
Adotando a mesma estratégia do fim do governo passado, já com 
Michel Temer, os governadores do Nordeste foram a Brasília para, 
reunidos, marcar a primeira aproximação com o governo Jair 
Bolsonaro, tendo como interlocução seus ministros. POLÍTICA
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TÁBUAS DE MARÉS

SEG 4/02/2019

06H17  ......... 1.3M

12H41  ......... 5.2M

19H08  ......... 1.2M

TEMPO  E TEMPERATURABASTIDORES : Nordeste se junta 

Governadores do Nordeste reuniram-
se em Brasília para discutir propostas de 
interesse da região que serão defendidas 
junto aos parlamentares. No Congresso 
Nacional, os chefes de executivos 
estaduais devem concentrar esforços 
em temas como a revisão da reforma 
tributária. POLÍTICA

Governadores do 
Nordeste pedem 
proteção aos pobres

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Bandas fazem 
homenagem 

para Joacy Jamys
IMPAR

ESPORTES

VIDA

Fies abre inscrições
hoje para estudantes

UFMA abre 40 vagas 
em dois concursos

Ministério do Desenvolvimento  
anuncia recuperação de  

três barragens no Maranhão

 EFEITO BRUMADINHO 

 142 barragens serão fiscalizadas pela Aneel até maio

O ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, apresentou ontem (6) os planos de ações para 139 barragens que serão recuperadas pelo governo federal. 
Os diagnósticos apontam medidas e estratégias necessárias à reabilitação de barramentos que reservam água para diversos usos em 14 estados. No Maranhão serão três.  POLÍTICA

GERAL

Uema oferece 10 seletivos  

Moto Club e 
Sampaio focados 
no Superclássico

GERALGERAL GERAL

VIDA 7

Prefeitura abre três editais para corte, troféus e jurados para o carnaval 2019

Folia, bloquinho, chuva e muita cor: por enquanto, o carnaval está assim. E, para colorir em tons 
ludovicenses, reunimos vários acessórios com produção local que vão te fazer curtir com mais estilo

Maranhenses 
inovam na 

criatividade de 
acessórios
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Lula foi considerado culpado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Outras doze pessoas foram denunciadas no processo

LULA CONDENADO

Mais 12 anos e 11 meses de prisão 

Con de na dos

A
juí za Ga bri e la Hardt, que subs ti tui 
Sér gio Mo ro na Jus ti ça Fe de ral de 
Cu ri ti ba, con de nou nes ta quar ta-
fei ra (6) o ex-pre si den te Luiz Iná- 

cio Lu la da Sil va a 12 anos e 11 me ses de 
pri são. A con de na ção é re fen te à ter cei ra 
ação pe nal da Ope ra ção La va-Ja to, so bre 
obras re a li za das por em prei tei ras em um 
sí tio de Ati baia (SP), no va lor de R$ 1 mi- 
lhão, su pos tas pro pi nas pa gas pe las cons- 
tru to ras ao pe tis ta. Lu la foi con si de ra do 
cul pa do pe los cri mes de cor rup ção pas si va 
e la va gem de di nhei ro. Além de Lu la, ou- 
tras do ze pes so as fo ram de nun ci a das no 
pro ces so. Em no ta, o ad vo ga do do ex-pre- 
si den te afir ma que re cor re rá da de ci são 
que te ria “des con si de ra do as pro vas de 
ino cên cia apre sen ta das pe la de fe sa”.

Ape sar de o imó vel em ques tão es tar em 
no me de Fer nan do Bit tar, fi lho do ami go de 
Lu la, o ex-pre fei to de Cam pi nas, Ja có Bit- 
tar, a sen ten ça de Ga bri e la Hardt mos tra 
que as obras fo ram cus te a das pe las em- 
prei tei ras OAS, Ode bre cht e Schahin, em 
fa vor de Lu la.

O Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral afir ma que, 
em tro ca, Lu la aju dou os ex-exe cu ti vos da 
Pe tro bras Re na to Du que, Pau lo Ro ber to 
Cos ta, Jor ge Ze la da, Nes tor Cer ve ró e Pe dro 
Ba rus co, a con ser va rem os car gos até en tão 
ocu pa dos na Pe tro bras. Os ex-exe cu ti vos 
fo ram al vos da mai o ria dos ne gó ci os frau- 
du len tos en tre em prei tei ras e a pe tro lí fe ra, 
sen do des co ber tos pe la La va-Ja to.

A for ça-ta re fa da La va-Ja to ana li sou as 
re for mas do sí tio. Fo ram três: uma sob co- 
man do do pe cu a ris ta Jo sé Car los Bum lai, 
no va lor de R$ 150 mil, ou tra da Ode bre cht, 
de R$ 700 mil, e uma ter cei ra re for ma na 
co zi nha, pe la OAS, de R$ 170 mil, um to tal 
de R$ 1.02 mi lhão.

Em de poi men to so bre o ca so, Lu la ne- 
gou ser do no do sí tio, mas afir mou ter co gi- 
ta do com prá-lo. “Eu, na ver da de, pen sei 
em com prar o sí tio pa ra agra dar a do na 
Ma ri sa em 2016. Se eu qui ses se com prar o 
sí tio, eu ti nha di nhei ro pa ra com prar, mas 
acon te ce que o Ja có Bit tar não pen sa va em 
ven der o si tio por que ti nha aqui lo co mo 
pa trimô nio”, dis se, na oca sião.

O pe tis ta, que cum pre pe na de 12 anos e 
um mês na se de da Po lí cia Fe de ral, em Cu- 
ri ti ba (PR) no ca so do trí plex do Gua ru já 
(SP), ain da é acu sa do por cor rup ção e la va- 
gem de di nhei ro por su pos tas pro pi nas da 
Ode bre cht – um ter re no que abri ga ria o 
no vo Ins ti tu to Lu la e um apar ta men to vi zi- 
nho ao que mo ra va a fa mí lia Lu la em São 
Ber nar do do Cam po. O pro ces so te ve as 
ale ga ções fi nais con cluí das e aguar da sen- 
ten ça.

Tam bém fo ram con de na dos os em pre- 
sá ri os Jo sé Adel má rio Pi nhei ro ne to, o Léo 
Pi nhei ro, li ga do a OAB, a um ano, se te me- 
ses e 15 di as; o pe cu a ris ta Jo sé Car los Bum- 
lai, a três anos e no ve me ses; o ad vo ga do

His tó ri co

Ha be as cor pus

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA, ABATIDO,  RECEBEU A NOTÍCIA DE  MAIS UMA CONDENAÇÃO
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Ro ber to Tei xei ra, a dois anos de re clu são; o 
em pre sá rio Fer nan do Bit tar, a  três anos; e 
o em pre sá rio Pau lo Gor di lho, li ga do à OAS, 
a três anos.A juí za con de nou, ain da, os em- 
pre sá ri os Mar ce lo Ode bre cht, a cin co anos 
e qua tro me ses; Emí lio Ode bre cht, a três 
anos e três me ses; Ale xan dri no Alen car, a 
qua tro anos; e Car los Ar man do Gue des 
Pas cho al a dois anos. O en ge nhei ro Emyr 
Di niz Cos ta Ju ni or foi sen ten ci a do a três 
anos de pri são. To dos são de la to res e, por 
is so, vão cum prir as pe nas acer ta das em 
seus acor dos. Ga bri e la Hardt ab sol veu Ro- 
gé rio Au ré lio Pi men tel, o “ca pa taz” das 
obras do sí tio.

Lu la já ha via si do con de na do por cor- 
rup ção pas si va e la va gem de di nhei ro em 
um ca so en vol ven do um apar ta men to trí- 
plex no Gua ru já (SP). Ini ci al men te, a pe na 
apli ca da pe lo en tão juiz fe de ral — ho je mi-

nis tro da Jus ti ça — Sér gio Mo ro foi de no ve 
anos e seis me ses de pri são.

Em ja nei ro do ano pas sa do, po rém, o ex-
pre si den te foi con de na do em se gun da ins- 
tân cia pe lo Tri bu nal Re gi o nal Fe de ral da 4º 
Re gião (TRF-4) e te ve a pe na am pli a da pa ra 
12 anos e um mês de re clu são. Três me ses 
de pois, em abril, Lu la te ve a pri são de cre ta- 
da. Des de en tão, ele cum pre pe na em uma 
sa la da Su pe rin ten dên cia da Po lí cia Fe de- 
ral, em Cu ri ti ba (PR).

An tes de ser pre so, Lu la te ve um ha be as 
cor pus pre ven ti vo ne ga do pe lo Su pre mo 
Tri bu nal Fe de ral (STF). O pe di do era sus- 
ten ta do pe lo fa to de que o pro ces so do ex-
pre si den te ain da não ti nha tran si ta do em 
jul ga do. Ou se ja, ain da ca bia re cur so. A 
Cor te, po rém, sus ten tou uma de ci são de 
2016 que pre via a pri são após con de na ção

De ci sões fa vo rá veis

En ter ro do ir mão

Elei ções

em se gun da ins tân cia. A lei an ti cri me apre- 
sen ta da por Sér gio Mo ro na se gun da-fei ra, 
aliás, de fen de uma mu dan ça pa ra que es sa 
de ci são se ja ex pli ci ta da na le gis la ção.

No pe río do em que es tá de ti do em Cu ri- 
ti ba, Lu la já te ve al gu mas de ci sões fa vo rá- 
veis pa ra dei xar a ca deia. Is so, no en tan to, 
nun ca acon te ceu. O pri mei ro epi só dio 
ocor reu em ju lho, quan do o de sem bar ga- 
dor plan to nis ta do TRF-4 Ro gé rio Fa vre to 
aca tou um pe di do de ha be as cor pus. A de- 
ci são, po rém, aca bou re ver ti da pe lo re la tor 
do ca so na Cor te, João Pe dro Ge bran Ne to, 
após in ter ven ção de Mo ro, que es ta va de 
fé ri as.

Em de zem bro, o mi nis tro do STF Mar co 
Au ré lio Mel lo de ter mi nou a sol tu ra dos 
pre sos con de na dos em se gun da ins tân cia, 
o que be ne fi ci a ria Lu la. O pre si den te da 
Su pre ma Cor te, Di as Tof fo li, po rém, sus- 
pen deu a de ci são, até que os 11 mi nis tros 
de li be ras sem so bre o te ma, o que de ve 
acon te cer em abril des te ano.

Mais re cen te men te, o ex-pre si den te ten- 
tou uma au to ri za ção pa ra acom pa nhar o 
ve ló rio do ad vo ga do e ex-de pu ta do fe de ral 
Sig ma rin ga Sei xas, de quem era ami go. O 
pe di do, po rém, foi ne ga do, uma vez que 
não ha via re la ção de pa ren tes co en tre am- 
bos.

Nes te mês, quan do Ge ni val Iná cio da 
Sil va, ir mão de Lu la, fa le ceu, o pe tis ta bus- 
cou, mais uma vez, au to ri za ção pa ra acom- 
pa nhar as ce rimô ni as fú ne bres, o que é 
pre vis to em lei. A Po lí cia Fe de ral ale gou 
não ter con di ções lo gís ti cas de pos si bi li tar 
a saí da do ex-pre si den te. A de fe sa re cor reu 
ao STF e, pou cos mi nu tos an tes do en ter- 
ro, Tof fo li au to ri zou que ele fos se le va do a 
uma uni da de mi li tar na re gião do ABC on- 
de po de ria se en con trar com fa mi li a res. O 
ex-pre si den te aca bou de sis tin do da saí da 
tem po rá ria.

Du ran te as elei ções do ano pas sa do, o 
PT che gou a re gis trar Lu la, mes mo pre so, 
co mo can di da to à Pre si dên cia. O par ti- 
do re cor reu até à Or ga ni za ção das Na ções 
Uni das (ONU) pa ra man ter a can di da tu ra. 
Um co mi tê da en ti da de emi tiu uma re co- 
men da ção pa ra que o ex-pre si den te pu- 
des se par ti ci par do plei to en quan to seu 
pro ces so não ti ves se os re cur sos es go ta- 
dos.

 A ma ni fes ta ção do co mi tê, po rém, di vi- 
diu opi niões e aca bou não sen do aca ta da. 
En tão vi ce da cha pa, Fer nan do Had- 
dad aca bou vi ran do o can di da to da si gla ao 
Pla nal to. O ex-pre fei to de São Pau lo che- 
gou ao se gun do tur no, mas foi der ro ta do 
por Jair Bol so na ro.

Or ça men to

Maranhão terá barragens recuperadas
O mi nis tro do De sen vol vi men to

Re gi o nal, Gus ta vo Ca nu to, apre sen- 
tou on tem (6) os pla nos de ações pa ra
139 bar ra gens que se rão re cu pe ra das
pe lo Go ver no Fe de ral. Os di ag nós ti- 
cos apon tam me di das e es tra té gi as
ne ces sá ri as à re a bi li ta ção de bar ra- 
men tos que re ser vam água pa ra di- 
ver sos usos em 14 es ta dos, nas re giões
Nor des te, Sul e Su des te. Ape sar de de- 
man da rem aten ção, as es tru tu ras não
apre sen tam ris co imi nen te de rom pi- 
men to. As 139 bar ra gens que se rão re- 
cu pe ra das es tão dis tri buí das nos se- 
guin tes es ta dos: Ce a rá (31), Per nam- 
bu co (26), Bahia (26), Mi nas Ge rais
(15), Rio Gran de do Sul (10), Rio Gran- 
de do Nor te (7), Pi auí (5), San ta Ca ta- 
ri na (4), Pa raí ba (4), Ala go as (4), Ma ra- 
nhão (3), Rio de Ja nei ro (2), Ser gi pe (1)
e Pa ra ná (1).

“Es ta mos agin do pa ra que os cui- 
da dos com bar ra gens no País se jam
con cre tos. A se gu ran ça da po pu la ção
é uma pri o ri da de em quais quer cir- 
cuns tân ci as”, des ta cou o mi nis tro
Gus ta vo Ca nu to du ran te en con tro
que reu niu o pre si den te do Tri bu nal
de Con tas da União (TCU), Jo sé Mú- 
cio, e a di re to ra-pre si den te da Agên cia
Na ci o nal de Águas (ANA), Ch ris ti an ne
Di as, além de ti tu la res do De par ta- 

men to Na ci o nal de Obras Con tra as
Se cas (Dnocs) e da Com pa nhia de De- 
sen vol vi men to dos Va les do São Fran- 
cis co e do Par naí ba (Co de vasf). Par la- 
men ta res de es ta dos di ver sos tam- 
bém acom pa nha ram a apre sen ta ção.

O Pla no de Ações Es tra té gi cas pa ra
Re a bi li ta ção de Bar ra gens da União
(Pla nerb) é re sul ta do de uma co o pe- 
ra ção téc ni ca en tre o Mi nis té rio do
De sen vol vi men to Re gi o nal (MDR) e o
Ins ti tu to In te ra me ri ca no de Co o pe ra- 
ção pa ra a Agri cul tu ra (II CA) no Bra sil.
Os es tu dos e as pro pos tas apre sen ta- 
dos es tão de acor do com a Lei nº
12.334/2010, que es ta be le ce a Po lí ti ca
Na ci o nal de Se gu ran ça de Bar ra gens.
O ma te ri al tem co mo ob je ti vo ga ran- 
tir o cum pri men to das de ter mi na ções
pre sen tes na le gis la ção.

