de março
de 2021, às 15:00 horas. Edital: O presente edital estará à
disposição dos interessados nos seguintes locais: Portal da
Transparência do município: www.saojoaodospatos.ma.gov.br,
site do TCE/MA: www.tce.ma.gov.br/sacop, poderá ser
solicitado através do e-mail: cplsjpma@gmail.com, bem como
ser retirado pessoalmente no Setor de Licitação, localizado na
Av. Getúlio Vargas, ISsJ Centro - CEP: 65.665-000, São João
dos Patos/MA. São João dos Patos - MA, 03 de março de 2021.
Thuany Costa de Sá Gomes - Secretária Municipal de
Administração - Portaria n® 001/2021.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL SRP N®
19/2021. O Municípiojde São João dos Patos • Estado do
Maranhão, por intermédio da Secretaria Municipal de
Administração, torna público, que promovera licitação na
modalidade Pregão Presencial para Registro de Preços.
OBJETO: Registro de preços para a eventual aquisição
parcelada de materiais de'construção, elétrico e hidráulico para
atender as necessidades! das diversas secretarias do Município
de São João dos Patos/MA. Local e Data do Credenciamento, da
Entrega dos Envelop^ e da Realização do Pregão: O
credenciamento e o recejaimento dos envelopes de propostas de
preços e de habilitação serão no dia 22 de março de 2021, às
08:00 horas. Edital: O presente edital estará à disposição dos
interessados nos seguintes locais: Portal da Transparência do
município; www.saojoaodospatos.ma.gov.br, site do TCE/MA:
www.tce.ma.gov.br/sacop, poderá ser solicitado através do e-
mail: cplsjpma@gmail.com, bem como ser retirado
pessoalmente no Setor de Licitação, localizado na Av. Getúlio
Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA.
São João dos Patos - MÁ, 03 de março de 2021. Thuany Costa
de Sá Gomes - Secretária'Municipal de Administração • Portaria
n® 001/2021. 1

I
Publicado por: LOURpES KARYLLA MENDES CAVALCANTE
Código identificador: d05e9d8251bfleac83d7e22a9e398dd7

PREFEITURA MUNICIPAL DE SâO RAIMUNDO
das' MANGABEIRAS

l

DECRETO N° 14, DE 04 DE MARÇO DE 2.021.
I

DECRETO N® 14, DE 04 DE MARÇO DE 2.021.
i

DISPÕE SOBRE AS NOVAS MEDIDAS A SEREM
IMPLEMENTADAS NÓ ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SÂO
RAIMUNDO DAS MANíSABEIRAS/MA PARA A PREVENÇÃO,
CONTENÇÃO E ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE
SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL E
INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS
(COVID-19), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

I

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DAS
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AVISO DELICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL SRP N* 1612021.
O Município de Sáo JoSo doe Patos - Estado do Maranhão, por
Inlemiâdíoda Secretaria Municipa] da Administração, toma púbOco,
que promovera (icitaçSo na modalidade Pregão Presencial para
Registro de Preços. OBJETO:Reglstro de Preços para íulura e
eventual aquisição de mdvols a eletrodomésticos, para atender
as necessidades do Municicéode São João dos Palos/MA, para o
exercício de 2021. Local e Oala do Credenciamento,da Entrega
dos Envelopes e da Real^ção do Pregão: O credendamento e o
recebimentodos envelopes de propostas de preços e de habíEtação
serão no dia 19 de março de 2021, és 08:00 horas. Edital: O
presonio editaiestará ã disposição dos Interessados nos seguintes
locais:Portalda Transparãndado município: WAW.saoJoaodospalos.
ma.gov.br, site do TCE/MA: www.tce.ma.gov.brlsacop, poderá ser
solicitado através do e<nai]: eplsjpma@gmajl.com. tem como ser
rebrado pessoalmente no Setor de Uotação, localizado na Av.
GetúlioVargas, 135. Centro-CEP: 65.665400, São Joãodos Patos/
MA. São João dos Patos - MA. 03 de marçode 2021.ThuanyCosta
de Sá Gomes - Secretária Munidpalde Administração • Portarian*
001/2021.

