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ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALM 

Rua Manoel Pires de Castro, 279 — Centro — CEP 65.560-000 Magalhães de Almeida — 
CNPJ: 06.988.976/0001-09 
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AVISOS DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Na 5/2021-PE 
Re.bertura 

A Prefeitura Municipal de Estreito - MA, através do seu Pregoeiro, torna público 
para conhecimento dos interessados que o PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE 
PREÇOS do tipo MENOR PREÇO POR ITEM com base na Lei n.a 10.520/2002, Decreto 
Federal n2 10.024/2019 do Decreto Municipal 01318/2020, Decreto Municipal ng 016/2015, 
da Lei Complementar n.° 123/2006 e alterações posteriores, e, subsidiariamente, da Lei nal 
8.666/1993, para o OBJETO: FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE E.P.I'S E DE 
HIGIENE, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE 
ESTREITO/MA,  SERA  REABERTO NO DIA 26/08/2021 AS 08:30 HORAS Local da sessão: a 
sessão pública eletrônica se iniciará através do  site  www.licitanet.com.br. O edital e seus 
anexos encontram-se a disposição dos interessados no endereço eletrônico: 
www.estreitcarna.gov.br  e na  sale  da Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura 
Municipal, situada na Avenida  Chico  Brito, na 902, Centro/Estreito, podendo ser consultado 
ou adquirido gratuitamente no horário de 08:00 as 13:00 horas, ou mediante recolhimento 
de taxa aos cofres públicos rio valor de R$ 50,00 (Cinquenta Reais) através do DAM. 

PREGÃO ELETRÔNICO Na 6/2022-PE. 

A Prefeitura Municipal de Estreito - MA, através do seu Pregoeiro, torna público 
para conhecimento dos interessados que realizará licitação por meio do sistema eletrônico 
na modalidade PREGÃO ELETRáNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS do tipo MENOR PREÇO 
POR ITEM com base na Lei  nag  10.520/2002, Decreto Federal n2 10.024/2019 do Decreto 
Municipal 013/8/2020, Decreto Municipal na 016/2015, da Lei Complementar  rag  123/2006 
e alterações posteriores, e, subsicliariamente, da Lei n.2 8.666/1993, para o OBJETO: 
FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINAÇÃO, DESRADZAÇ:ÃO, ESGOTAMENTO DE FOSSA E LIMPEZA DE 
CAIXA DE AGUA, Local da sessão: a sessio pública eletrônica se iniciará no dia 26/08/2021 
as 14:30 horas através do  site  www.licitariet.com.br. O edital e seus anexos encontram-se 
a disposição dos interessados no endereço eletrônico: www.estreitoana.gov.br  e na sala da 
Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal, situada na Avenida  Chico  
Brito, mg 902, Centro, Estreito, podendo ser consultado ou adquirido gratuitamente no 
horirio de 08:00 as 13:00 horas, ou mediante recolhimento de taxa aos cofres públicos no 
valor de RS 50,00 (Cinquenta Reais) através do DAM. 

PREGÃO ELETRÔNICO  Ng  7/2021-PE. 

A Prefeitura Municipal de Estreito MA, através do seu Pregoeiro, torna público 
para conhecimento dos interessados que realizara licitação por meio do sistema eletrônico 
na modalidade PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS do tipo MENOR PREÇO 
POR ITEM com base na Lei  rag  10.520/2002, Decreto Federal n2  10.024/2019 do Decreto 
Municipal 013/5/2020, Decreto Municipal n2 016/2015, da Lei Complementar 5.9  123/2006 
e alterações posteriores, e, subsidiariamente, da Lei n.2  8.666/1993, para o OBJETO: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEiCULOS E EQUIPAMENTOS DE 
PROPAGANDA, SONORIZAÇÃO E OUTROS MATERIAIS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE 
EVENTOS DIVERSOS DE INTERESSE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ESTREITO-MA, Local 
da sessão: a sessão pública eletrônica se iniciará no dia 27/05/2021 as 08:30 horas através 
cio  site  www.licitanet.com....O edital e seus anexos encontram-se a disposição dos 
interessados endereço eletrônico: www.estreito.rni...gov.br e na sala da Comissão 
Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal, situada na Avenida  Chico  Brito, n2 902, 
Centro, Estreito, podendo ser consultado ou adquirido gratuitamente no horário de 08:00 
as 13:00 horas. ou mediante recolhimento de taxa aos cofres públicos no valor de R$ 50,00 
(Cinquenta Reais) atraves do DAM. 