As 139 bar ra gens que se rão re cu pe- 
ra das es tão dis tri buí das nos se guin tes
es ta dos: Ce a rá (31), Per nam bu co (26),
Bahia (26), Mi nas Ge rais (15), Rio
Gran de do Sul (10), Rio Gran de do
Nor te (7), Pi auí (5), San ta Ca ta ri na (4),
Pa raí ba (4), Ala go as (4), Ma ra nhão (3),
Rio de Ja nei ro (2), Ser gi pe (1) e Pa ra ná
(1).

O mi nis tro Gus ta vo Ca nu to ex pli- 

cou que, ini ci al men te, há R$ 50 mi- 
lhões dis po ní veis na ru bri ca or ça- 
men tá ria do Mi nis té rio pa ra as in ter- 
ven ções. O cro no gra ma de exe cu ção
das ati vi da des fi ca rá a car go de ca da
ór gão res pon sá vel pe las es tru tu ras –
Co de vasf, Dnocs e a Se cre ta ria Na ci o- 
nal de Se gu ran ça Hí dri ca (SNSH), do
MDR. “Va mos usar o re cur so exis ten te
e, o quan to an tes, bus car o va lor adi ci- 
o nal ne ces sá rio pa ra exe cu tar o pla no
em sua to ta li da de”, res sal tou.

A SNSH as su mi rá os ser vi ços de re- 
a bi li ta ção das bar ra gens que eram de
res pon sa bi li da de do ex tin to De par ta- 
men to Na ci o nal de Obras e Sa ne a- 
men to (DNOS) e que não es tão na
área de atu a ção da Co de vasf e do
Dnocs.

Na úl ti ma se ma na, pre o cu pa do
com a si tu a ção de 3.386 bar ra gens
que apre sen tam ris cos no País, o mi- 
nis tro Gus ta vo Ca nu to de ter mi nou às
ins ti tui ções fe de rais fis ca li za do ras
que re a li zem vis to ri as nes sas es tru tu-
ras. Na con di ção de pre si den te do
Con se lho Na ci o nal de Re cur sos Hí dri-
cos (CNRH), o ti tu lar da Pas ta tam- 
bém es ten deu o co mu ni ca do às en ti- 
da des es ta du ais. Ao to do, 43 ór gãos
atu am na fis ca li za ção de bar ra men tos
no Bra sil.

Transferência para o
regime semiaberto

Mes mo com no va con de na ção, o ex-pre si den te Luiz
Iná cio Lu la da Sil va (PT) tem chan ces de ser trans fe ri do
pa ra o re gi me se mi a ber to, ou pa ra a pri são do mi ci li ar,
ain da nes te se mes tre. 

Na de ci são, a juí za Ga bri e la Hardt, subs ti tu ta de Sér- 
gio Mo ro no Tri bu nal Re gi o nal Fe de ral da 4ª re gião, im- 
põe mais 12 anos e 11 me ses de ca deia a Lu la, que ain da
po de re cor rer.

Na Se gun da Tur ma do STF, on de Lu la se rá jul ga do, o
co men tá rio en tre os mi nis tros é que as pe nas atri buí das
a Lu la são ex ces si vas, por que ele te ria si do con de na do
por um mes mo fa to du as ve zes – o que, por lei, é proi bi- 
do. O pe tis ta foi en qua dra do em cor rup ção pas si va e la- 
va gem de di nhei ro.

Pa ra al guns mi nis tros, se ria pos sí vel ex cluir da con- 
de na ção o cri me de la va gem. As sim, com a pe na to tal di- 
mi nuí da, o ex-pre si den te po de re ce ber o be ne fí cio de
pro gres são de re gi me, por que já te ria cum pri do um sex- 
to da pe na.Atu al men te, o pe tis ta es tá no re gi me fe cha- 
do. Fi ca em uma sa la es pe ci al na se de de Po lí cia Fe de ral
de Cu ri ti ba, des de 7 de abril do ano pas sa do. No se mi a- 
ber to, po de ria sair du ran te o dia pa ra tra ba lhar e vol tar à
noi te, pa ra dor mir na ce la. Na pri são do mi ci li ar, Lu la
po de ser obri ga do a obe de cer al gu mas re gras, co mo uso
de tor no ze lei ra ele trô ni ca ou li mi ta ções de ho rá rio pa ra
sair de ca sa.Após a de ci são de Jus ti ça, par la men ta res
que es ta vam no Con gres so co men ta ram so bre o ca so.
Pa ra Mar cel Van Hat tem (RS), lí der do No vo, a sen ten ça
foi con si de ra da uma “no tí cia al vis sa rei ra que faz com
que o Ju di ciá rio bra si lei ro se ja con gra tu la do”.

São Luís, quinta-feira, 7 de fevereiro de 2019

https://banca.oimparcial.com.br/
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 Flávio Dino participou da primeira reunião de governadores do Nordeste. Em pauta,   
 a reforma da Previdência e a Lei Anticrime,  propostas pelo governo federal

BLO CO PAR LA MEN TAR

NORDESTE EM BRASÍLIA

Governadores pedem
defesa dos pobres

O
go ver na dor Flá vio Di no de- 
fen deu uma re for ma da Pre- 
vi dên cia que não one re os 
mais po bres. O go ver no fe- 

de ral dis cu te a cri a ção de uma con tri- 
bui ção ex tra pa ra os tra ba lha do res. 
“No ca so do Nor des te, [uma re for ma 
que não pre ju di que os mais po bres] é 
vi tal não só pa ra a so bre vi vên cia das 
fa mí li as, co mo tam bém pa ra a eco no- 
mia da re gião, dos mu ni cí pi os”, dis se. 
“O dé fi cit tem que ser na tu ral men te 
en fren tan do, mas não de vem ser os 
mais frá geis a pa gar a con ta.”

Di no te ceu, ain da, crí ti cas pon tu ais 
ao au men to da ida de mí ni ma. “Não 
po de mos ter uma ida de mí ni ma mui- 
to al ta e tam bém um tem po de con tri- 
bui ção mui to gran de, por que is so vai 
im pli car que o di rei to sa gra do à apo- 
sen ta do ria vai ser res trin gi do aos mais 
po bres”, as se gu rou.

Co mo pro pos ta, Di no su ge re que 
se ja cri a da uma con tri bui ção em ci ma 
dos ga nhos do ca pi tal, pa ra equi li brar 
as con tas da Pre vi dên cia. “O sis te ma 
fi nan cei ro, por con ta da au to ma ção, 
ge ra pou cos em pre gos. É pre ci so ge- 
rar uma con tri bui ção pa ra com pen sar 
o fa to de eles con tri buí rem pou co”, 
dis se.

No que diz res pei to ao pro je to da 
Lei An ti cri me, Di no acre di ta que le gi- 
ti mar vi o lên cia po li ci al po de au men- 
tar o po der das fac ções cri mi no sas. 
“Se vo cê cria um ci clo de vi o lên cia na 
so ci e da de e au men ta a su per po pu la- 
ção car ce rá ria, vo cê es tá for ta le cen do 
as fac ções cri mi no sas”, afir mou.

De acor do com o go ver na dor, é pre- 
ci so ir além das me di das anun ci a das 
no pa co te. “Apre sen ta mos já ao mi nis-

Car ta dos go ver na do res

Reu nião dos pro cu ra do res

DINO: LEGITIMAR VIOLÊNCIA POLICIAL PODE AUMENTAR O PODER DAS FACÇÕES  
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tro da Jus ti ça a ne ces si da de de te mas 
que vi nham sen do tra ba lha dos no go- 
ver no an te ri or se jam me lhor en ca mi- 
nha dos, a exem plo do Fun do Úni co 
da Se gu ran ça Pú bli ca, do Sis te ma 
Úni co da Se gu ran ça, con tro le de ex- 
plo si vos, con tro le do trá fi co in ter na- 
ci o nal de ar mas, fron tei ras; são te mas 
que re al men te im pac tam no dia a dia 
da Se gu ran ça Pú bli ca”, afir mou.

A reu nião deu ori gem à Car ta dos 
Go ver na do res do Nor des te, que é di ri- 
gi da ao Go ver no Fe de ral e ao Con- 
gres so Na ci o nal, e se rá apre sen ta da 
ofi ci al men te no Fó rum de Go ver na- 
do res do Bra sil, que se rá no pró xi mo 
dia 20.

Os go ver na do res pe dem so lu ção 
ime di a ta pa ra o dé fi cit de Pre vi dên- 
cia, sem im pe dir aces so dos mais po- 
bres a di rei tos bá si cos; dis cus são 
apro fun da da so bre se gu ran ça pú bli ca 
que en vol va com ba te à fac ções cri mi- 
no sas, trá fi co de ar mas e ex plo si vos, 
além de con tro le mai or so bre fron tei- 

ras; pro pos ta pa ra o No vo Fun deb; e 
re to ma da de as sun tos fe de ra ti vos na 
Câ ma ra e no Se na do, co mo ces são 
one ro sa, bô nus de as si na tu ra e se cu-
ri ti za ção.

Pa ra le la men te à reu nião dos go ver-
na do res, os pro cu ra do res-ge rais dos 
es ta dos tam bém es tão reu ni dos em 
Bra sí lia pa ra dis cu tir a cri a ção de um 
Con sór cio dos Es ta dos do Nor des te, 
pa ra par ce ri as, prin ci pal men te, nas 
áre as de se gu ran ça, in fra es tru tu ra e 
saú de. Pa ra o pro cu ra dor-ge ral do 
Ma ra nhão, Ro dri go Maia, a cri a ção do 
en te ju rí di co traz di ver sos be ne fí ci os 
pa ra a re gião, co mo a pos si bi li da de de 
com pras com par ti lha das en tre os es-
ta dos, di mi nuin do o cus to dos in su-
mos. “Va mos ga nhar na es ca la das 
aqui si ções go ver na men tais, po de mos 
for ma tar e fo men tar o de sen vol vi- 
men to de po lí ti cas pú bli cas, e tam- 
bém cap tar re cur sos em or ga nis mos 
na ci o nais e in ter na ci o nais”, ex pli ca 
Ro dri go Maia.

SENADO

Roberto Rocha é o novo líder do PSDB

ROBERTO ROCHA TERÁ A RESPONSABILIDADE DE ORIENTAR E ENCAMINHAR AS VOTAÇÕES DE INTERESSE DO PARTIDO NAS COMISSÕES  

Em uma in di ca ção unâ ni me da
ban ca da dos se na do res do PSDB, o
se na dor Ro ber to Ro cha (PSDB-MA)
foi anun ci a do, nes sa quar ta-fei ra (6),
co mo no vo lí der do par ti do. Es sa é a
pri mei ra vez que o con gres sis ta do
Ma ra nhão exer ce a fun ção no Se na do.
Ele te rá a res pon sa bi li da de de ori en- 
tar e en ca mi nhar as vo ta ções de in te- 
res se do par ti do nas co mis sões e no
ple ná rio, além de re pre sen tar a le gen- 
da em reu niões no Pa lá cio do Pla nal- 
to.

 Va mos lu tar pe las re for mas ne ces sá- 
ri as e pe los pro je tos que são re al men- 
te de in te res se da so ci e da de”, dis se o
no vo lí der.

“Hon ra do com o

con vi te, acei tei o de sa fio

pa ra ser o por ta-voz do

PSDB em um no vo

mo men to de es pe ran ça

que o Bra sil atra ves sa

De acor do com o Re gi men to In ter- 
no, o lí der par ti dá rio par ti ci pa se ma- 

nal men te das reu niões do Co lé gio de
Lí de res — on de é dis cu ti da a pau ta do
ple ná rio. É tam bém atri bui ção do lí- 
der ori en tar e fir mar po si ções da ban- 
ca da nas co mis sões e no ple ná rio,
além de di a lo gar cons tan te men te
com o pre si den te da Re pú bli ca.

Do no da ter cei ra mai or ban ca da no
Se na do, com oi to se na do res, o se na-
dor Ro ber to Ro cha já ha via anun ci a do
na se ma na pas sa da a for ma ção de um
blo co par la men tar com o Po de mos,
do se na dor Ál va ro Di as (Po de-PR), to-
ta li zan do 16 se na do res.
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De sen con tros (1)

De sen con tros (2)

Tú nel do tem po

Vou con ti nu ar ves tin do o que eu que ro .

En con tro de ami gos

Nor des te se jun ta
Ado tan do a mes ma es tra té gia do fim do go ver no pas sa do, já

com Mi chel Te mer, os go ver na do res do Nor des te fo ram a Bra sí lia
pa ra, reu ni dos, mar car a pri mei ra apro xi ma ção com o go ver no
Jair Bol so na ro, ten do co mo in ter lo cu ção seus mi nis tros. O Nor- 
des te foi a re gião em que Bol so na ro per deu nos vo tos, mas is so
não é fa tor proi bi ti vo de uma atu a ção em fa vor da re gião. Até pe la
sim ples ra zão de ser a mais ca ren te e tam bém a que tem mais
apre sen ta do so lu ções pa ra se de sen vol ver em ní veis su pe ri o res ao
res tan te do país.

Usan do o es cri tó rio do go ver no do Ce a rá, os de mais che fes es- 
ta du ais, in clu si ve Flá vio Di no, do Ma ra nhão, ali nha ram su as rei- 
vin di ca ções, que ga nham o re for ço po lí ti co das res pec ti vas ban- 
ca das no Con gres so Na ci o nal. No par la men to os che fes de Exe cu- 
ti vos es ta du ais de vem con cen trar es for ços em te mas com ple xos,
co mo a re vi são da re for ma tri bu tá ria. A re gião de fen de ain da o
equi lí brio da dis tri bui ção de re cur sos en tre os en tes fe de ra dos e o
des blo queio de re cur sos, apli ca dos pe la União pa ra pa gar dí vi das.

O do cu men to dos go ver na do res pro va que nos úl ti mos anos as
obri ga ções pa ra os es ta dos e os mu ni cí pi os au men ta ram en quan- 
to os re pas ses fe de rais so frem su ces si vas re du ções. Os fun dos de
par ti ci pa ção dos Es ta dos (FPE) e dos Mu ni cí pi os (FPM), ba se fi- 
nan cei ra que sus ten ta qua se a to ta li da de des ses en tes fe de ra ti vos
têm si do atin gi dos pe la cri se. Por tan to, o gru po pres si o na por me- 
lho ria na ar re ca da ção pú bli ca, co mo, por exem plo, “a tri bu ta ção
de ban cos e de ren das do ca pi tal”. Os ban cos, ao con trá rio do país,
se guem com seus lu cros es tron do sos, co mo se a cri se pas sas se à
dis tân cia de su as ope ra ções.

Só o Itaú lu crou em 2018 a fa bu lo sa so ma de R$ 25 bi lhões e o
Bra des co, R$ 19 bi lhões. São lu cra ti vi da des re cor des num país em
re cei ta de cli nan te há al guns anos. Is so faz com que os go ver na do- 
res le van tem a ban dei ra da re for ma tri bu tá ria que al can ce ta ma- 
nhos lu cros do sis te ma fi nan cei ro. Des de o fi nal do ano pas sa do, o
gru po que com põe o Fó rum dos Go ver na do res do Nor des te vem
se reu nin do pa ra afi nar um dis cur so em prol da re gião nor des ti na.

O pri mei ro pas so foi a ela bo ra ção de uma car ta di re ci o na da ao
en tão pre si den te elei to Jair Bol so na ro. No do cu men to, re for çam
pon tos que vol ta ram à me sa on tem. A di fe ren ça é que ago ra há
uma ar ti cu la ção com os tra ba lhos no Le gis la ti vo. Os go ver na do- 
res que rem a pror ro ga ção do Fun do de De sen vol vi men to do En si- 
no Bá si co (Fun deb), que ter mi na em 2020, e am pli a ção da par ti ci- 
pa ção da União no fi nan ci a men to da edu ca ção bá si ca. O pro gra- 
ma es ta be le ce apoio do go ver no fe de ral às ações de edu ca ção nos
es ta dos e mu ni cí pi os.