AVISO DELICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL SRP N* 17/2021.
O Município de São João dos Patos • Estado do Maranhão,
por intermédio da Socrctaria Municipal de Administração, toma
público,que promoveraDeitaçãona modaTidada Pregão Presencial
para Registro de Preços. OBJETO:Regislro de Proços para a
Contratação de Serviços da Manutenção de Ar Condicionado com
reposição de peças para atender as necessidades das diversas
secretarias do Município do São João dos Palos/MA Local e Dala
dd Credenciamenlo, da Entrega dos Envelopes e da Reafização
do Pregão: O credendamento e o recebimento dos envelopes de
propostas de preços e de habãitação serão no dia 19 de março de
2021, ás 10:30 horas. Editab O presente edital estará à dispcKição
dos Inlorossados nos seguimos locais: Portal da Transparãnc^
do município: vmw.saojoaodospatos.ma.gov.br, site do TCE/MA
www.tC8.ma.gov.br/sacop, poderá ser solldiado através do o-mail;
cplsjpma@gmall.corrt. bem como ser retirado pessoalmente no
Setor da Ucllação. locaCzadona Av.GetúljoVargas, 135, CenUo-
CEP: 65.665-000, São João dos PatosWlA São João dos Patos -
MA,03 de março de 2021. Thuany Costa de Sá Gomes - Secretária
MunicipaldeAdminIstração-Portaria n*001/2021.

AVISO DELICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL SRP N* 18/2021.
O Município de São João dos Patos - Estado do Maranhão, por
intermédioda Secretaria MunidpaldeAdminIstração,toma público,
que promovera licitação na modalidade Pregão Presencial para
Registro de Preços. OBJETO:Reglstro de Preços para eventual
aquisição parcelada de confecção e serviços da malhariaem geral
para atender a necessidade das diversas Secretaria Municipalde
SSo João dos Patos/MA para o exercício de 2021. Local e Daia
do Credenciamento, da Entrega dos Envelopes e da Realização
do Pregão: O credentiamenio e o reeeblmanto dos envelopes de
proposlas do preços e de habilitaçãoserão no dia 19 de março de
2021, és 15:00 horas. Edital:O presente edilaiestará ã disposição
dos Interessados nos seguintes locais: Portal da Transparénoa
do município: www.saqjoaodospalosuma.gov.br, site do TCE/MA
wwiv.tce.ma.gov.brfeacop, poderá ser soGcitado através do e-ma3:
cplsjDma@gmâI.com, bem como ser rebrado pessoalmente no
Setor de Licitação,localizadona Av.Getúlio\^rgas, 135. Centro -
CEP: 65.665400, São João dos Palos/MA São João dos Petos -

MA 03 de março de 2021. Thuany Costa de Sá Gomes • Secretária
MunicipaldeAdminIstração - Portaria n" 001/2021.

AVISO DELICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL SRP N* 19/2021.
O Município de São João dos Patos - Estado do Maranhão, por
Intermédio da Secretaria Municipal de/Uministração. toma púbCco,
que promovera DcitaçSo na modalidade Pregão Presencia] para
Registrodo Proços. OBJETO: Registrode preços para a eventual
aquisição parcelada de materiais da construção, elétrico e hidráulico
para atender as necessidades das diversas secretarlasdo Municffrâ
de São João dos Patos/MA Local e Oala do Credenciamento,
da Entrega dos Envelopes e da Rearzação do Pregão: O
credendamento e o rece^enlo dos envelopes de proposlas de
preços o de habilitaçãoserão no dia 22 de março de 2021.ãs 08:00
horas. Edital: O presente edital estaráà disposiçãodos Interessados
nos soguInlQslocais: Portal da Transparência do município: www.
saojoaodospalas.nm.gov.br. sile do TCE/MA: www.lce.ma.gov.br/
sacop, poderá ser solidtado através do e-mall: cpls]pma@grnai
com, bem como ser retirado pessoalmente no Setor de UdtaçSo,
localizado na Av. GetíTio Wrgas, 135, Centro • CEP; 65.665-000,
São João dos Palos/MA São Jo^ dos Patos - MA 03demarço
do 2021. Thuany Costa de Sá Gomes • Secretária Munidpdtde
Administração - Portaria n* 001/2021.

PREFEITURA MUNICIPALDE PALMEIRÃNDIA-MA
AVISO DEREVOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N*010/2021.0 MUNICÍPIO DE PAL-
MEIRÃNDIA, ESTADO DO MARANHÃO, através da Prefeitu
ra Municipal de Palmelrãndla. por melo de sua Presidente da
CPL, toma público de acordo com a norma do Ari 49 da Lei
n.° 6.666/93, para conhedmenlo de quantos interessar, o AVISO
DEREVOGAÇÃO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.'
010/2021, com aviso publicado cm 22 de fevereiro de 2021, no
Diério Oficialdo Estado do Maranhão (Cademo/Tercotros) Pági
na56e noJornal Pequeno, dodia 23defevereiro de2021, pági
na 11, tendo cono objeto ãcontralaçãodeempresaespedaTea-
daparaImplementação e manulen^o dosistema integrado de
contabilidade,sistema Integradoda folhade pagamentos portal
da transparãrida. visando atenderas necessidades da adminis
tração pública do munie/piode Paimeirândía, em caráter mensal
e continuado, devido ã falhas na elaboração do projetobásico.