PREGÃO ELETRÔNICO Na 8/2021-PE. 

A Prefeitura Municipal de Estreito - MA, através do seu Pregoeiro, torna público 
pare conhecimento dos interessados que realizará licitação por meio do sistema eletrônico 
na modalidade PREGÃO ELETRÓNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS do tipo MENOR PREÇO 
POR ITEM com base na Lei  nag  10.520/2.002, Decreto Federal ng 10.024/2019 do Decreto 
Municipal 013/8/2020, Decreto Municipal na 016/2015, da Lei Complementar n. 123/2006 
e alterações posteriores, e, subsidiariamente, da Lei  nag  8.666/1993, para o OBJETO: 
FUTURA E EVENTUAL Áouisiciio DE 1MPRESSOS (MARCOS PARA USO DAS SECRETARIAS 
MUNICIPAIS DE ESTREITO-MA, local da sessão: a sessão pública eletrônica se iniciará no 
dia 27/08/2021 as 14:30 horas através do  site  www.licitanet.com.be  O edital e seus anexos 
encontrarn-se a disposição dos interessados no endereço eletrônico:
www.estreito.rna.gov.br e na  sale  da Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura 
Municipal, situada na Avenida  Chico  Brito, n° 902, Centro, Estreito, pociendo ser consultado 
ou adquirido gratuitamente no horário de 08:00 as 13:00 horas, ou mediante recolhimento 
de taxa aos cofres públicos no valor de R$ 50,00 (Cinquenta Reais) através do DAM. 

RONILSON SILVA SOARES 
Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA 

RETIFICAÇÃO 

Nos Avisos de Licitação, publicados no DOU de 13/8/2021, seção 3, pág. 214, na 
identificação do ato,  aside  se  led  PREGÃO ELETRONICO Na 10/2021 - SIM, leia-se: TOMADA 
DE PREÇOS N9 10/2021 

(Pi Coejo)  

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N2 3/2021-Ca (RETIFICAÇÃO) 

Repetição 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÊ DO MEIO-MA, por meio de sua 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO - CEL, Portaria ng 162/2021, autorizada pelo 

Processo n2  400/2021, torna público que realizará licitação na modalidade Tomada de 

Prego, do tipo Menor Preço global, objetivando Execução de obras de construção de 

garagem central no Município de Igarapé do Meio- MA, na forma da Lei n2 8.666, de 

21 de junho de 1993. O recebimento e abertura dos envelopes de Proposta e 

Documentação serão em Sessão Pública a ser realizada as 09h3Omin do dia 01 de 

setembro de 2021, na Sala de Licitações da  CPL,  localizada no prédio da sede da 

Prefeitura Municipal de Igarapé do Meio, Av. Nagib Haickel,  sin,  Centro, neste 

Município. O Edital e seus anexos estio à disposição dos interessados a partir do  die  

16 de agosto de 2021. Devido à perderia do novo Coronavirus a retirada do Edital 

através do Sistema de Acompanhamento Eletrônico de Contratação Publica - SACOP, ou 

através do Portal da Transparência Municipal devera ser informada à  CPL  através do  

e-mail:  licitaigarapedomeio@gmail.com,  para eventual comunicação de fatos ocorridos 

no instrumento convocatório. 