Os de pu ta dos Ro ber to Cos ta (es ta du al) e Hil do Ro cha (fe de ral)
têm en con tro mar ca do nos pró xi mos me ses na dis pu ta pe lo con- 
tro le do MDB ma ra nhen se. O par ti do en con tra-se sob o co man do
do se na dor João Al ber to des de quan do o PMDB che gou ao po der
fe de ral, com Jo sé Sarney no Pla nal to.

Ago ra tan to Cos ta quan to Hil do fa lam em re no va ção. João Al- 
ber to acom pa nha a mo vi men ta ção à dis tân cia, mas tem em Ro- 
ber to Cos ta um po lí ti co que se fez de pu ta do sob sua in fluên cia.
Hil do foi de pu ta do fe de ral co mo se cre tá rio de Ro se a na e pro me te
di ri gir o MDB ape nas o tem po ne ces sá rio pa ra or ga ni zá-lo.

Flá vio Di no vo ou de Bra sí lia pa ra Sal va dor (BA), on de par ti ci pa
ho je de de ba tes na 11ª Bi e nal da União Na ci o nal dos Es tu dan tes
(UNE). O even to reu ni rá es tu dan tes de to do o país e es te ano tem
co mo fo co o ca rá ter de re sis tên cia cul tu ral e po lí ti ca. É o dis cur so
de quem foi lí der es tu dan til, na Uf ma.

Da de pu ta da es ta du al Ana Pau la da Sil va (PDT-SC), 43, vi o len- 
ta men te cri ti ca da nas re des so ci ais por usar um ma ca cão ver me- 
lho, com de co te ge ne ro so de mais, pa ra o dia da pos se na As sem- 
bleia Le gis la ti va de San ta Ca ta ri na.

 

Pe lo twit ter, Flá vio Di no co me mo rou o en con tro dos
go ver na do res do Nor des te, de cin co par ti dos di fe ren- 

tes, “mas atu a mos uni dos em fa vor do Bra sil, es pe ci al- 
men te da nos sa re gião”.

 
Ele dis se que exis tem óti mos pro je tos de lei em tra mi ta- 

ção no Con gres so Na ci o nal e ou tros tan tos po dem ser
en vi a dos. “Po rém não se po de des cui dar do prin ci pal:

me lho rar as con di ções so ci ais, in ves tir em es co las e
am pli ar a es tru tu ra da Se gu ran ça Pú bli ca.”

 
Ao es tre ar co mo de pu ta do fe de ral na Câ ma ra, o jor na- 

lis ta Már cio Jerry agra de ceu os 134.223 vo tos que o
ele ge ram e foi di re to ao pon to. Fez du ras crí ti cas à PEC

da Re for ma da Pre vi dên cia, o mai or en cla ve nes te iní- 
cio do go ver no Jair Bol so na ro no Con gres so.

 
Com ela, o go ver no quer pou par a mon ta nha de R$ 1

tri lhão em qua tro anos. Jerry dis se que ela in ci de di re- 
ta men te so bre os mais po bres. Ele de fen de a re for ma

que “sub traia de quem já tem mui to pou co, a eli te bra- 
si lei ra e o sis te ma fi nan cei ro”.

O pre si den te da As sem bleia Le gis la ti va do Ma ra nhão, de pu ta- 
do Othe li no Ne to (PC doB), fez on tem vi si ta de cor te sia ao mi nis- 
tro do Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça (STJ), Reynaldo So a res da Fon- 
se ca, nas ci do em São Luís, e ini ci ou a car rei ra ju di ci al no TJ-MA.

São Luís, quinta-feira, 7 de fevereiro de 2019
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AR NAL DO VI EI RA SOU SA
Ad vo ga do, Pro fes sor - Vi ei ra.ar nal -
do@hot mail.com

AU RE LI A NO NE TO
Mem bro da AML e AIL.

Paulo Freire e a autoridade do professor

Em uma das mui tas an dan ças vir- 
tu ais pe lo Fa ce bo ok, fui de pa ra do
com uma pos ta gem de um dos pou- 
cos ami gos cu jas pro fun das di fe ren- 
ças ide o ló gi cas ain da não in vi a bi li za- 
ram o de ba te e o diá lo go.

Ne la, ele re fe ren da va um ví deo de
uma pro fes so ra em que es ta de fen dia
o “Es co la sem par ti do” na Câ ma ra dos
De pu ta dos e cu jo tí tu lo é “Es co la Sem
Par ti do: Pro fes so ra ca lou dou tri na do- 
res es quer dis tas em ple na Câ ma ra”.

Dis se a pro fes so ra: “Ho je o alu no
não tem mais que obe de cer ao pro fes- 
sor. O pro fes sor não tem au to ri da de
por que Pau lo Frei re acha que a im po- 
si ção da fi gu ra de au to ri da de do pro- 
fes sor em sa la de au la é au to ri ta ris mo.

Ora, se eu não pos so co brar dos
meus alu nos que eles se es for cem, por
que é que eles vão se es for çar? Se to do
fi nal de ano eu te nho que fa bri car no- 
tas no ca der no de le por que o go ver no
pre ci sa me lho rar os ín di ces de apro- 
va ção.”

O pro ble ma fun da men tal do ar gu- 
men to da pro fes so ra é que ela co me- 
teu a cha ma da fa lá cia do es pan ta lho.
In ven ta um fal so ar gu men to do ou tro

la do, pa ra apre sen tar a sua pró pria
po si ção co mo mais ra zoá vel. Pau lo
Frei re nun ca afir mou que a au to ri da- 
de do pro fes sor se con fun de com au- 
to ri ta ris mo. Ou que o alu no não tem
mais que obe de cer ao pro fes sor. Ao
con trá rio.

Em sua obra Pe da go gia da Au to no- 
mia, Pau lo Frei re vai afir mar ca te go ri- 
ca men te, so bre o pa pel do pro fes sor
que “o meu bom sen so que me ad ver- 
te de exer cer a mi nha au to ri da de de
pro fes sor na clas se, to man do de ci- 
sões, ori en tan do ati vi da des, es ta be le- 
cen do ta re fas, co bran do a pro du ção
in di vi du al e co le ti va do gru po não é
si nal de au to ri ta ris mo de mi nha par- 
te”. Te ria a pro fes so ra dei xa do de ler
Pau lo Frei re e fei to uma crí ti ca ir res- 
pon sá vel e sem fun da men to? Ou te ria
li do e, de má-fé, im pu ta do a ele pen- 
sa men to com ple ta men te di ver so da- 
qui lo que su as obras afir mam de ma- 
nei ra unís so na?

Por fim, te ria a pro fes so ra li do Pau- 
lo Frei re mas in ter pre ta do de ma nei ra
er ra da? Se Pau lo Frei re diz o exa to
opos to da qui lo que lhe acu sam os de- 
tra to res, a quem in te res sa o equí vo co
e a men ti ra a res pei to do seu pen sa- 
men to?

Cer ta men te, mis tu rar em uma
mes ma sa la da de idei as o pen sa men- 

to de Pau lo Frei re, o ale ga do fra cas so
da edu ca ção bra si lei ra e um su pos to
viés de dou tri na ção ide o ló gi ca nas es-
co las ser ve, em lar ga me di da, a um
pro je to de po der que, por meio da
con fu são e da de sin for ma ção, vem
sen do a tô ni ca do no vo go ver no e de
seus sim pa ti zan tes, que vi ram em
Pau lo Frei re o bo de ex pi a tó rio per fei- 
to pa ra to car o ne fas to pro je to do Es- 
co la sem Par ti do.

Quem den tre o pú bli co da pro fes- 
so ra se da rá ao tra ba lho de ler as obras
do pe da go go per nam bu ca no pa ra
che car a ve ra ci da de das im pu ta ções
so bre seu pen sa men to?

Cu ri o sa men te, no ví deo, a pro fes- 
so ra alu de, ain da, a uma com pa ra ção
en tre o pei xe que não tem cons ci ên cia
da água que o cer ca e os pro fes so res
que não con se guem per ce ber a dou-
tri na ção ide o ló gi ca a que es ta ri am
atu al men te sub me ti dos nas es co las e
uni ver si da des.

Cu ri o sa fi gu ra de lin gua gem, re tra- 
to per fei to de quem com par ti lha de
for ma ce ga, sem cui da do e sem crí ti- 
ca, afir ma ções in ve rí di cas so bre Pau lo
Frei re sem a me nor pre o cu pa ção com
a re a li da de ou com os ar gu men tos
efe ti va men te cons truí dos pe lo au tor e
ain da acre di ta es tar sal van do o país
da dou tri na ção ide o ló gi ca.

Pela pátria amada

Por ela, nem sem pre ido la tra da, fa- 
ria o pos sí vel e o im pos sí vel. Ain da
que não cum pris se, me po ria de jo e- 
lho pa ra ven cer os de graus da Igre ja
da Pe nha, no Rio de Ja nei ro, uma bai ta
fa ça nha, dig na de de vo ta do amor. Di- 
ga-se: não é pa ra qual quer he rói, quer
da es quer da ou da di rei ta. Tal vez um
cen tro-di rei ta da tur ma da ma ma ta.
Ou um es quer dis ta de ca vi ar. Tam- 
bém se ria ca paz de co mer fei jão to dos
os di as, ain da que não se ja mi nha op- 
ção ali men tar pre fe ri da. Al gu ma dú vi- 
da? En ten do. To do bra si lei ro é ma lu co
por fei jão. Há as ra ras ex ce ções. Res- 
pei te mos es sas ra rís si mas ex ce ções.
Vol ta ria ao no bre ofí cio da ad vo ca cia,
on de mi li tei du ran te al guns bons
anos. Sei que é can sa ti vo e exi gi ria
uma de vo ção sa cer do tal. Mas, pe la
pá tria ama da, va le a pe na re tor nar ao
an ti go ni nho, on de lu ta mos (com al- 
guns bra vos com pa nhei ros) pe la me- 
lho ria da pres ta ção ju ris di ci o nal. Pe la
pá tria ama da, no exer cí cio des sa his- 
tó ri ca e no bre pro fis são, em pu nha ria,
ao la do dos com pa nhei ros/as ban dei- 
ras de to das as li ber da des, in cluin do a
de uma edu ca ção ple na, sem quais- 
quer res tri ções ou cen su ra ide o ló gi ca.

Pe la pá tria ama da, ain da que com
al gu ma des con fi an ça (o que é na tu ral,
da das as cir cuns tân ci as atu ais), vol ta- 
ria a ler o cé le bre jor na lis ta, mi li tan te
da ex tre ma di rei ta, Rei nal do Aze ve do,
que, de um mo men to his tó ri co pa ra
ou tro nem tan to his tó ri co, re sol veu
di zer coi sas que an tes não di zia. No si- 
te www.247, cons ta o se guin te: “O jor- 
na lis ta Rei nal do Aze ve do afir ma que a
elei ção nas du as ca sas do Con gres so
nes te iní cio do ano le gis la ti vo já es tá
re sol vi da: Maia na Câ ma ra e Re nan no
Se na do; Rei nal do faz uma pro vo ca- 

ção, no en tan to: ‘Flá vio Bol so na ro
(PSL-RJ) che ga à ca sa com um cur rí- 
cu lo re al men te iné di to; não me ocor re
o no me de ou tro se na dor que já te nha
ho me na ge a do dois mi li ci a nos, mem- 
bros de or ga ni za ção cri mi no sa: um
es tá pre so,  e ou tro fo ra gi do.’” Pa ra
quem ain da não se es tá fa mi li a ri za do
com es sa no va no men cla tu ra, mi lí cia
é uma, di rei, em re for ço a Rei nal do
Aze ve do, or ga ni za ção cri mi no sa, com
ati va par ti ci pa ção de po li ci ais, que
tem co mo fun ção es pe cí fi ca as sas si- 
nar pes so as in con ve ni en tes, co mo
ocor reu com a ve re a do ra Ma ri el le
Fran co, exe cu ta da no dia 14 de mar ço
de 2018, com to dos os atos fil ma da, e
que, até es te exa to mo men to, as in- 
ves ti ga ções, de for ma con cre ta, não
che ga ram aos cri mi no sos mi li ci a nos
da tra ma e do sel va gem as sas si na to,
em bo ra se jam fei tas me ras con jec tu- 
ras in con clu si vas a res pei to.

Pe la pá tria ama da, há mui to já es ta- 
ria en ga ja do em uma lu ta, quem sa be,
in gló ria, pa ra com ba ter o mi nis tro co- 
lom bi a no da de se du ca ção Ri car do
Vé lez Ro dri guez. Por quê?, per gun tar-
me-iam. (Des cul pe a me só cli se. Aliás,
pe ço li cen ça ao nos so fa mi ge ra do gol- 
pis ta Te mer pa ra de la fa zer uso.) Res- 
pon do: es se co lom bi a no (só fal ta va
es te, não é mes mo?) veio pa ra con fun- 
dir e não pa ra ex pli car. Nes se pon to o
Ve lho Guer rei ro, Cha cri nha, es ta va
cer to. Ou me lhor: cer tís si mo. Ora bo- 
las, nin guém po de di zer na da, nem o
pen sa dor Le o nar do Boff, que tem a
do ce ma nia de pen sar e es cre ver li- 
vros, que o co lom bi a no da de se du ca- 
ção tas ca o ró tu lo de mar xis ta-le ni nis- 
ta, e, nu ma ati tu de au to ri tá ria, man da
o pen sa dor que nas ceu em Con cór- 
dia, San ta Ca ta ri na, vol tar pa ra Co reia
do Nor te, ale gan do que é o úni co lu- 
gar em que mar xis ta-le ni nis ta de bo- 
te quim é con su mi do. Le o nar do Boff é

um pen sa dor, um fi ló so fo, que tem
da do a sua con tri bui ção, na for ma ção
da nos sa cul tu ra, de ba ten do idei as.
Aí, vem um su jei to lá da Colôm bia,
eri gi do à con di ção de mi nis tro pa ra,
em vez de de ba ter idei as, des cons truí-
las com ab so lu ta ar ro gân cia e in ci vi li- 
da de. Pe la pá tria ama da, de vem di zer
ao co lom bi a no que o bra si lei ro não é
um ca ni bal, la drão de coi sas de ho tel
e de as sen to sal va-vi das de avião, co- 
mo ele afir mou aos jor na lis tas. 

Pe la pá tria ama da, vem a mim uma
de so la do ra pre o cu pa ção, já ma ni fes-
ta da, nes te pe da ço de pá gi na, em ou-
tro mo men to. Es sa pre o cu pa ção de- 
cor re da lei tu ra que fiz dos jor nais, em
que cons ta a ma ni fes ta ção de ma gis- 
tra dos e ad vo ga dos so bre a pos sí vel
ex tin ção da Jus ti ça do Tra ba lho. E,
num sen ti do mui to mais plau sí vel, o
seu es va zi a men to. Pe la pá tria ama da,
an tes que se ja tar de, uma vez que o
Es ta do so ci al, mes mo com as ga ran ti- 
as dos di rei tos so ci ais na Cons ti tui- 
ção, es tá sen do subs ti tuí do pe la for ça
do ne o li be ra lis mo, o aler ta da ma ni- 
fes ta ção de ve al can çar to das as or ga- 
ni za ções de mo crá ti cas. Pe la pá tria
ama da, to do cui da do é pou co. Trump
re pre sen ta es se pen sa men to de de no- 
mi na ção pa ra ter o po der ab so lu to
dos Es ta dos Uni dos na Amé ri ca La ti- 
na. 