Palmelrãndla - MA OSde março de 2021.
Ricardo Jorge Moraes Ribeiro
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Caiids Brandão» f

Em homenagem às mulheres
Segunds-friia,dia08, ctlsbramoso Dia
Inlãmaclonal daMulher. Uma data para
lembmni» conquistas; mas,principalmenie,
paraenaltecermos quem, comimensa
sensibilidade, cuida, ensina e comanda. A
data remetea luta pordireitos.Mas,sempre
considereiapenas simbólica.As homcoagens
devemser diárias.Aocupacãodeespaçosdeve
ser natural. Decerto que caoa época tem sua
préprtaespecificidade. Mas,sincrraiBeaie,
não há comoimaginar um mundo sem tanto
desprehdimemo, visãomacro,sensode
organização, focoe atençãoao próximow a
mulhercarrega.Da minhamãe- donaHeloísa
-, ã minhaesposac Alha - Larissae Leihlcla

são geraçães de exemplos que tenho peno
de mim.Mulherestão foitcsc dcieimiiiadas
quanto meigas e carinhosas. Uma mistura fâta
namedidacena tpie,acimade nulo,medão
segutana e um nortepeloque lutar.
Naamaíldade, enheoiando ummaltão
devastador, a mulher tem se mostrado
ainda mais fone, Muit.ts tiveram suas sidas
afetadasporoutrograndemal:a violência
doméstica. Dadosapontamqueo númerode
mulheresviolentadas, durantea pandtmia, tem
aumentado. Umverdadeiroabsunlo.Alguns
estudiososchegama classificara situação
como"uma pandeinia dentroda pandemia".
Inexpilcivcl, ao meuver.Esieé um momcnta
de nosapoiarmosmutuamente. De pedirmos
emprestado forças um ao outro, para que
possamos enfrentaro inimigoque tem tirado
tantasvidas. Sóa uniãopodenosfortalecer.
Especialmente esta semana,ondechegamos

a registrar,eu um único dia. l.SlOóbiios
porconiada CovI(l-l9noBrasil:precisamos
de todos. Hora de tomoda de dedsáo séria,
responsável, semprepensancln hoconjunto
da sociedade. Assim,fezo gov^ador FIÍvlo
DInn,aoanunciar, naúldmaquarta,03, novas
medidas restritivos na teouUva de fiear o
avanço da doença. Nada fácil.São muitasas
nuancesa seremccnsldaados.O Impotlooce é
que, em nossoGoverno, toda decisãotomada
ctn relaçãoà pandnda levacmcunslderação
asobservações cientificas. Sem espaço para
achlsmos, muito menos para populismos
em buscade crescimento polnico. Nemé o
momento paradivisSes. Ehoradécadacidadão
proteger o outro. | ,
Temosumaresponsabilidade gigante,como
govemanies, em sempre encarar os caminhos
de forma coletiva. AÚim tem sitio feito desde
o inido. Temos um governadorenxerga oEroblema esedebruçafmbuscadeso)üç8es,

sia semana, a seu pedido.visiaL cm Brasília,
as insiaiaçóesda empresa farmacêuticaUnião
Química, responsável pela produção, no Brasil,
davacina tussa SpumikV.Us governadores
do Noidcsiejéacenaramos termospara
a aquisição de25mllhfies dedoses, com
entrega prevista para a partir dé abril - indo até
Julhodesteano.E umanovaesperança. Meu
entendimento é o deque precisamos correrpaia
ofertar 4população, otjuanio ames, omaior
númeroae dosespossível.Pormaisque nos
esforcemos em ampliar onúmero deleitos;
em rvfcrçarmcs, todosnsclias,a campanha
pela prevenção;por maisque viabilizemos