PATRICIA DA SILVA CRUZ 

Presidente da CEL 

AVISO  OE  LICITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA Ne 1/2021-CEL 
Repetição 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE DO MEIO-MA, por meio de sua 
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO - CEL, Portaria ri9 162/2021, autorizada pelo Processo 
ma 404/2021, torna público que realizara licitação na modalidade Concorrência, do tipo 
menor prego global por lote, objetivando Execução de obras de implantação sistema de 
abastecimento de  ague  nos povoados no Municipio de Igarapé do Meio MA, na forma da 
Lei  rag  8666, de 21 de junho de 1993. 0 recebimento e abertura dos envelopes de 
Documentação e Proposta serão em sessio pública a ser realizada as 09h30rain do dia 16 
de setembro de 2021, na Sala de Licitações da  CPL,  localizada no prédio da sede da 
Prefeitura Municipal de Igarapé do Meio, Av. Nagib Haickei,  sin,  Centro, neste Municiplo. 
0  Eckel  e seus anexos estão à disposição a partir do dia 16 de agosto de 2021. Devido 
pandernia do novo Coronavirus a retirada do Edital através do Sistema de 
Acompanhamento Eletrônico de Contratação Pública SACOP, ou através do Portal da 
Transparência Municipal ou solicitação no  e-mail,  deverá ser informada à  CPL  através do  e-
mail:  licitaigarapedomeio@gmail.com,  para eventual comunicação de fatos ocorridos no 
instrumento convocatória. 

PATRICIA DA SILVA CRUZ 
Presidente da CEL. 

AVISO 
TOMADA RE PREÇO Na 1/2021 

A Comissão Especial de Licitação da cidade de Igarapé do Meio Ma, designado 
Dela Portaria ne 162/2021, coma público e para conhecimento dos licitantes e de  quern  
interessar, conforme estabelecido na 29  Ata de Reabertura e Julgamento e conforme 
critérios estabelecidos no Edital de Tomada de Preço 001/2021 (Contratação de empresa 
para execução de obras de construção da Escola de Educação Infantil Tipo 01 no tvlunicipio 
de Igarapé do Meio - MA), procedeu-se com a abertura dos envelopes A - Documentação 
de Habilitação. Anaiisada a documentação de habilitação dos participantes, constatou-se 
que a empresa JRB EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI não apresentou comprovação 
de prestação de garantia para manutenção da sua proposta, conforme estabelece o item 
6, subitern 6.3, alínea c), do Edital de Licitação n° 001/2021. Sendo assim, conforme 
subitem 7.21 do mencionado Editai, foi considerada INABILITADA. As empresas J B 
EMPREENDIMENTOS EIRELI,  JOSE  ROSINALDO RIBEIRO BARROS EIRELI, M C OBRAS E 
EMPREENDIMENTOS LIDA, e I S COMERCIO MEL! apresentaram documentação conforme 
exigida no Edital, bem como à Lei 8.666/93, sendo assim, consideradas HABILITADAS. 
Havendo intenção de interposição de recurso contra o Resultado, a interessada deverá 
manifestar-se a respeito, a contar da data da publicação deste resultado, no prazo de 05 
(cincoj dias, conforme estabelece o artigo 109 da Lei 8.666/93. Os autos do processo 
permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço e horários previstos no 
Edital.  

PATRÍCIA DA SILVA CRUZ 
Presidente da Comissão Especial de Licitação - CEL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Na 21/2021 

A Prefeitura Municipal de João Lisboa MA, por seu Pregoeiro e Equipe de 
Apoio, torna público para conhecimento de todos que realizara licitação na MODALIDADE: 
Pregão Eletrônico. TIPO: Menor Preço por Item, OBJETO: Locação de equipamentos e 
máquinas pesadas, com operador. CODIGO UASG: 980809. BASE LEGAL: Lei n° 10.520/02, 
Decreto Federal n° 10.024/2019, Lei n° 8.666/93 e as condições do Edital. Data de 
Abertura: 27 de Agosto de 2021 as 08:30 hs (oito  bores  e trinta minutos), horário de  
Brasilia  - DE O Edital e seus anexos poderio ser consultados e obtidos no endereço 
eletranico www.comprasgovernamentais.gov.be  http://joacilisboa.ma.gov.hr, no Mural de 
Licitações - TCE - MA, podendo ainda ser obtido por meio de solicitação no  e-mail  
cpijoacilisboa@hotmail.com  e, por fim, consultado, lido e obtido em sua versão impressa 
mediante o recolhimento de R$: 20,00 (vinte reais) através de DAM (Documento de 
Arrecadação Municipal), na sede da Comissão Permanente de Licitações, com endereço na 
sede da Prefeitura Municipal de logo I.isboa (MA) sito na Av. Imperatriz  pa  1331, Centro, 
nos  dies  úteis, no horário das 08:00 horas às 12:00 horas. 