A es se pes so al o que in te res sa não
são di rei tos tra ba lhis tas, e mui to me- 
nos Jus ti ça do Tra ba lho, mas a de fe sa
dos que de têm o po der econô mi co. Os
Gue des, que es tão por aí, vi e ram mais
co mo pre sen tes de gre go do que pa ra
aten der as nos sas la mú ri as co ti di a- 
nas. E cui da do, e mui to cui da do, com
es sa his tó ria es qui si ta, di vul ga da pe la
in sen sa tez do lu cro des vai ra do: – é
me lhor ter em pre go do que ter di rei- 
tos.

SÉR GIO FE LI PE DE ME LO SIL VA
Pós-gra du an do em Di rei to Cons ti tu ci o nal, pes qui sa dor em
di rei to cons ti tu ci o nal e di rei to do con su mi dor, Ad vo ga do

Pu bli ci da de nas
re la ções de con su mo e
o ca so da Zo na do Eu ro
de São Luís

A fa ce do ca pi ta lis mo des te ter cei ro mi lê nio é for ja da sob dois
pi la res: glo ba li za ção e o con su mo em mas sa-so ci e da de de con su- 
mo-, sen do a pu bli ci da de o me ca nis mo que o fo men ta.  Is to pos- 
to, a pu bli ci da de é a en gre na gem for ti fi ca do ra da re la ção de con- 
su mo-pe dra fun da men tal do con su mo de mas sa-, pois é o imã
que atrai con su mi dor ao for ne ce dor. Ao lon go dos anos a im por- 
tân cia e o “po der” da pu bli ci da de cres ce ram em pro por ções ge o- 
mé tri cas, pro por ci o nal ao avan ço igual men te ex po nen ci al dos
mei os de co mu ni ca ção, que ou tro ra se li mi ta vam as às TV’s, aos
Rá di os e aos jor nais. Com o ad ven to da in ter net e seus co ro lá ri os:
blogs, si tes de exi bi ção de ví de os, re des so ci ais e ou tros; a pu bli ci- 
da de do tou o for ne ce dor de um po der de al can ce imen su rá vel.
Ho je, o for ne ce dor ex põe seu pro du to ou ser vi ço a con su mi do res
pa ra além das cal ça das de seus co mér ci os, de sua vi zi nhan ça, da
sua ci da de e até mes mo de seu país. Bas ta um “post” em uma re de
so ci al ou um com par ti lha men to em mas sa no “Whats app” ou
“Te le gram”, que a ofer ta do pro du to e/ou ser vi ço che ga a um nú- 
me ro in cal cu lá vel de pes so as-po ten ci ais con su mi do res. Nes se ta- 
lan te é no tó rio o po der que a pu bli ci da de do ta os for ne ce do res, ao
po ten ci a li zar o al can ce da ofer ta. Con tu do, im por tan te res sal tar o
en si na men to do sau do so “Tio Bem Par ker”: “Com gran des po de- 
res vêm gran des res pon sa bi li da des”. Ao mes mo tem po em que a
pu bli ci da de é uma im por tan tís si ma fer ra men ta de pro pa ga ção
da ofer ta do for ne ce dor, ela tam bém im põe res pon sa bi li da des a
quem a vei cu la. Nes se sen ti do, o Có di go de De fe sa do Con su mi- 
dor (CDC) ve da a pu bli ci da de de en ga no sa ou abu si va. Ad je ti van- 
do de en ga no sa “qual quer mo da li da de de in for ma ção ou co mu- 
ni ca ção de ca rá ter pu bli ci tá rio, in tei ra ou par ci al men te fal so, ou,
por qual quer ou tro mo do, mes mo por omis são, ca paz de in du zir
em er ro o con su mi dor a res pei to da na tu re za, ca rac te rís ti cas,
qua li da de, quan ti da de, pro pri e da des, ori gem, pre ço e quais quer
ou tros da dos so bre pro du tos e ser vi ços” – art. 37, § 1º do CDC.
Des tar te, pu bli ci da de so men te é le gi ti ma se abra çar o prin ci pio
da ve ra ci da de–pre cei to ge ral que re ge as re la ções de con su mo.
Ca so não se ja –pu bli ci da de in ve ros sí mil-, o CDC e a ju ris pru dên- 
cia pá tria, no in tui to de de fen der o con su mi dor, obri gam o for ne- 
ce dor a ser vir ou for ne cer, aqui lo que vei cu la ram na men sa gem
pu bli ci tá ria, no to can te as ca rac te rís ti cas, qua li da de, quan ti da de,
pro pri e da des, ori gem, pre ço e quais ou tros da dos so bre o pro du to
e ser vi ço. Por tan to, im por que o for ne ce dor lhe ofer te aqui lo ofe- 
re ci do na pu bli ci da de é um di rei to que as sis te o con su mi dor le sa
com pu bli ci da des en ga no sas. Im por ta sa li en tar que a pu bli ci da- 
de en ga no sa é uti li za da por for ne ce do res de má fé pa ra atrair o
con su mi dor. Es te, uma vez no es ta be le ci men to, se ja vir tu al ou fí- 
si co, ao de pa rar-se com o “en ga no”, ain da as sim, aca ba sen do
cons tran gi do a com prar o pro du to, de mo do que a pu bli ci da de
en ga no sa é um me ca nis mo de cap ta ção de con su mi do res. Es sa
prá ti ca no ci va de ve ser de nun ci a da, pois, ca so con trá rio, o for ne- 
ce dor é es ti mu la do a man tê-la. Ilus tro o ex pos to, nar ran do uma
amar ga ex pe ri ên cia pes so al, vi vi da em um shop ping des sa ci da- 
de. Fui a uma lo ja de de par ta men to que pu bli ci tou em su as re des
so ci ais que es ta va ofer tan do di ver sos pro du tos em “pro mo ção”

Atraí do, fui até lá. Es tan do lá, vi uma bol sa cus tan do 22,95 (mo- 
e da, que su pu nha ser em Re al) e quis com pra-la. Con tu do, ao che- 
gar ao cai xa, fui in for ma do que o va lor de 22,95 era em EU ROS e
que em Re ais, a mes ma cus ta va uns 170, 00 r$. Por sor te (nem to- 
dos a tem), sa bia do di rei to que me as sis tia e rei vin di quei ao ven- 
de dor e à ge ren te que fos se cum pri da a ofer ta a qual a lo ja in du- 
ziu-me a crer. 

Plei to ve e men te men te ne ga do. In con for ma do, de nun ci ei ao
Pro con o ocor ri do e dis se a al guns ami gos so bre o ocor ri do. Re sul- 
ta do, no ou tro dia o Pro con foi até a lo ja re a li zar a fis ca li za ção,
cons ta tou a ve ra ci da de de mi nha de nún cia e ain da ob ser vou ou- 
tras ir re gu la ri da des da mes ma. Fa zen do com que a lo ja se ja mul- 
ta da, por não ofer tar o que pu bli ci zou. Já os ami gos in for ma ram-
me que já pas sa ram pe la mes ma si tu a ção nes sa mes ma lo ja e que
aca ba ram le van do o pro du to por fi ca rem cons tran gi dos. 

En tão, con su mi do res, nun ca es que çam: a pu bli ci da de ofer ta- 
da obri ga o for ne ce dor a ofe re cer o pro du to ou ser vi ço, nos mol- 
des do anun ci a do. Qual quer ônus fi ca a car go do ofer tan te. Ade- 
mais, de nun cie! As sim vo cê es ta rá res guar dan do não só o seu di- 
rei to, mas co mo o de ou tro ci da dão.

São Luís, quinta-feira, 7 de fevereiro de 2019
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O programa do MEC é voltado para estudantes com renda familiar mensal bruta, por
pessoa, de até três salários mínimos e oferece parcelamento após o fim do curso

ENSINO SUPERIOR

Fies abre inscrições
hoje para estudantes
PATRÍCIA CUNHA

Q
uem não con se guiu no ta su- 
fi ci en te pe lo Exa me Na ci o- 
nal de En si no Mé dio(Enem) 
pa ra cur sar uma fa cul da de 

gra tui ta po de ter uma no va opor tu ni- 
da de com as ins cri ções pa ra o Fun do 
de Fi nan ci a men to Es tu dan til (Fi es), 
que co me ça ho je, es ta quin ta-fei ra, 
dia 7 de fe ve rei ro.

O pro gra ma do Mi nis té rio da Edu- 
ca ção (MEC) é vol ta do pa ra es tu dan- 
tes com ren da fa mi li ar men sal bru ta, 
por pes soa, de até três sa lá ri os mí ni- 
mos e ofe re ce par ce la men to após o 
fim do cur so su pe ri or, sem co bran ça 
de ju ros.

O ob je ti vo é con ce der fi nan ci a- 
men to a es tu dan tes com ava li a ção 
po si ti va nos pro ces sos con du zi dos 
pe lo MEC e ofer ta dos por ins ti tui ções 
de edu ca ção su pe ri or não gra tui tas 
ade ren tes ao pro gra ma.“É uma chan- 
ce que o es tu dan te tem de cur sar uma 
uni ver si da de, se ele não con se guiu a 
no ta de cor te ne ces sá ria pa ra o cur so 
que op tou fa zer pe lo Enem, ou até 
mes mo se o cur so que ele de se ja não é 
ofe re ci do em uni ver si da de pú bli ca”, 
diz a pro fes so ra de His tó ria, Ma ria do 
Car mo Reis.

Se gun do a pro fes so ra, co nhe ce vá- 
ri os alu nos que se uti li zam do sis te- 
ma. “No fi nal, vo cê vai ter que pres tar 
con tas, pa gar, mas dá pa ra ir fa zen do 
uma pou pan ça e não se aper tar ao fi- 
nal do cur so”, con ta.

O alu no in te res sa do de ve rá se ca- 
das trar no por tal do MEC (Mi nis té rio 
da Edu ca ção) até o dia 14 de fe ve rei ro. 
Pa ra is so, é pre ci so ter par ti ci pa do de 
al gu ma edi ção do Enem (Exa me Na ci- 
o nal do En si no Mé dio) des de 2010 e

O que é o Fi es?

Quem po de par ti ci par do Fi es?

O ALUNO INTERESSADO DEVERÁ SE CADASTRAR NO PORTAL DO MEC  ATÉ O DIA 14 

ter no ta igual ou su pe ri or aci ma de 
450 – além de não ter ze ra do na re da- 
ção.O re sul ta do se rá di vul ga do no dia 
25 de fe ve rei ro.

Aque les que não fo rem pré-se le ci o- 
na dos pa ra ins cri ção no Fi es en tram 
au to ma ti ca men te na lis ta de es pe ra. 
O es tu dan te de ve acom pa nhar a pá gi- 
na do pro gra ma pa ra des co brir se po- 
de rá ocu par uma das va gas re ma nes- 
cen tes.

O Fun do de Fi nan ci a men to Es tu- 
dan til (Fi es) é um pro gra ma cri a do 
pe lo Mi nis té rio da Edu ca ção (MEC) 
em 1999. Com o in tui to de fa ci li tar o 
aces so de jo vens de bai xa ren da ao en- 
si no su pe ri or, ele ofe re ce fi nan ci a- 
men to es tu dan til pa ra es tu dan tes de 
cur sos de gra du a ção em fa cul da des 
pri va das. A ideia, por tan to, é pos si bi- 
li tar que os es tu dan tes que não têm 
con di ções de ar car com as men sa li da- 
des de um cur so pos sam con ti nu ar os 
es tu dos. Ao fi nal da gra du a ção, o be- 

ne fi ciá rio de ve de vol ver o va lor do fi-
nan ci a men to por meio do pa ga men to 
de par ce las men sais.

Pa ra par ti ci par do Fi es, o es tu dan te 
pre ci sa es tar ma tri cu la do em um cur-
so de gra du a ção pre sen ci al pa go, cu jo 
con cei to ob ti do pe lo Sis te ma Na ci o- 
nal de Ava li a ção da Edu ca ção Su pe ri- 
or (Si na es) se ja mai or ou igual a três.

Pa ra par ti ci par do Fi es, o can di da to 
pre ci sa ter fei to o Enem, em al gu ma 
de su as edi ções a par tir de 2010, e 
con se gui do uma pon tu a ção to tal de, 
no mí ni mo, 450 pon tos e no ta mai or 
que ze ro na re da ção.  Além dis so, até 
mes mo os be ne fi ciá ri os do ProU ni 
que te nham con se gui do bol sas par ci-
ais po dem se ins cre ver pa ra fi nan ci ar 
50% do va lor da men sa li da de do cur so 
de gra du a ção. No en tan to, es ses can- 
di da tos não po dem par ti ci par de am- 
bos pro gra mas pa ra cur sos em uni- 
ver si da des di fe ren tes e o pro ces so 
acon te ce em um pe río do es pe cí fi co.

CAXIAS

Hospital vai oferecer exames de mamografia

A MAMOGRAFIA É CONSIDERADA O EXAME MAIS EFICAZ PARA DETECÇÃO PRECOCE DE CÂNCER DE MAMA NAS MULHERES

O Go ver no do Es ta do vai for ta le cer
a pre ven ção e as sis tên cia on co ló gi ca
no les te ma ra nhen se. Até o fim des te
se mes tre, o Hos pi tal Ma cror re gi o nal
de Ca xi as – Eve ral do Ara gão vai ofe re- 
cer o ser vi ço de ma mo gra fia, com exa- 
me de ras tre a men to pre co ce do cân- 
cer de ma ma. O in ves ti men to é uma
no va eta pa do pro ces so de ha bi li ta ção
do Hos pi tal de Ca xi as em Uni da de de
As sis tên cia de Al ta Com ple xi da de em
On co lo gia (Una con).

As Una cons são hos pi tais, cre den- 
ci a dos pe lo Mi nis té rio da Saú de, es- 
tru tu ra dos com to dos os re cur sos hu- 
ma nos e tec no ló gi cos ne ces sá ri os à
as sis tên cia in te gral do pa ci en te com
cân cer, in cluin do di ag nós ti co de ca- 
sos, as sis tên cia am bu la to ri al e hos pi- 
ta lar, aten di men to de emer gên ci as
on co ló gi cas e cui da dos pa li a ti vos.

In te gran tes da Re de Na ci o nal de
Aten ção On co ló gi ca, as Una cons
pres tam as sis tên cia es pe ci a li za da de
al ta com ple xi da de pa ra o di ag nós ti co
de fi ni ti vo e tra ta men to dos cân ce res
de mai or in ci dên cia no país, en tre os
quais cân cer de ma ma, de úte ro e de
prós ta ta.

A ha bi li ta ção do Hos pi tal Ma cror- 
re gi o nal de Ca xi as em Una con te ve
iní cio em abril do ano pas sa do, com a
inau gu ra ção de ala ex clu si va pa ra
aten di men to a pa ci en tes com cân cer.
Equi pa da com 14 lei tos pa ra on co lo- 
gia clí ni ca, 12 pa ra on co lo gia ci rúr gi- 
ca e qua tro lei tos pa ra cui da dos pa li a- 
ti vos, a Una con do Hos pi tal Eve rar do
Ara gão fun ci o na 24 ho ras por dia e
aten de de man da por tra ta men to es- 
pe ci a li za do em Cân cer de 40 mu ni cí- 
pi os das re giões do en tor no das ci da- 

des de Ca xi as, Ti mon, Co dó e São João
dos Pa tos.