lesiagens, é cnicUlquea imunização cheguea
todos.Estamostrabalhando muitoparaisso.
£ exuemamenie doloroso contíiiuarvendo
mães chorarem a j^ida deseus filhos por
conta deste vírus. E, itesta nova onda. os
jovens estão sendo muito.itingidns. Formais
forte que cada mulher seja, ê díffcUmensurar
a perdadealguém queridaSemfalarquea
mulhertem esada consiantemraie, na Unha
de frente na luta contra o novo coronavirus,
Comoprofisslooalde saúde, asástenle social,
cuidadora, comandante e gestora.Aliás,poucos
sobem,masalgunsdospdses commelhores
resultadosna luu coniroa pandemia, têm
mulherescomolíderes.A própriaOig.-inlzação
da.sNaçÓesUnidas(ONU), matade reconhecer
sua impmãnda nessemomenta quando
escolheumtemaparao Dia Internacional da
Mulhen'Mulheresna liderança:alcançando
umfuturo igual tmummundo deCovid-Í9*.
Comoescrevino Inídn dsie artiga nesta
segundo, em especial,homenageamos as
mulheres. Eniãà proponho, todos nós - país,
maridos e filhos -, que façamosisso nos
protegendo e asprotegendo. Vamos intensificar
o usodasmáscaras.Inclusivecobrandoaqueles
que não estiveremcom a proteção;vamos
sempre lembrar dehl^cnizar asmãos com água
e comsabãoou álcoolemgel;vamosobedecer
e espalhar a necessidadedo distanciamento
social.Paraque tenhamosmultoo que
conierootarnofuniro,temosque nosresguardar
agora.Pornóse pelopróximo. E, porque não,
comoumahomenagem ã mulher, paraqueela
estejacadavezmaisfoitee protegida.

Gastâo Vieira destaca apijovação de programa
emergenciai para recuperar setor de eventos
Ex-ministro do Turismo, parlamentar maranhense ressalta que este
foi um dos setores mais atingidos pe/a pandemia no Brasil

ex-minlsiroda TUrtcmn vejo,
naaprovaçãodo Programa
Emergenciai deRetomada do
Setor de Eventos,o primeiro
passo para tentar lecuperar um
dossetoresmaisatingidaspela
pandnnia*.
*£ umacadela quemobiliza
profissionais de váriasáreas
e todos sofron com a falta de

trabalho.Numaespéciedcefeito
dominó, o setor de eventos talvez
seja um dos que vão demorarmais
a voltará normalidade, porUso
a imponândadesseprograma*,
acNtuou.

GastãoVieiraobservouque
'se nãopodemosretomaros
es-entosdevido a atual situação da
pandemia, temos quegarantirão
menos que os empresáriospossam
ler um suporte para pensar no
amanhã*.

CIL MARANHÃO

O deputadofedeialGastSo
Vieira (PROS-MA), queJá foi
ministrodo Turismo, destacou
a aprovação pelo Plenário da
CâmaradosDeputadosdo projeto
!ue beneficia diretamente oseur

e eventos c os prestadoresde
serviçosturisdcosemtodoo pais.
Logoapósa voração da matéria,
o pariameniar comemorou nas
suasredessociais.'Aprovamos
agoranaCSmora o ProjetodeLe]
5B3gt2020, que foiaprovadona
noitedequinta-feira 4), estabelece
o ProgramaEm^enctal de
Retomada do Setor de Eventos
(Ferse),Apropostaé paraqueas
empresas dosetorpossam parcelar
débitos com Fisco Federal, além
de zeraro tributodo PISrpasop, da
Cofinse daContribuição Sodal
sobreo LucroLíquidopor60

íGastáo t^clra Imbraquei> leiordeeventiu foi um'dus mais -
[prejudicado» com apándcmia ' _

meses".
À reportagem doJornal

Pecpeoo.em Brasília, u
paiiameniardisse que 'como

MUDANÇAS NO TRE-MA {
Zonas eleitorais terão atenção prioritária,
anuncia presidente Joaquim Figueiredo '

o descmbargador-presldeoieJoaquim
Figueiredo deu inicio ao Programade
Atenção Prioritária4s Zonas Eleitorais,
queserádesenvolvido iia suagestãocom
o objetivode dar melhorescondiçõesde
irabaiho aos servidores.

Também,aiendetulois orientaçõese
diretrizesdo ConselhoNacional de Justiça
esiabelcddas ua Resolução372/21,o
presidente aproveitará oPro^ama de i
Atenção paraimplantaro 'Balcão Vinual",
queê maisuma(erramenude prestação

jtirisdidonalquesesomaãs demaisformas
dcatendimento disponibilizadas pelajustiça
eleitoral,comotelefone,e-maiie aplicativos
de mensagens.
O 'Balcão Virtual* permitirá,por
videoconferência, o atendimento remoto
dimo e imediatodosusuáriosqueassim
optarem.

Assimsendo, cada zona terá um nuleboolt
preparada para o BalcãoVirtuale uabalho
remato, uma vez que o atendimento
presencial contínua suspenso emrazão da
pandemia daCovld-19.
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Çharmo, alma ohospitalidade genuinamente iparan^^^