MARCOS VENICIO VIEIRA LIMA 
Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Ne 15/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 048/2021. 
O MUNICfP10 DE LORETO -MA, através da Prefeitura Municipal de  Loreto,  torna 

público aos interessados que„ com base na Lei na 10.520/02, Decreto Federal n° 
10.024/2019, Lei Complementar n' 123/2006 alterada pela Lei Complementar ri' 147/2014, 
aplicando-se subsidiariamente as disposições da Lei nsi 8.666/93 e suas alterações 
posteriores e demais legislações pertinentes, fará realizar no dia 30 de agosto de 2021, is 
08:30hs (oito horas e trinta minutos), horário de  Brasilia,  no  site:  
http,//www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação na modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO n9 014/2023., do tipo menor preço, objetivando a contratação de pessoa 
jurídica para prestaçao de serviços de recuperação de uma Ambuláncia, tipo  Fiat  Strada, de 
interesse desta administração pública. edital e seus anexos estão à disposição dos 
interessados no endereço supra, de 2 a 6,  feira„ em dias úteis, no horário das 08:00h (oito 
horas) as 12:00h (doze horas) e no sitio oficial deste poder executivo • loretoeria.gov.br, 
onde poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente. Esclarecimentos adicionais no 
mesmo endereço elou pelo telefone (0”99) 3544 0175,  e-mail:  
cplprefeitura.loreto@gmail.com,  

Loreto  - MA, 12 de agosto de 2021 
FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS 

Secretario Municipal de Saúde 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA 

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇO  Ng  5/2021 

A Presidente da  CPL  da Prefeitura Municipal de MAGALHÃES DE ALMEIDA, 
Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, 
sob a égide da Lei n.° 8.666/93, e suas alterações posteriores, licitação na modalidade 
TOMADA DE PREÇO com do tipo menor preço global. que tem por objeto contratação de 
empresa para execução de pavimentação poliedrica na localidade entreladeiras no 
municipes, o certame se realizará no dia 3.1 de agosto de 2021, es 08,30 horas (horário de  
Brasilia),  sendo presidida pela Presidente da  CPL  desta Prefeitura Municipal, na  sale  da 
Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua Manoel Pires de Castro, 279 Centro, 
Magalhães de Almeida - Ma. Recurso: Pi-6pda  (PPM).  A ser regida pelas normas deste 
Edital, pelas disposições da Lei Federal n° 8.666/93 a demais legislação pertinente, O 
Edital, está  ii  disposição dos interessados no anciereço supra, de 2° a 65  feira, no horário 
das 08:00  ás12:00  horas, onde tambern poderão ser obtidos esclarecimentos adicionais, 
custo do Edital 01 ( uma) resma de papel 4. 

Magalhães de Almeida-MA, 11 de maio de 2021 
FRANCIEL PESSOA DA SILVA. 

Pregoeira 

Este document: nude  ser  verilicadu no  endereço  eletMnice 
http://www  imgov.brfautenticidadeiurni. nab cddign 05302021.081600191 

Docurnento as-sin-add digitalrnente .niorine MP  na  2.200-2 de 24/0812001, 1CP  
que  instEtui a Infraestrutura de Chawes  Públicas  Brasdeira - tCP-Brasil. .5  



M L LEMOS EIRELI 
COMUNICADO - A empresa M L LEMOS EIRELI, inscrita no  
CNN  n' 10.526.076/0601-09. localizada a Rodovia MA 206, 
Km 12, N' 17, Povoado Fortaleza, 65.295-000 Carutapera 
— MA, informa que REQUEREU da Secretaria  tie  Estado da 
Maio Ambiente e Recursos Naturais do  Maranhao  — SEMA, a 
Outorga  on  Direito de Uso de Recursos Hidricos e-processos 

152877/2021.  

GERAL  
Email: extraredacao@gmailcom  

P M COELHO COMERCIO LIDA 
COMUNICADO P M COELHO COMERCIO LTiDA (CNPJ 
N' 40,485.319/0001-79) Torna público que REQUEREU,  ern  
Agosto de 2021, junto à Secreiaria de Estado do Meio Ambiente 

Recursos Naturais - SEMA, a Renovação de Licença  tie  
Operação -Rent.O. E-Processo N" 152601/2021, para Posto de 
AbastecimentoiRevenda de Combustiveis líquidos, localizado na 
Avenida Rio Balsas. N`44, Bairro. Santa Fé,  Loreto  — MA. CEP: 
65.895-000. 