Nes te se mes tre, a uni da de vai ofe- 
re cer, tam bém, o ser vi ço de ma mo- 
gra fia, con si de ra do o exa me mais efi- 
caz pa ra de tec ção pre co ce de cân cer
de ma ma. “O di ag nós ti co pre co ce e
pre ci so é fun da men tal no com ba te
aos ca sos de cân cer, prin ci pal men te
ao de ma ma, o ti po que mais atin ge as
mu lhe res no Bra sil. Com a ofer ta de
exa mes de ma mo gra fia no Hos pi tal
de Ca xi as, o Go ver no do Es ta do dá ou- 
tro pas so im por tan te no for ta le ci-
men to das ações de com ba te ao cân- 
cer no Ma ra nhão”, des ta ca o ci rur gião
on co ló gi co, Ro dri go Lo pes, que, tam- 
bém é pre si den te da Em pre sa Ma ra-
nhen se de Ser vi ços Hos pi ta la res (Em- 
serh), ges to ra do Hos pi tal Ma cror re gi- 
o nal de Ca xi as.

Du pla  as sal ta va mo to ris tas de apli ca ti vos

Mes tre do iPho ne  de ti do com ce lu la res

FEMINICÍDIO

Homem que matou
ex-mulher morre

VANDO TENTOU SUICÍDIO  E MORREU NO HOSPITAL DE BALSAS

Van do Go mes do Nas ci men to mor reu após dois di as
in ter na do em es ta do gra ve, no Hos pi tal Mu ni ci pal de
Bal sas. Van do te ria as sas si na do a ex-com pa nhei ra com
12 fa ca das, após in va dir a ca sa de la, na ci da de de Bal sas.
O cri me acon te ceu no úl ti mo do min go (3).

O ra paz, de pois que ma tou a ex, deu um pro fun do
gol pe de fa ca no pró prio pes co ço e em ou tras par tes do
cor po. Ele foi so cor ri do por uma am bu lân cia do Ser vi ço
de Aten di men to Mó vel de Ur gên cia (Sa mu) e le va do pa- 
ra uma uni da de de saú de, on de pas sou por pro ce di- 
men to ci rúr gi co, mas não re sis tiu e fa le ceu dois di as de- 
pois. Ada leia Car va lho da Sil va, de 25 anos, foi mor ta
bru tal men te em ca sa por Van do, que pu lou o mu ro da
ca sa on de ela es ta va mo ran do com a mãe e o fi lho.

An tes de ser as sas si na da, Ada leia ain da che gou a dis- 
cu tir com Van do, mas não te ve nem chan ces de de fe sa.

A Po lí cia Ci vil, por meio da De le ga cia de Rou bos e
Fur tos de Veí cu los (DRFV), com apoio da De le ga cia de
Rou bos e Fur tos (DRF), e a Sec ci o nal Oes te cum pri ram
man da dos de pri são pre ven ti vas con tra Jef fer son Cor- 
reia, de 18 anos, e Erick Sil va San tos, de 19 anos, em São
Luís. 

A du pla pre sa foi iden ti fi ca da co mo au to res de rou- 
bos, fa zen do uso de ar ma de fo go a mo to ris tas de apli ca- 
ti vos. A di nâ mi ca dos in di ví du os fun ci o na va da se guin te
for ma: am bos so li ci ta vam cor ri da pe lo apli ca ti vo, de- 
pois ren di am os mo to ris tas du ran te o tra je to e sub trai- 
am os veí cu los.

CRIME

Corpo encontrado
com facada na cabeça

A VÍTIMA PODE TER SIDO MORTA E DESOVADA NO MATAGAL 

Um acha do de ca dá ver es tá sen do in ves ti ga do na ci- 
da de de Al to Par naí ba, dis tan te 1.050 km da ca pi tal ma- 
ra nhen se. O cor po foi en con tra do por mo to ris tas na lo- 
ca li da de Ser ra Bran ca, zo na ru ral do mu ni cí pio. A Po lí- 
cia Mi li tar foi aci o na da e se des lo cou ao lo cal com a
equi pe da fu ne rá ria e pos te ri or men te re mo veu o cor po
pa ra o hos pi tal mu ni ci pal. O lau do mé di co cons ta tou
trau ma tis mo cra ni a no co mo cau sa da mor te, pois a ví ti- 
ma apre sen ta va um cor te cau sa do por ar ma bran ca na
ca be ça e ou tras mar cas pe lo cor po. Os po li ci ais não en- 
con tra ram no lo cal on de o cor po es ta va ne nhum ob je to
re la ci o na do ao fa to, as sim co mo tam bém não exis te no
lo cal si nais de con fron to ou lu ta cor po ral. Ele po de ter
si do mor to em ou tro lo cal e o cor po de so va do na área de
ma ta gal. Os po li ci ais tam bém não en con tra ram do cu- 
men tos que iden ti fi cas sem a ví ti ma, que tra ta-se de um
ho mem de cor bran ca, cal vo e de fi ci en te de um bra ço.

Uma ação da Po lí cia Ci vil, atra vés de in ves ti ga do res
do 1º Dis tri to Po li ci al, lo ca li za do no Cen tro de São Luís,
cul mi nou na pri são de um sus pei to de fur tos a apa re- 
lhos ce lu la res. O que cha mou a aten ção da equi pe po li- 
ci al não só a quan ti da de de ce lu la res, mas o fa to de que
um ho mem iden ti fi ca do ape nas co mo “Flá vio” es tar
com cer ca de 40 iPho nes, além de iPads e no te bo oks. To- 
do o ma te ri al te ria si do fur ta do du ran te ape nas um fim
de se ma na de pré-car na val em São Luís. De acor do com
in for ma ções, Flá vio foi abor da do e com ele es ta vam 13
iPho nes. 

Os po li ci ais fo ram a sua ca sa e no lo cal en con tra ram
mais apa re lhos. A ação acon te ceu du ran te in ves ti ga ções
de rou bo e o trá fi co de dro gas em São Luís. Flá vio foi au- 
tu a do por cri me de re cep ta ção e, pa ra res pon der em li- 
ber da de, mas te rá que pa gar fi an ça de R$ 10 mil.

São Luís, quinta-feira, 7 de fevereiro de 2019
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Unidade está entre os 20 hospitais de todo o Brasil escolhidos para participar do projeto
que visa desenvolver ações para melhorias nos processos assistenciais e administrativos

AVANÇOS

Projeto contempla
hospital com melhoria

O
Hos pi tal da Mu lher, uni da- 
de de saú de da Pre fei tu ra de 
São Luís, vem sen do con- 
tem pla do com o Pro je to de 

Re es tru tu ra ção de Hos pi tais Pú bli cos 
(RHP), que in te gra o Pro gra ma de 
Apoio ao De sen vol vi men to Ins ti tu ci- 
o nal (Pro a di/SUS), do Mi nis té rio da 
Saú de, em par ce ria com Hos pi tal Ale- 
mão Oswal do Cruz, lo ca li za do em São 
Pau lo. Des de no vem bro de 2018, a 
uni da de, que es tá en tre os 20 hos pi- 
tais de to do o Bra sil es co lhi dos pa ra 
par ti ci par do pro je to, vem tra ba lhan- 
do na im plan ta ção da pro pos ta que 
re fle ti rá po si ti va men te no aten di- 
men to ofe re ci do aos usuá ri os da re de 
pú bli ca de Saú de. Na ges tão do pre fei- 
to Edi val do Ho lan da Jú ni or, o Hos pi- 
tal da Mu lher vem apre sen tan do 
avan ços que re fle tem po si ti va men te 
no aten di men to ofer ta do à po pu la- 
ção.

A ini ci a ti va vi sa des ta car o pa pel 
das re des de aten ção à saú de, de sen- 
vol ven do ações pa ra for ta le cer e fo- 
men tar me lho ri as nos pro ces sos as- 
sis ten ci ais, ad mi nis tra ti vos e ge ren ci- 
ais, com fo co na se gu ran ça do pa ci en- 
te, na ava li a ção e mo ni to ra men to 
con tí nuo de pro ces sos, re du ção de 
cus tos e ge ren ci a men to cons ci en te, 
além da pa dro ni za ção de ro ti nas com 
re du ção dos ris cos aos pa ci en tes, fa- 
mi li a res e co la bo ra do res. O mo de lo 
do pro je to é ba se a do nos pa drões in- 
ter na ci o nais de Acre di ta ção da Joint 
Com mis si on In ter na ti o nal (JCI).

O se cre tá rio mu ni ci pal de Saú de, 
Lu la Fylho, des ta ca que a ini ci a ti va

NA GESTÃO DO PREFEITO EDIVALDO, O HOSPITAL PASSOU POR REFORMAS ESTRUTURAIS

A.BAETA

vem so mar es for ços ao tra ba lho que 
vem sen do de sen vol vi do na área da 
saú de. “Na ges tão do pre fei to Edi val- 
do re a li za mos uma sé rie de in ves ti- 
men tos que per mi ti ram qua li fi car os 
ser vi ços que já eram ofe re ci dos no 
Hos pi tal da Mu lher. Am pli a mos o vo- 
lu me de aten di men tos e im plan ta- 
mos pro ce di men tos no vos, es pe ci al- 
men te nas áre as de di ag nós ti co e ci- 
rur gia. Com es se pro je to, va mos oti- 
mi zar os ser vi ços e aten der ain da me- 
lhor a po pu la ção”, res sal ta o se cre tá- 
rio.

O pro je to im pac ta nas áre as de ava- 
li a ção e in cor po ra ção de tec no lo gi as, 
ca pa ci ta ção de re cur sos hu ma nos, 
pes qui sas de in te res se pú bli co em 
saú de e de sen vol vi men to de téc ni cas 
e ges tão em ser vi ços de saú de.

Co mo par te das ati vi da des do pro- 
je to, foi apli ca do com os fun ci o ná ri os 
um ques ti o ná rio que ava li a rá, en tre 
ou tros itens, o flu xo de aten di men to, 
os pro to co los ado ta dos pe la uni da de 

de saú de e o ní vel de se gu ran ça do pa-
ci en te. Nes ta eta pa do pro je to, o Hos-
pi tal da Mu lher tem re ce bi do vi si tas 
téc ni cas dos pro fis si o nais do Hos pi tal 
Ale mão Oswal do Cruz, que es tão ava- 
li an do o ce ná rio pa ra, en tão, da rem 
iní cio às in ter ven ções pa ra a me lho ria 
do aten di men to na uni da de de saú de. 
A pró xi ma vi si ta téc ni ca es tá pre vis ta 
pa ra acon te cer no dia 15 de fe ve rei ro.

HOS PI TAL DA MU LHER

Na ges tão do pre fei to Edi val do, o 
Hos pi tal da Mu lher pas sou por re for- 
mas es tru tu rais, além da qua li fi ca ção 
dos ser vi ços vol ta dos pa ra a saú de da 
mu lher. O tra ba lho re sul tou no re co- 
nhe ci men to, pe la Câ ma ra Fe de ral, da 
uni da de co mo Hos pi tal Ami go da Mu-
lher.

Além dis so, des de 2016 o hos pi tal é 
con si de ra do, pe lo Mi nis té rio da Saú- 
de (MS), co mo re fe rên cia de as sis tên- 
cia em al ta com ple xi da de na es pe ci a- 
li da de mé di ca de neu ro ci rur gia.

INSCRIÇÕES

Prefeitura abre três editais para o carnaval 2019

AS INSCRIÇÕES PARA A CORTE MOMESCA COMEÇARAM TERÇA-FEIRA (5) E PROSSEGUEM ATÉ O DIA 15 DE FEVEREIRO

LAURO VASCONCELOS

A Pre fei tu ra de São Luís, por meio
da Se cre ta ria Mu ni ci pal de Cul tu ra
(Se cult), abriu três edi tais pa ra o Car- 
na val 2019. O pri mei ro é pa ra o con- 
cur so da Cor te Mo mes ca 2019 – Rei
Mo mo, Rai nha e Prin ce sas do Car na- 
val; o se gun do edi tal é pa ra es co lha do
Tro féu do Car na val de Pas sa re la de
São Luís; e ou tro pa ra se le ção de ju ra- 
dos tam bém pa ra o Car na val de Pas- 
sa re la. As cha ma das pú bli cas es tão
dis po ní veis no si te da Pre fei tu ra de
São Luís no link http://www.sa o- 
luis.ma.gov.br/lis ta_e di tais.asp.

As ins cri ções pa ra a Cor te Mo mes- 
ca ini ci a ram ter ça-fei ra (5) e pros se- 
guem até o dia 15 de fe ve rei ro. Po dem
par ti ci par do con cur so pes so as a par- 
tir dos 18 anos, sem li mi ta ção de ida- 
de má xi ma, re si den tes no ter ri tó rio
mu ni ci pal, com En si no Fun da men tal
(9º ano) com ple to e, no ca so do Rei
Mo mo, pe sar aci ma de 100 qui los.

Os in te res sa dos de vem en tre gar a
fi cha de ins cri ção pre en chi da (ane xo I
do edi tal) e dis po ni bi li zar os se guin- 
tes do cu men tos às co mis sões de Ava- 
li a ção e Jul ga do ra: có pi as do CPF; RG;
com pro van te de en de re ço em no me
do can di da to; fo to co lo ri da e de cor po
in tei ro do can di da to; e de cla ra ção de
con clu são do En si no Fun da men tal
(do es ta be le ci men to de en si no).

Es ta do cu men ta ção de ve ser en tre- 
gue em en ve lo pe aber to na se de da
Se cult, si tu a da na Rua do Mo cam bo,

nº 253 – Cen tro, das 9h às 12h e das
14h às 18h (de se gun da a sex ta-fei ra).

O con cur so é di vi di do em três eta- 
pas: ins cri ção; se le ti va de can di da tos
(ava li a ção ar tís ti ca); e exer cí cio do
rei na do da cor te, que vai de 17 de fe- 
ve rei ro a 5 de mar ço.

CON CUR SO

Após a aná li se do cu men tal re a li za- 
da pe la co mis são de Ava li a ção Téc ni- 
ca, os can di da tos se rão clas si fi ca dos
de acor do com os tí tu los pre ten di dos.
Pa ra ga ran tir o tí tu lo de Rei Mo mo,
Rai nha e Prin ce sas, os can di da tos de- 
vem apre sen tar sim pa tia, es pí ri to car- 
na va les co, de sem ba ra ço, so ci a bi li da- 
de, fa ci li da de de ex pres são, har mo nia
no con jun to e do mí nio na ar te de
sam bar. O can di da to a Rei Mo mo,
além de sim pa tia e sam ba no pé, de ve
pe sar aci ma de 100 qui los, po den do
tam bém ser sub me ti do à ava li a ção
mé di ca pa ra cum pri men to das exi- 
gên ci as da fun ção. Os re pre sen tan tes
ofi ci ais da fo lia car na va les ca de São
Luís se rão es co lhi dos no dia 17 de fe- 
ve rei ro, a par tir das 17h, no Lar go do
Des ter ro, na Ave ni da Vi to ri no Frei re –
bair ro Des ter ro (Pra ça da Flor). O
even to é aber to ao pú bli co e gra tui to.

A Cor te Mo mes ca 2019 re ce be rá a
se guin te pre mi a ção: ao Rei Mo mo e
Rai nha do Car na val se rão pa gos a
quan tia de R$ 5.000,00 e às du as Prin- 
ce sas es co lhi das, a pre mi a ção é de R$
3.500,00, pa ra ca da.

EDI TAIS

A Pre fei tu ra de São Luís es ta ain da
com ins cri ções aber tas pa ra es co lha
do Tro féu do Car na val de Pas sa re la de
São Luís. To das as nor mas es tão con ti- 
das no edi tal. En tre os re qui si tos es tão
ser mai or de 18 anos re si den te no Ma- 
ra nhão, es tu dan te, ar tis ta ou pro fis si- 
o nais de ní vel téc ni co ou su pe ri or, dos
cur sos de Ar tes Plás ti cas, De sign de
Pro du to, Ar qui te tu ra e Ur ba nis mo,
De sign de In te ri o res, De se nho In dus-
tri al, Tec no lo gia Mo ve lei ra ou áre as
afins,com re co nhe ci men to for mal
(cer ti fi ca dos) ou não for mal (cur rí cu- 
lo ar tís ti co, por ti fó lio do can di da to,
etc.); de ven do o can di da to apre sen tar
o do cu men to de ha bi li ta ção e pro pos- 
ta do pro je to.

É ve ta da a par ti ci pa ção de ser vi do- 
res es tá veis, ter cei ri za dos, em car gos,
em co mis são ou es ta giá ri os, lo ta dos
na Se cre ta ria Mu ni ci pal de Cul tu ra e
pes so as di re ta men te en vol vi das no
con cur so. O ven ce dor le va o prê mio
de R$ 5 mil. As ins cri ções pros se guem
até dia 18 des te mês.

In te res sa dos em par ti ci par co mo
ju ra dos do Car na val da Pas sa re la do
Sam ba, ou tro edi tal aber to na pa gi na
da Pre fei tu ra, de vem se cre den ci ar
en tre gan do do cu men ta ção na se de
da Se cult, à Rua do Mo cam bo, 253,
Cen tro, até dia 15 des te mês. Ao ju ra-
do se rá pa ga a quan tia R$ 1 mil re ais
por noi te de des fi le.

ESCUTAS PÚBLICAS

Comissão do Plano
Municipal do Livro

INSTITUÍDA  NO FIM DE 2017, POR DECRETO MUNICIPAL

AGÊNCIA SÃO LUÍS

A Co mis são do Pla no Mu ni ci pal do Li vro, Lei tu ra, Li- 
te ra tu ra e Bi bli o te cas de São Luís (PMLLLB) es tá re a li- 
zan do es cu tas pú bli cas com a par ti ci pa ção de agen tes
pú bli cos, es tu dan tes e en ti da des da so ci e da de ci vil vol- 
ta dos às dis cus sões e co le tas de in for ma ções pa ra a
cons tru ção do Pla no Na ci o nal do Li vro e Lei tu ra (PNLL).
A co mis são é for ma da por re pre sen tan tes das se cre ta ri- 
as mu ni ci pais de Edu ca ção (Se med), Tu ris mo (Se tur),
en tre ou tras ins ti tui ções pú bli cas mu ni ci pais, além de
or ga ni za ções da so ci e da de ci vil, co mo a Re de de Bi bli o- 
te cas Co mu ni tá ri as Ilha Li te rá ria e o Fó rum Per ma nen te
do Li vro, Lei tu ra, Li te ra tu ra e Bi bli o te cas do Ma ra nhão.

Ins ti tuí da ofi ci al men te no fim de 2017, por de cre to
mu ni ci pal, a co mis são re a li zou, em 2018, vá ri os en con- 
tros pa ra pla ne ja men to e con so li da ção das ações: fó- 
runs, ro das de con ver sas, e pes qui sas pa ra sub si di ar a
cons tru ção do pla no. Ago ra, as es cu tas pú bli cas com- 
ple tam o con jun to de ações pla ne ja das pe la co mis são
de ela bo ra ção do pla no pa ra a con so li da ção do mes mo.

O ti tu lar da Se med, Mo a cir Fei to sa, tem acom pa nha- 
do as ações da co mis são e en vi a do re pre sen tan tes pa ra
par ti ci par das reu niões e es cu tas pú bli cas. “Tra ta-se de
um mo men to im por tan tís si mo pa ra o se tor do li vro e li- 
te ra tu ra da ci da de de São Luís, on de es tão sen do cons- 
truí das as ba ses da prin ci pal po lí ti ca pú bli ca que irá ori- 
en tar as ações pa ra o se tor. En tão, sob re co men da ção do
pre fei to Edi val do, te mos nos fei to re pre sen tar com o
mai or nú me ro pos sí vel de ser vi do res, pa ra ga ran tir uma
con tri bui ção efe ti va na con so li da ção de um pla no que
con te nha as re ais ne ces si da des dos ci da dãos de São Luís
no que diz res pei to à de mo cra ti za ção do aces so ao li vro,
lei tu ra, li te ra tu ra e bi bli o te cas”, as si na la Mo a cir Fei to sa.

São Luís, quinta-feira, 7 de fevereiro de 2019

Aviso de licitação TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019. A Comissão Permanente de 
Licitação da Prefeitura Municipal de Coroatá/ MA, torna público para conhecimento dos 
interessados, que fará realizar Licitação na modalidade Tomada de Preços sob o nº. 
001/2019, regime de execução tipo menor preço por Global, no dia 25 de Fevereiro de 
2019, às 08:00 horas, na Sala de reunião da Comissão Permanente de Licitação, situada na 
Praça José Sarney, nº 159, no Centro de Coroatá/MA, tendo por objeto: Contratação de 
Empresa especializada em Serviços de Engenharia para Reforma e Ampliação predial da 
Unidade Centro de Referência de Assistência Social- CRAS Povoado Pau de Estopa no 
Município de Coroatá- MA. Base Legal: 8.666/93 e alterações. Edital/anexo poderão ser 
consultados gratuitamente ou obtidos mediante recolhimento da importância de R$ 
50,00 (cinquenta reais), através do Documento de Arrecadação Municipal - DAM. No 
horário das 8:00 às 12:00 horas de 2ª a 6ª feira. Coroatá/MA, 07/02/2019, Daniel Sousa da 
Silva, Secretário Municipal de Assistência Social.

Aviso de licitação TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2019. A Comissão Permanente de 
Licitação da Prefeitura Municipal de Coroatá/ MA, torna público para conhecimento dos 
interessados, que fará realizar Licitação na modalidade Tomada de Preços sob o nº. 
002/2019, regime de execução tipo menor preço por Global, no dia 25 de Fevereiro de 
2019, às 10:00 horas, na Sala de reunião da Comissão Permanente de Licitação, situada na 
Praça José Sarney, nº 159, no Centro de Coroatá/MA, tendo por objeto: Contratação de 
Empresa especializada em Serviços de Implantação e Modernização do Sistema de 
Iluminação Pública do Município de Coroatá- MA. Base Legal: 8.666/93 e alterações. 
Edital/anexo poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos mediante recolhimento 
da importância de R$ 50,00 (cinquenta reais), através do Documento de Arrecadação 
Municipal - DAM. No horário das 8:00 às 12:00 horas de 2ª a 6ª feira. Coroatá/MA, 
07/02/2019, Francisco Carvalho Brandão, Secretário Chefe da Casa Civil.

Aviso de CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2019. O Município de Coroatá/MA, torna 
público aos interessados a Chamada Pública nº 001/2019, para aquisição de 
Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e Empreendedor Familiar Rural para a 
Merenda Escolar da Rede de Ensino Municipal, em atendimento a Lei Nº 11.947 de 
16 de Junho de 2009 e Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17 de Junho de 2013. O 
recebimento de documentação de habilitação e do projeto de venda ocorrerá no 
dia 28 de Fevereiro de 2019, às 8:00 horas, na sala de reunião da Comissão 
Permanente de  Licitação, situada na Praça Dr. José Sarney, nº 159, no Centro de 
Coroatá/ MA. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no prédio onde 
funciona a Comissão Permanente de Licitação, no horário de 08:00 às 12:00. 
Coroatá/ MA 07/02/2019, Eldo de Melo Viana, Secretário Municipal de Educação.

São Luís, 05 de fevereiro de 2019.
Maria dos Remédios dos Santos Marques

Presidente da Comissão Setorial de Licitação da UEMA

AVISO DE LICITAÇÃO
RDC – REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

A COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CSL/UEMA informa, através de sua 
Presidente, na forma da lei federal nº 8.666/93 e Lei Federal nº 12.462/11, que realizará na sala Prof. 
Nivaldo Vilar de Albuquerque, localizada no prédio das Pró-Reitorias, situado na Cidade Universitária 
Paulo VI, s/n, Tirirical, nesta capital, licitação RDC nº 003/19, do tipo MAIOR DESCONTO, de 
interesse da Universidade Estadual do Maranhão, conforme a seguir discriminado: 

Informa ainda que o edital e seus anexos estarão disponíveis aos interessados no site da 
Universidade Estadual do Maranhão, www.licitacoes.uema.br, onde poderão ser consultados e 
adquiridos gratuitamente. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço e pelo telefone (98) 
2016-8114.

ESTADO DO MARANHÃO 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO – UEMA

DATA HORA PROCESSO

12/03/2019 10h Nº 35980/18 RDC nº 003/19

Objeto: Contratação dos serviços de engenharia para execução da obra de subestação e
adequação das instalações elétricas, subestação e climatização do prédio de arquitetura
e urbanismo/UEMA.
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OJ TO

ne a leva ale r a a
ac entes c  câncer

L
e var bem-es tar e mo ti va ção às 
pes so as que es tão a ba ta lhar 
con tra o cân cer. Es tes são al- 
guns dos ob je ti vos que o pro- 

je to “Ci ne ma nas En fer ma ria”, ação 
ide a li za da pe lo nú cleo de Te ra pia 
Ocu pa ci o nal do Hos pi tal de Cân cer 
do Ma ra nhão, bus ca con quis tar.

Em mais uma ses são re a li za da nes- 
ta quar ta-fei ra (6), pa ci en tes e acom- 
pa nhan tes pu de ram, por al guns ins- 
tan tes, dei xar de la do a re a li da de do 
tra ta men to on co ló gi co en quan to as- 
sis ti am a um fil me pro je ta do na pró- 
pria en fer ma ria on de ocor re o aten di- 
men to clí ni co.

De acor do com a co or de na do ra do 
nú cleo de Te ra pia Ocu pa ci o nal do 
Hos pi tal, Isa be la Ca val can te de Araú- 
jo, a ini ci a ti va vi sa me lho rar a qua li- 
da de de vi da do pa ci en te du ran te a in- 
ter na ção. “Nós ob ser va mos que ao se- 
rem in ter na dos mui tos di mi nuíam a 
au to es ti ma, fi ca vam es tres sa dos, ou 
com sen ti men tos ne ga ti vos co mo an- 
si e da de e me do. A nos sa pro pos ta é 
des fo car do am bi en te hos pi ta lar, fa- 
vo re cen do a ex te ri o ri za ção de pen sa- 
men tos po si ti vos, tor nan do o es pa ço 
mais agra dá vel e aco lhe dor”, ex pli ca.

 M  F    A 

O “Ci ne ma nas En fer ma ri as” acon- 
te ce uma vez por se ma na sem pre res- 
pei tan do um cro no gra ma ela bo ra do 
men sal men te de acor do com as in for- 
ma ções co le ta das pe los te ra peu tas 
ocu pa ci o nais do hos pi tal. De pois des- 
se fe ed back, o pro je to e o fil me es co- 
lhi do são apre sen ta dos à en fer ma ria 
que es ti ver com pa ci en tes mais ati vos.

O OJ TO AT D  D  O MA I UA ITÁ IA TODOS OS A I T S    M T ATAM TO

ROGÉRIO SOUSA

Se gun do Fer nan da Mon roe, te ra- 
peu ta ocu pa ci o nal há três anos no 
Hos pi tal de Cân cer e in te gran te do 
pro gra ma des de o iní cio das ati vi da- 
des, ca da en fer ma ria é com pos ta de 
dois a qua tro lei tos. “Quan do de ter- 
mi na do se tor é se le ci o na do pa ra a re- 
a li za ção do pro je to, a par ti ci pa ção 
dos pa ci en tes é sem pre to tal”, dis se.

“Na en fer ma ria 102, a aten di da 
nes ta se ma na, te mos pa ci en tes que 
re ce be ram o di ag nós ti co re cen te- 
men te. Al guns es tão na fa se da ne ga- 
ção, ou tros na da acei ta ção, en tão a 
gen te per ce beu que pa ra es ses pa ci- 
en tes a pro pos ta não era de tra zer um 
fil me que ge ras se re fle xão, mas de in- 
te gra ção, pa ra me lho rar o hu mor”, 
ob ser vou Fer nan da.

É o ca so da pa ci en te Vâ nia Men des, 
de 40 anos. In ter na da des de o úl ti mo 
do min go (3), ela foi di ag nos ti ca da 
com cân cer do sis te ma lin fá ti co (lin- 
fo ma). “A ini ci a ti va é mui to boa, aju da 
a gen te a se dis trair e des con trair no 
am bi en te da en fer ma ria”, des ta cou.

 P S AS S S  S 

Cri a do em 2016 pe lo nú cleo de Te- 
ra pia Ocu pa ci o nal do Hos pi tal de 
Cân cer do Ma ra nhão, o Ci ne ma nas 
En fer ma ri as tem fa vo re ci do na di mi- 
nui ção dos im pac tos da hos pi ta li za- 
ção, mi ni mi zan do o es tres se e tor nan- 
do o am bi en te de in ter na ção mais hu- 
ma ni za do.

O pro je to aten de de for ma igua li tá-
ria to dos os pa ci en tes que dão en tra- 
da no tra ta men to on co ló gi co na en- 
fer ma ria. São ado les cen tes, pes so as 
na fai xa es ta ria dos 40 anos, além de 
ido sos tam bém. “Os ado les cen tes e 
adul tos ge ral men te pre fe rem as co- 
mé di as, en quan to que os ido sos ge- 
ral men te gos tam de fil mes com te má-
ti ca mo ti va ci o nal”, dis se a co or de na- 
do ra Isa be la Ca val can te.

Ba se a do na mes ma pro pos ta da Te-
ra pia do Ri so, o Ci ne ma nas En fer ma- 
ri as ob je ti va ser a saí da da ro ti na hos-
pi ta lar, do mo men to me di ca men to so, 
das no tí ci as ou dos pro ce di men tos às 
ve zes de sa gra dá veis.

D S SO IAS

Det f t p g e todedé to v t pp
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DIVULGAÇÃO

O De par ta men to Es ta du al de Trân- 
si to do Ma ra nhão (De tran-MA) dis po- 
ni bi li zou, des de ter ça fei ra (5), o pa ga- 
men to dos dé bi tos pa ra li cen ci a men- 
to de veí cu los, por meio da re de so ci al
What sapp. A tec no lo gia de Web Ser vi- 
ce foi de sen vol vi da pe la Co or de na ção
de In for má ti ca do De tran-MA, em
par ce ria com a Se cre ta ria de es ta do de
Fa zen da (Se faz), pa ra que o Ban co do
Bra sil te nha aces so aos dé bi tos dos
usuá ri os. O ser vi ço é ex clu si vo pa ra
cli en tes BB que uti li zam o apli ca ti vo
da agên cia em smartpho ne.

Ape nas o Ma ra nhão, Rio Gran de do
Sul, Per nam bu co e Dis tri to Fe de ral
(DF) es tão ofe re cen do o pa ga men to,
via What sApp, do IP VA, Ta xa de Li cen- 
ci a men to, Se gu ro DP VAT e mul tas de
trân si to, ca so o usuá rio pos sua.