JORNAL 

São Luis-Ma, 15/16 DE AGOSTO DE 2021 

UI DEDO DE PROSA... 
Luiz Thadeu Nunes e Silva* 

OsTi as estão indo embora 

H
oje em dia, não podemos mais aceitar, tanto da parte 
masculina, como também feminina, acontecimentos 
dos mais desagradáveis em relacionamentos 

conjugais, sejam em casamento ou em união qualquer que 
seja. Os feminicidios estão em volume bastante exagerado, 
juntamente  corn  os hoiniciclios atualmente praticados  corn  
grande relevancia. A união dos seres humanos, devem obedecer 
critérios de muito amor, c:ordialidade, entendimento e gratidão, 
cuja finalidade é de uma união duradoura e cheia de aventuras 
sem quaisquer deslizes. Vamos acabar com esses tipos de 
grosserias e partir para urna acalento que venha purificar as 
almas de cada casal envolvido no relacionamento conjugal. 

ERICA JACIARA  ALVES  COSTA  
COMUNICADO •  ERICA  JACIARA ALVES COSTA ( FAZENDA 
JACUNDA II j CPE:665.994.663-20. Torna público que 
RECEBEU, em Agosto de 2021, junto a Secretaria de Estado 
do Meio Ambiente e Recursos Naturais — SEMA a  Licence  
(inica Ambiental de Regularização- LUAR, E.Processo 

02836/2021, para atividade de Silvipastoril, localizado na 
anda Jacunda II, SiN, Zona rural, Conceição do Lago Acti 

i1A, CEP: 65.340-000. 

POSTO DE ABASTECIMENTO ALLIANÇA 
COMUNICADO POSTO DE ABASTECIMENTO ALLIANCA 
LTDA. CNPJ 34.022.268/0001-46, Torna público que 
RECEBEU a Secretaria Municipal do Maio Ambiente 
SEMMAM, em Agosto de 2021 a Licença de Instalação — LI 
para Atividade de Comercio varejista de combustiveis mire 
veículos automotores, localizada na Rua A. N' 82, LOTE 16, 
CEP: 65.110-000, Jardim Araçagi.  Sao  Jose de Ribamar— MA. 
conforme o Processo SEMAM 356/21. 

DIB RASA  
COMUNICADO - DO/RASA —1:)ISTRIBUIDORA BRASIL LTDA„ 
inscrita no CNPJ n" 69.387.066/0001-82, localizada a Avenida  
Joao  Moreira  sin,  Centro, CEP  re  65.200-000, Pinheiro — MA, 
informa que REQUEREU da Secretaria de Estado de Maio 
Ambiente e Recursos Naturais do Maranhão SEMA, a 
Licença de Perfuração de  Pogo  Tubular Profundo e-processos 
n' 152046/2021. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

MAGALHÃES DE ALMEIDA p

A

,/ 
AVISO DE LICITAÇÃO 

Ø110 TOMADA DE PREÇO 005/2021. 
A Presidente da  CPL  da Prefeitura Municipal de 

, AGALHAES DE ALMEIDA, Estrelado  Maranhao,  torna público, 
i para conhecimento dos interessados que fará tealizar, sob a 
I égide da Lei n.c'8.666/93, e suas alterações posteriores, licitação 
1 na modalidade TOMADA DE PREÇO com do tipo menor 
I preço global, que tem por objeto contratação de empresa 

para execução de paviinentação poliedrica na localidade 
entreladeiras no municipio, o certame se realizará no dia 31 
de agosto de 2021, ás 08:30 horas (horário de  Brasilia),  sendo 
presidida pela Presidente da  CPL  desta Prefeitura Municipal, 
na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua 
Manoel Pires de Castro, 279 Centro, Magalhães de Almeida 
- Ma. Recurso: Próprio  (FPM).  A ser regida pelas normas 
deste Edital, pelas disposições da Lei Federal n° 8.666/93 e 
demais legislação pertinente. 0 Edital, está a disposição dos 
interessados no endereço supra, de 2' a V feiia, no horário 
das 08:00  ás12:00  horas, onde também poderão ser obtidos 
esclarecimentos adicionais, custo do Edital 01 ( urna) resma 
de papel 4. 