Pa ra aces sar o ser vi ço, o cli en te do
Ban co do Bra sil de ve rá ca das trar seu
nú me ro de ce lu lar no BB e con fir mar
os da dos pes so ais e da con ta cor ren te,
pe lo What sapp nº (55) 61 – 4004 
0001, me di an te en vio de men sa gem

de tex to com có di go de con fir ma ção.
So men te após a con fir ma ção do ca- 
das tro, o cli en te po de rá, via What- 
sApp, so li ci tar o pa ga men to das ta xas.

A di re to ra Ge ral do De tran-MA, La- 
ris sa Ab dal la Brit to, ex pli cou que o
ser vi ço de pa ga men to do li cen ci a- 
men to pe lo apli ca ti vo é ino va dor e fa- 
ci li ta rá a vi da de cen te nas de usuá ri- 
os, no Es ta do. “Ao de sen vol ver es sa
tec no lo gia pa ra ser uti li za da pe los
ma ra nhen ses, o De tran-MA, em par- 
ce ria com a Se faz e o Ban co do Bra sil,
ofe re ce co mo di da de aos usuá ri os. O
ser vi ço es ta rá dis po ní vel na pal ma da
mão, sem que ha ja ne ces si da de a de
en fren tar fi las ou im pri mir os bo le- 
tos”, res sal tou.

O che fe da Di vi são da Im plan ta ção
de Sis te mas do De tran-MA, Di e go Ro- 
cha ex pli ca que o aten di men to do BB
pa ra o pa ga men to da ta xa do De tran-
MA, DP VAT e IP VA é au to ex pli ca ti vo.
“Após efe tu ar o ca das tro e ve ri fi car a
se gu ran ça ga ran ti da pe lo ban co pa ra
o aces so aos ser vi ços de pa ga men tos,

via What sapp, o usuá rio de ve rá se guir
o pas so a pas so su ge ri do pe lo chat bot,
que é uma in te li gên cia ar ti fi ci al que
uti li za crip to gra fia de pon ta a pon ta
nas tro cas de men sa gens via what- 
sapp e que in for ma ao cli en te, as op- 
ções que ele po de es co lher pa ra con- 
cluir o pa ga men to”. 

A se gu ran ça do ser vi ço é to tal men- 
te ga ran ti da pe lo Ban co do Bra sil.
Mas, pa ra evi tar pos sí veis ten ta ti vas
de gol pe, o cli en te de ve fi car aten to e
sem pre con fir mar se o nú me ro do
What sapp é o mes mo do con ta to BB
((55) (061) 4004-0001). É im por tan te
ve ri fi car se a con ta é a co mer ci al e ofi- 
ci al do Ban co do Bra sil, iden ti fi ca da
pe lo se lo ver de que apa re ce na ima- 
gem do con ta to. E, prin ci pal men te,
lem brar que o Ban co do Bra sil nun ca
en tra em con ta to com o cli en te ofe re-
cen do ser vi ços de pa ga men to, trans-
fe rên ci as ou de pó si to. O con ta to do
ser vi ço sem pre de ve rá ser fei to pe lo
usuá rio.

O MA
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DIVULGAÇÃO

Após re ce ber ser vi ços re gu la tó ri os de cer ca men to, re- 
for ma do ter mi nal de pas sa gei ros e ma nu ten ções nas
áre as ver des, o ae ro por to de San ta Inês se rá en tre gue à
po pu la ção nes ta quin ta-fei ra (7), pe lo Go ver no do Ma- 
ra nhão, por meio da Se cre ta ria de In dús tria, Co mér cio e
Ener gia (Seinc). A ini ci a ti va con ta com o apoio da pre- 
fei tu ra da ci da de.

A Seinc es tá à fren te do pro je to de im plan ta ção jun to
aos ór gãos fe de rais e tem por ob je ti vo ace le rar a con clu- 
são das ati vi da des do Pro gra ma de Avi a ção Re gi o nal
(PIL), que vi sa a ins ta la ção de ae ro por tos em to do o país.
Pa ra o se cre tá rio da Seinc, Sim plí cio Araú jo, a ação im- 
pac ta di re ta men te nas di ver sas es fe ras econô mi cas do
Es ta do.

“Os ae ro por tos são ve to res de de sen vol vi men to pe lo
qual tra ba lha mos se gu ra men te no Ma ra nhão, con si de- 
ran do o im pac to que pro por ci o nam ao tu ris mo, aos
mu ni cí pi os, na atra ção e ex pan são de in ves ti men tos e
na eco no mia ma ra nhen se de mo do ge ral”, pon tu ou
Araú jo.

A re for ma e re gu la ri za ção do ae ro por to de San ta Inês
com ple men ta, tam bém, ser vi ços de ma nu ten ção pre- 
ven ti va e cor re ti va pe rió di cos pa ra man ter a se gu ran ça
ope ra ci o nal do ae ro por to, de acor do com a le gis la ção
vi gen te. Além de San ta Inês, os ae ro por tos de Bal sas, Ca- 
ro li na e Ba ca bal já fo ram en tre gues.

A re es tru tu ra ção do ae ro por to de San ta Inês tam bém
se de ve à gran de en ver ga du ra econô mi ca do mu ni cí pio.
Com o PIB aci ma de R$ 1,2 bi lhão, a ci da de pos sui 1,44%
de par ti ci pa ção no Es ta do. Ações de go ver no in flu en ci a- 
ram a es ta tís ti ca, co mo a pro gres si va atra ção de in ves ti- 
men tos, aten ção às ins ta la ções de es co las, além de in- 
ves ti men tos no se tor da saú de. San ta Inês é uma das ci- 
da des que mais con tri bu em pa ra o re sul ta do do PIB ma- 
ra nhen se.

São Luís, quinta-feira, 7 de fevereiro de 2019

MISSA DE SETIMO DIA   
LUZIA DE JESUS REIS NOGUEIRA

CONVITE   

 OS FAMILIARES DA SAUDOSA LUZIA DE JESUS REIS 

NOGUEIRA, CONVIDAM PARENTES E AMIGOS  PARA A MISSA DE 

SETIMO DIA, A REALIZAR-SE NO DIA  07.02.2019   (QUINTA-FEIRA)   

AS 18.00H  NA IGREJA  DE  SAO ROQUE  ( LIRA ) AGRADECEMOS 

A TODOS QUE COMPARECEREM A ESTE ATO  DE FÉ  E  SOLIDARIE-

DADE CRISTÃ . 

São Luís - MA, 04 de fevereiro de 2019.
LUIS CARLOS OLIVEIRA SILVA

Pregoeiro Oficial do Estado do Maranhão

AVISO DE JULGAMENTO DOS RECURSOS E RESULTADO FINAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2018 – CCL/MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 229714/2017 – SAF

O PREGOEIRO OFICIAL DO ESTADO DO MARANHÃO, após decisão da SECRETARIA DE 
ESTADO DA AGRICULTURA FAMILIAR – SAF, torna público que o Recurso Interposto pela 
Licitante CONSTRUTORA POTIGUAR LTDA - ME nos autos do PE nº 005/2018 – POE/MA, cujo 
objeto consiste na Contratação de Pessoa Jurídica para Execução de Serviços Técnicos 
Especializados de Apoio à Gestão do Programa Água Doce no estado do Maranhão, foi julgado 
IMPROCEDENTE, mantendo-se incólume a decisão proferida pelo Pregoeiro Substituto conforme 
manifestação às fls. 1224/1229.
Por fim, torna público o RESULTADO FINAL DA LICITAÇÃO em epígrafe, do Tipo MENOR PREÇO, 
na forma ELETRÔNICA, de interesse da SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA FAMILIAR 
– SAF, para declara-la FRACASSADA, em razão da desclassificação de todos os licitantes 
participantes.

ESTADO DO MARANHÃO
GOVERNADORIA

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CCL

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019/2019
CHAMADA PÚBLICA Nº001/2019.

O Município de Feira Nova do Maranhão, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público aos interessados que na 
sede da Prefeitura Municipal, realizará a Chamada Pública nº 001/2019, para AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA 
AGRICULTURA FAMILIAR E DE EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS 
NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, em atendimento a Lei Nº 11.947/2009 e Resolução CD/FNDE Nº 26/2013. Os 
interessados que atenderem às exigências do edital deverão apresentar os documentos de habilitação e projeto de venda 
conforme datas abaixo: na Sala da Comissão Permanente de Licitação- CPL. Os interessados deverão procurar à sede da Prefeitura 
Municipal, na Praça Central, s/n°, Centro, Feira Nova do Maranhão - MA onde poderão ser consultados gratuitamente ou 
adquiridos o Edital e seus Anexos. Base Legal Lei nº 8.666/93 e seus Articulados. Feira Nova do Maranhão (MA), 30 de Janeiro de 
2019. Edson da Silva Santos – Presidente da CPL.

AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2019-CPL/PMB

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL, com sede na Travessa 15 de Novembro, nº 229, 
Centro, Bacabal, Estado do Maranhão, através da Comissão Permanente de Licitação, torna 
público, que fará realizar licitação na modalidade Tomada de Preços, do tipo Menor Preço 
por Lote, objetivando a Contratação de Empresa Especializada na Execução dos Serviços de 
Reforma, Ampliação e Manutenção das Unidades Escolares das zonas urbana e rural deste 
município, conforme edital e anexos. A sessão do certame licitatório será realizada no dia 13 
de Março de 2019, às 08:00hs (oito horas), na sala de reuniões da Prefeitura. O Edital e seus 
anexos estão à disposição dos interessados na Sala da CPL, onde poderão ser consultados 
gratuitamente e obtidos mediante a entrega no setor de licitações de 03 (três) resmas de 
papel de 500 folhas, tamanho A4, 210x297mm, 75g/m², ultra branco. Esclarecimentos 
adicionais no mesmo endereço. Bacabal – MA. 06 de fevereiro de 2019. ALAN AMORIM 
NASCIMENTO. Presidente da CPL/PMB.

AVISO DE LICITAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2019-SEMED/PMB
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL, com sede na Travessa 15 de Novembro, nº 229, 
Centro, Bacabal, Estado do Maranhão, através da Secretaria Municipal de Educação, torna 
público, para conhecimento dos interessados a CHAMADA PÚBLICA para aquisição de 
gêneros alimentícios, diretamente da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural 
ou suas associações/organizações, destinados Programa Nacional de Alimentação Escolar – 
PNAE, considerando o disposto no Art. 21º da Lei Federal nº 11.947/2009 e na Resolução 
CD/FNDE Nº 26/2013, atualizada pela Resolução CD/FNDE Nº 04/2015. O Edital e seus 
anexos estão à disposição dos interessados no endereço supracitado de segunda a sexta 
feira, no horário das 08:00 às 12:00 horas, onde poderão ser consultados e obtidos gratuita-
mente a partir do dia 11 de fevereiro de 2019, e a documentação de habilitação e o Projeto 
de Venda deverão ser entregues até às 10:00h (dez horas) do dia 11 de março de 2019 no 
mesmo endereço. Bacabal – MA. 06 de fevereiro de 2019. IVANE RAMOS ARAÚJO DE 
OLIVEIRA. Secretária Municipal de Educação.

NOVIDADE NO PRÉ-CARNAVAL

Folia, bloquinho, chuva e muita cor: por enquanto, o carnaval está assim. E, para colorir em tons 
ludovicenses, reunimos várias lojas com produção local que vão te fazer curtir com ainda mais estilo

ANA MARIA BRUZACA

P
ara quem acha que o neon e o 
glitter são novidades para fi-
car apenas nos clicks do Ins-
tagram, O Imparcial vem te 

encorajar com dicas de lojas ludovi-
censes e virtuais que vendem acessó-
rios cheios de estilo que servem tanto 
para a folia quanto para o dia a dia. 
Aproveite essa oportunidade para co-
nhecer e incentivar o trabalho reali-
zado na nossa ilha.

A Eita Besha é uma loja da Jéssica 
Paixão que envia para todo o Brasil,  es-
pecializada em bijuterias e acessórios, 
disponibilizando ainda os pedidos via 
Whatsapp.

A loja virtual Cor de Juçara é da 
Brenda Emanuele, onde tudo é feito 
à mão e ainda envia para todo Brasil. 
A Brenda tem um diferencial de fazer 
lindos chapéus estampados com chi-
tas e cores.

Já a Nzinga Brasil tem uma propos-
ta que, além de linda, é sustentável! A 
proprietária, Nayara Melo, usa colchões 
infláveis inutilizados transformando-
os em bolsas impermeáveis.

Borogodó 90 também é uma ótima 
aposta se você procura brincos, pulsei-
ras, tiaras e tudo que o carnaval te dá 
direito. Os acessórios são feitos à mão 
e fazem a diferença no look.

A dupla formada por Camila Abreu 
e Maria Lua Choairy é responsável pe-
las artes do Choairy Ateliê. As meninas 
fazem tudo à mão, facilitam a entrega 
nos terminais de integração e, se você 
quiser receber em casa, pode pagar uma 
taxa pelo serviço.

Também na linha das pochetes, o 
Ateliê Dona Onça apresenta mode-

los exclusivos, Saula Mesquita e Marti-
na Mesquita estão à frente do negócio 
que produz tudo à mão e sempre mar-
ca presença nas feirinhas e exposições 
da cidade.

A loja Vintagiando envia para todo o 
Brasil, a dona, Niely, produz tiaras, brin-
cos e tudo isso sempre cheio de glittter, 
do jeito que o carnaval pede.

A EradaLua traz uma proposta de moda 
consciente, com produção artesanal, a 
loja dispõe desde roupas até acessórios. 

A responsável por tudo isso é a Luanne 
Holanda que, através do conceito de slow 
fashion desenvolveu o brechó.

Niedja Martins é a dona da Niggaz.
Br, uma loja especializada em pochetes 
e que apresenta uma série de estampas 
diferenciadas.

A Mamãe Eu Quero acessório se des-
creve como uma lojinha virtual para bri-
lhar nos bloquinhos e, quando você se 
depara com os produtos, percebe que 
é para brilhar mesmo!

Maranhenses inovam na 
criatividade em acessórios
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A fiscalização será realizada com equipe da própria Agência Nacional de Energia
Elétrica (Aneel) ou por meio de parcerias com agências reguladoras estaduais

Crí ti cas

Co reia do Nor te

Pri mei ro en con tro

ANEEL

142 barragens serão
fiscalizadas até maio

A
Agên cia Na ci o nal de Ener gia 
Elé tri ca (Ane el) in for mou que 
co me ça rá no pró xi mo dia 12 
uma for ça-ta re fa pa ra fis ca li- 

zar in lo co até maio as bar ra gens de 
142 usi nas hi dre lé tri cas, em 18 es ta- 
dos, além do Dis tri to Fe de ral. A in ten- 
ção de fis ca li zar as bar ra gens das usi- 
nas hi dre lé tri cas foi anun ci a da no 
dia 30 de ja nei ro co mo res pos ta 
ao rom pi men to da bar ra gem da Mi na 
Cór re go do Fei jão, da Va le, em Bru ma- 
di nho (MG), no dia 25.

A fis ca li za ção se rá re a li za da com 
equi pe da pró pria Ane el ou por meio 
de par ce ri as com agên ci as re gu la do- 
ras es ta du ais con ve ni a das. Em reu- 
nião, fi cou de fi ni do que as equi pes da 
Ane el, com o apoio de agen tes cre- 
den ci a dos, fis ca li za rão as bar ra gens 
de 71 usi nas con si de ra das co mo de 
mai or da no po ten ci al. As ou tras 71 
usi nas se rão fis ca li za das pe las agên ci- 
as es ta du ais con ve ni a das de ca da re- 
gião. “De pois des sa pri mei ra eta pa, a 
agên cia es ten de rá, en tre maio e o 
fim de de zem bro, a ins pe ção pre sen- 
ci al a to das as bar ra gens de hi dre lé tri- 
cas clas si fi ca das co mo ‘Da no Po ten ci- 
al Al to’, até to ta li zar 335 em pre en di- 
men tos vis to ri a dos no ano. É im por- 
tan te des ta car que ‘Da no Po ten ci al Al- 
to’ é uma clas si fi ca ção que diz res pei- 
to à área afe ta da pe la usi na – se é den- 
sa men te po vo a da, por exem plo – e 
não às su as con di ções es tru tu rais”, 
in for mou a Ane el.