MAGAI. HAES DE ALMEIDA-MA, 11 de maio de 2021  
ASS  Frandel Pessoa da Silva. 

i Pregoeira Municipal. 

FUNDADORES: 
Nelson Nogueira e Walkir Marinha 

N N 50515/  EMU  • CNP): 19,678.000/0001•23 
RUA Dire/ta, 23- Centro  -Sac -  Cep:.  65010-160 

Diretor Geral Nelson Nogueira 
Diretor Administrativo Deusilane Oliveira  
()newt  de Mariceting Jorge Raiol 

Fones: 981.10221-6649 r 98 99194-5062 98 98607- 6342  
EMAIL:  extraredacao0gmai1.com  

Artigos assinados silo de inteira responsabilidade de seus assinantes 

Cresci com osolhos pregados 
na teliaha, em preto & branco, 
fascinado pela orograrnação 
de  TVs,  especialmente a Globo, 
chamada de  Venus  Platinada,  
Her  e monopolista de audiência 
em todo o país.  Ens  nossa casa 
não tinha TV, era na casa do 
vizinho que a garotada assistia a 
programação. Dai yens o temno 
"televizinho': 

Acompanhei as carreiras de 
vários artistas da dramaturgia 
brasileira, que depois se firmaram 
no e.strelato; suas trajetórias se 
confunde  corn  a propria historia 
da televisão brasileira. E o caso 
dos ótimos atores Paulo Jose, e o 
medalhão Tarosio Meira, ambos 
falecidos esta semana, um terça-
leira„ e noutro na quinta-feira. 

Um dos maiores  names  da 
nossa dramaturgia na TV, no 
cinema e no teatro -coma ator, 
diretor e roteirista- e também 
dono de uma voz marcante, 
Paulo Jose é daqueles artistas 
de  quern  o público sernpre se 
sentiu  proximo.  Nas últimas 
décadas, entrou em nossas casas 
por Mei0 de umarnfinidade de 
personagens que ficam, assim 
como ele, para a historia. Paulo 
Jose morreu na quarta-feira, 11/8, 
aos 84 anos, no Rio de Janeiro. 
Ele estava internado ha 20 diase 
faleceu em decorrência de urna 
pneumonia; sofria ha anos de  
Parkinson.  

Um dos programas que 
marcou minha infancia foi 
Shazam & Xerife, que passava no 
final da tarde, e que assistia na 
volta da escola. Em 1972, Paulo 
Jose fez seu primeiro grande 
sucesso na TV, como Shazan, 
parceiro de Xerife (Flavio)na 
novela "0 primeiro amor") de  
Walther  Negrão. A dupla fez 
tanto sucesso época que o 
autor decidiu dar continuidade 
as historias dos personagens 
num seriado "Shazan, 
Xerife & cia' Os mais velhos vão 
se lembrar da camicleta, dois 
trapalhoes  ens  um calhambeque 
a tirar risadas fáceis da criançada. 
Lembranças maravilhosas. 

Minhas lembranças de  

cinema.  
Jã  consagrado no tea/roe na 

TV,Tarcisio não hesitou  ens  beijar  
Nay  Latorraca na boca em "Beijo 
no asfalto') de Bruno Barreto,  ram  
1981. Isso em urna época  ens  
que sua imagem pública era de 
homem viril e vivíamos o máximo 
da  cult  ura machista. 

No final dos arras 90, me 
encontrava no aeroporto  Val del 
Cans,  em  Belem,  urna escala para 
o Rio de Janeiro,  quern  estava na 
sala de embarque, ao meu lado, 
era Tarcisio Meira„ que vinha de 
sua fazenda, no interior do Para. 
Embarcamos no mesmo voo 
para o Rio. Homem alto, forte, 
lembrava o  cowboy  do comercia 
do  Marlboro.  Tarcísio tinha o 
rosto quadrado, que segundo 
os especialistas fotografava 
bens de qualquer ângulo. Como 
comparação, seria uns  Redford  ou  
Brad Pitt,  com mandíbulas bens 
definidas. Tudo que as luzes de  
TVs  e cinema gostam. 

A morte de Tarcísio ti urna 
perda ser igual para sua 
companheira de 60 anos, Glória 
Meneses, que sobreviveu à Covid,  
corn  que teve seu único filho, 
o também ator Tarcísio 
parecido fisicamente  corn  o par, 
mas sem o talento de Tarcisão. 

Tarcisio Meira foi o nosso 
Marcello Mastroianni.  On  
paralelos entre o brasileiro e 
o italiano são vários: a beleza 
fisica,  sail,  a presença magnética, 
o talento que foi crescendo e 
afioiando a nada novo trabalho, 
o reconhecimento  Ago  tardio da 
critica, a unanimidade entre os 
colegas. Um astro completo. 

Nci espaço de 48 horas as 
artes se despedem de dois 
Paulo José e Tarcísio Meira, que 
deixam um enorme legado para 
a dramaturgia brasileira. 

criança sempre passam pelas 
novelas que marcaram época, 
e tinham em Tarcísio Meira, seu 
gala  maxima  

Os trabalhos de Tarcísio  
Maims  para a televisão começam 
em 1959, na obra de teloeatro 
"Noites Brancas", da  Tv  Tupi. 

Depois, em 1963, ele atuou  an  
lado de Glória Menezes, já sua 
mulher na época, na primeira 
telenovela diária --e gravada-- 
do "2-5499 Ocupado) da TV  
Excelsior. 

Corn  João Coragern na 
novela 'Irmãos Coragem; de 
Janete  Clair,  exibida entre junho 
de 1970 e junho de 1971, Tarcísio 
marcou época. Eterno gala da 
dramaturgia nacional, o artista 
era um dos mais reconhecidos 
rostos em atuação no Pais, e 
contava com curriculo demais de 
60 trabalhos na televisão,  antra  

novelas, seriados, ministérios, 
teleteatros e telefilrnes. Por  SO  
anos foi ator exclusivo da Globo. 

Na longeva carreira  Jo  
sucesso que começou em 
1961, na extinta TV Tupi, ele 
também participou de 22 
longasenetragens, dirigidos por 
cineastas como  Glauber  Rocha,  
Walter Hue°  khouri, Anselmo 
Duarte e Bruno Barreto, alem da 
presença em 31 peças de teatro.  
Ern  entrevista, Tarcísio disse que 
foi o ator que mais decorou 
palavras no mundo, tamanho 
foi seu trabalho  ens  TV, teatro e 

LuizThadeu Nunes e Silva'  
*Agrónomo, Palestrante, cronista e viajante: o sul-

americano mais viajado do mondo com mobilidade reduzida, 

visitou 143 paise.s em todos os continentes da terra. 

MULHERES E HOMENS DEVEM TER UNIÃO EM 
CLIMA BENÉFICO  
JOSE  ARMANDO RODRIGUES DE SOUSA 

A confiança é fundamental para urna boa vivência e hoje em 
dia, não podemos abandonar tais critérios por serem bastante 
necessários ao relacionamento duradouro e maduro dos casais, 
Vamos, pois, mudar as atitudes grosseiras e partir para uma vida 
cheia de amor e virtude a  fire  de vermos um relacionamento 
bastante eterno, juntamente  corn  os filhos e não deixar 
desamparados a mercê de BANDIDOS, ASSASSINOS, LADROES E 
TODA ESPÉCIE DE CORJAS. Vejam o ditado popular: "OS OLHOS  
SAO  INOTEIS QUANDO A MENTE E CEGA". ja publicamos artigo 
no JORNAL EXTRA DE  SAO LUIS  DO MARANHÃO, sobre tais 
assuntos e vamos relembrar sempre que haja continuação de 
tais ocorrências. 

JORNALISTAREGISTRO mi 1538,CE PROFESSOR, POFTA F ESCRITOR. MEMBRO DA ASLEMA - CAXIAS - MARANHAO, ACADEMIA DE 
LETRAS DE13ARREIRINHAS - MARANHÃO. ACADEMIA MUNDIAL DE CULTURA E LiTERATURA, ACADEMIA CANAL  LEON,  ACADEMIA 

DE CIÈNCIAS. LETRAS E AR'FES DO BRASIL, movimEnrro NA  OF  ELOSSERARIOS, FERLACA, ANACLA. 
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