De acor do com a agên cia re gu la do- 
ra, pa ra efei tos de fis ca li za ção, as bar- 
ra gens são ca rac te ri za das em dois cri-

A ANEEL INFORMOU QUE ENTRE 2016 E 2018 FEZ VISTORIAS PRESENCIAIS EM 122 USINAS

MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL

té ri os: da no po ten ci al al to e ris co. No 
da no po ten ci al al to são com pre en di- 
dos os se guin tes as pec tos: bar ra gens 
com gran des re ser va tó ri os; exis tên cia 
de pes so as ocu pan do per ma nen te- 
men te a área a ju san te da bar ra gem; 
área a ser afe ta da apre sen ta in te res se 
am bi en tal re le van te ou é pro te gi da e 
exis tên cia de ins ta la ções re si den ci ais, 
co mer ci ais, agrí co las, in dus tri ais de 
in fra es tru tu ra e ser vi ços de la zer e tu- 
ris mo na área que se ria afe ta da.

No cri té rio de ris co são ava li a dos: a 
do cu men ta ção do pro je to, qua li fi ca- 

ção téc ni ca da equi pe de se gu ran ça de 
bar ra gens, ro tei ros de ins pe ção de se- 
gu ran ça e mo ni to ra men to; re gra ope- 
ra ci o nal dos dis po si ti vos de des car ga 
da bar ra gem e re la tó ri os de ins pe ção 
de se gu ran ça com aná li se e in ter pre- 
ta ção.

A Ane el é res pon sá vel pe la fis ca li- 
za ção de um to tal de 437 hi dre lé tri cas, 
que to ta li zam 616 bar ra gens, já que 
al guns em pre en di men tos pos su em 
mais de um bar ra men to. A agên cia in- 
for mou que en tre 2016 e 2018 fez vis- 
to ri as pre sen ci ais em 122 usi nas.

COMPROMISSO

Trump confirma muro e encontro com Kim

DONALD TRUMP SE REUNIRÁ COM O LÍDER NORTE-COREANO, KIM JONG-UN, NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO, NO VIETINÃ

JIM LO SCALZO/EFE/DIREITOS RESERVADOS

Em dis cur so no Con gres so, o pre si- 
den te dos Es ta dos Uni dos (EUA), Do- 
nald Trump, ape lou por um com pro- 
mis so en tre de mo cra tas e re pu bli ca- 
nos em prol do bem co mum,  rei te rou
a cons tru ção do mu ro na fron tei ra
com o Mé xi co e cri ti cou as in ves ti ga- 
ções con tra ele. Trump tam bém anun- 
ci ou um se gun do en con tro com o lí- 
der nor te-co re a no, Kim Jong-un, no
fim des te mês.  “De ve mos re jei tar as
po lí ti cas de vin gan ça e re ta li a ção e
abra çar o po ten ci al ili mi ta do de co o- 
pe ra ção, com pro mis so e bem co- 
mum”, des ta cou Trump ao men ci o nar
o es for ço co mum pa ra eli mi nar di fe- 
ren ças par ti dá ri as.

O pre si den te nor te-ame ri ca no cri- 
ti cou as apu ra ções em cur so con tra
ele, clas si fi can do-as de “in ves ti ga ções
ri dí cu las por mo ti va ções par ti dá ri as”
que po dem afe tar o pro gres so econô- 
mi co do país. “Se de ve ha ver paz e le- 
gis la ção, não po de ha ver guer ra e in- 
ves ti ga ção”, afir mou. O dis cur so de
Trump foi acom pa nha do de per to pe- 

la pre si den te da Câ ma ra dos Re pre- 
sen tan tes, Nancy Pe lo si, que é de opo- 
si ção ao go ver no, e o vi ce-pre si den te
da Re pú bli ca, Mi ke Pen ce, além dos
par la men ta res pre sen tes. 

O pre si den te dos EUA dis se que se
reu ni rá com o lí der  nor te-co re a no,
Kim Jong-un, nos di as 27 e 28 de fe ve- 
rei ro no Vi et nã. “[O en con tro faz] par- 
te de uma no va e ou sa da di plo ma cia,
con ti nu a mos nos so es for ço his tó ri co
pe la paz na Pe nín su la Co re a- 
na”. “Mui to tra ba lho ain da pre ci sa ser
fei to, mas meu re la ci o na men to com
Kim Jong-un é bom. O pre si den te Kim
e eu nos en con tra re mos no va men te
nos di as 27 e 28 de fe ve rei ro no Vi et- 
nã”, afir mou no dis cur so.

O De par ta men to de Es ta do nor te-
ame ri ca no in for mou que Stephen Bi- 
e gun, re pre sen tan te es pe ci al dos Es- 
ta dos Uni dos pa ra as sun tos re la ci o- 
na dos à RPDC, iria vi a jar pa ra
Pyongyang,  pa ra reu niões com Kim
Hyok Chol, re pre sen tan te nor te-co re- 
a no, a fim de lan çar as ba ses pa ra a se- 

gun da cú pu la Trump-Kim.
A mí dia nor te-ame ri ca na in for mou

que a lo ca li za ção es pe cí fi ca da se gun-
da reu nião en tre os dois pre si den tes
se ria dis cu ti da du ran te a vi a gem de
Bi e gun à Co reia do Nor te e anun ci a da
pos te ri or men te.

Trump reu niu-se com Kim Jong-un
pe la pri mei ra vez em Cin ga pu ra
em 12 de ju nho de 2018, ne go ci an do
vá ri os acor dos pa ra a me lho ria das re- 
la ções en tre os Es ta dos Uni dos e a Co-
reia do Nor te. Po rém, as di fe ren ças
en tre os dois la dos per ma ne cem so-
bre ques tões-cha ve, in cluin do a es ca- 
la da des nu cle a ri za ção, as san ções
nor te-ame ri ca nas e a emis são de uma
de cla ra ção de fim de guer ra. Na vi a- 
gem que fez à Chi na, de 7 a 10 de ja- 
nei ro, Kim Jong-un dis se que
Pyongyang fa rá es for ços pa ra a se gun-
da cú pu la en tre a Co reia do Nor te e os
lí de res nor te-ame ri ca nos, com o ob- 
je ti vo de al can çar re sul ta dos que se-
rão bem re ce bi dos pe la co mu ni da de
in ter na ci o nal.

R$ 5 MIL

UFMA abre 40 vagas
e dois concursos

OS SALÁRIOS DOS APROVADOS  CHEGAM A R$ 5.786,68

A Uni ver si da de Fe de ral do Ma ra nhão (UF MA) anun- 
cia ins cri ções pa ra dois no vos con cur sos pú bli cos com
40 opor tu ni da des. Os sa lá ri os che gam a R$ 5.786,68.

O pri mei ro cer ta me bus ca a con tra ta ção de 15 pro fis- 
si o nais Téc ni co-Ad mi nis tra ti vos, com for ma ção nos ní- 
veis Mé dio/ Téc ni co e Su pe ri or. Os pro fis si o nais ad mi ti- 
dos nes tas fun ções vão exer cer as mes mas em jor na das
de 20h a 40h se ma nais de tra ba lho, com re mu ne ra ções
que va ri am de R$ 2.446,96 a R$ 4.180,66 ao mês.

Com ta xas en tre R$ 60 e R$ 100; as ins cri ções são re ce- 
bi das por meio do en de re ço ele trô ni co ca xi as.uf- 
ma.br:8080 até 8 de fe ve rei ro de 2019.

A clas si fi ca ção dos can di da tos es tá pre vis ta pa ra
acon te cer no dia 24 de mar ço de 2019 na ci da de de São
Luís – MA, por meio de pro va ob je ti va. Es te cer ta me tem
va li da de pe lo pe río do de dois anos, com a pos si bi li da de
de pror ro ga ção por tem po se me lhan te.

O ou tro con cur so ofe re ce 25 opor tu ni da des pa ra pro- 
fes so res subs ti tu tos. Es tes do cen tes de vem atua jor na- 
das de 20h a 40h se ma nais de tra ba lho, com re mu ne ra- 
ções que va ri am de R$ 2.236,31 a R$ 5.786,68 ao mês.

As ins cri ções são re ce bi das até o dia 15 de fe ve rei ro de
2019, por meio do pre en chi men to do for mu lá rio dis po- 
ní vel no en de re ço ele trô ni co por tais.uf ma.br, que de ve
ser apre sen ta do nas Se cre ta ri as nas quais de vem ocor- 
rer as con tra ta ções, cu jos en de re ços es tão es pe ci fi ca dos
no edi tal. É ne ces sá rio efe tu ar o pa ga men to de ta xa no
va lor de R$ 50. Os can di da tos a es tes car gos de vem ser
clas si fi ca dos por meio de pro va di dá ti ca e ava li a ção de
tí tu los, con for me es pe ci fi ca do no edi tal. A va li da de des- 
ta se le ção é de um ano sem qual quer pos si bi li da de de
pror ro ga ção.

UEMA

10 seletivos oferecem
oportunidades 

A Ue ma anun cia a re a li za ção de 10 se le ti vos a fim de
con tra tar pro fes so res subs ti tu tos. Os do cen tes vão aten- 
der às ne ces si da des dos Cen tros de Ci ên ci as Tec no ló gi- 
cas – CCT, de Es tu dos Su pe ri o res de La go da Pe dra, de
Es tu dos Su pe ri o res de Pi nhei ro, e de Es tu dos Su pe ri o res
de Ba ca bal. A atu a ção dos 22 pro fis si o nais ocor re nos
De par ta men tos de: Ar qui te tu ra e Ur ba nis mo, En ge nha- 
ria de Cons tru ções e Es tru tu ras, Ex pres são Grá fi ca e
Trans por tes, En ge nha ria Me câ ni ca e Pro du ção, Fí si ca, e
En ge nha ria Ci vil, além dos Cur sos de En ge nha ria da
Com pu ta ção, En fer ma gem, Le tras e Ci ên ci as Bi o ló gi- 
cas. Os in te res sa dos de vem se ins cre ver até es ta quin ta-
fei ra, 7 de fe ve rei ro de 2019, no Pro to co lo Ge ral da Uni- 
ver si da de Es ta du al do Ma ra nhão – Ue ma, lo ca li za do na
Ci da de Uni ver si tá ria Pau lo VI, Ave ni da Lou ren ço Vi ei ra
da Sil va, n.º 1000, Jar dim São Cris tó vão. Es tes Pro ces sos
Se le ti vos são com pos tos de Pro va Di dá ti ca e jul ga men to
de tí tu los, por meio do Cur rí cu lo Lat tes, de vi da men te
com pro va do. Os no vos ser vi do res fa rão jus à re mu ne ra- 
ção de R$ 2.095,45.

ATÉ DIA 11

146 postos de trabalho
em prefeitura

Em Flo ri a no, no es ta do do Pi auí, a Pre fei tu ra anun ci- 
ou a re a li za ção de um no vo con cur so pú bli co com 146
va gas pa ra di ver sas fun ções.

Ao as su mi rem o pos to de tra ba lho, es tes no vos ser vi- 
do res de vem cum prir jor na das de 20h a 40h se ma nais,
ou de 12x36h, con for me de ter mi na do pa ra a op ção es- 
co lhi da. A re mu ne ra ção va ria de R$ 1.016 a R$ 2.500.

Pa ra efe tu ar a ins cri ção, o in te res sa do de ve rá aces sar,
via In ter net, o en de re ço ele trô ni cowww.ins ti tu to le ga- 
tus.com.br até o dia 11 de fe ve rei ro de 2019. Após pre en- 
cher a fi cha, é pre ci so im pri mir e re a li zar o pa ga men to
do bo le to ban cá rio re fe ren te à ta xa de ins cri ção.

Es te con cur so é com pos to de Pro va Ob je ti va pre vis ta
pa ra o dia 31 de mar ço de 2019, a ser apli ca da no tur no
da ma nhã pa ra can di da tos de ní vel mé dio, e no tur no da
tar de pa ra ní vel fun da men tal e su pe ri or. Ques tões de
Lín gua Por tu gue sa, No ções de In for má ti ca, Co nhe ci- 
men tos Es pe cí fi cos e Lo cais, den tre ou tros fa rão par te
da ava li a ção. Va le res sal tar que can di da tos de ní vel su- 
pe ri or, se rão sub me ti dos tam bém a Pro va de Tí tu los.

São Luís, quinta-feira, 7 de fevereiro de 2019

https://banca.oimparcial.com.br/
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Quadrinhista que foi um dos incentivadores do movimento punk na ilha, será lembrado, em evento com as bandas da capital

PUNK NA ILHA

Homenagem para Joacy Jamys

BANDA COMPORTAMENTO ESTRANHO SERÁ UMA DAS ATRAÇÕES DA HOMENAGEM PARA O QUADRINHISTA JOACY JAMYS, FALECIDO VÍTIMA DE UM  ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL (AVC)

SAMARTONY MARTINS

A
me mó ria do pro du tor cul tu ral, de- 
sig ner, qua dri nhis ta, car tu nis ta e
mú si co ma ra nhen se Joacy Jamys,
fa le ci do ví ti ma de um AVC (Aci- 

den te Vas cu lar Ce re bral), em de zem bro de
2006, e  que foi uma das re fe rên ci as do mo- 
vi men to punk e hard co re da ilha, se rá lem- 
bra da no pró xi mo sá ba do (9), no tri bu- 
to/show 12 anos, 1 mês, 23 di as – Por on de
an da rá Joacy Jamys?, na Cia de Bo ne cos
Be to Bit ten court, no Cen tro His tó ri co.

O even to acon te ce no mes mo lo cal do
pro je to A vi da é uma fes ta!, às 16h,  com a
ro da de con ver sa Anar ko punk na ilha;  O
mu ni ci pa lis mo li ber tá rio: ou tras for mas
de po lí ti ca; e Au to no mia: o que é is so?. A
par tir das 19h, apre sen tam-se as ban das
Am né sia, Com por ta men to Es tra nho, Fo- 
me e Lo ok Ad ven tu re. Se gun do Dil son Bes- 
sa, um dos or ga ni za do res do even to, é im- 
por tan te lem brar da con tri bui ção que

Joacy deu ao mo vi men to punk, no fi nal dos
anos de 1980 e iní cio dos anos de 1990, em
São Luís, e pe la di vul ga ção de even tos,
ban das, fan zi nes, qua dri nhos e ar tis tas
que não ti nham es pa ço na mí dia tra di ci o- 
nal.  “Joacy Jamys foi vo ca lis ta das ban das
punk/hard co re Es tra go, Ter ror! Ter ror! e
Úl ti ma Mar cha, sen do que com es sa úl ti-
ma che gou a gra var seis CDs. Co mo ati vis ta
te ve uma gran de im por tân cia pa ra o mo vi-
men to punk em São Luís. Mes mo tra ba- 
lhan do no Sin di ca to dos Ur ba ni tá ri os do
Ma ra nhão, ele era mú si co, ‘zi nei ro’ e aca- 
bou sen do res pon sá vel por di fun dir idei as
li ber tá ri as em uma épo ca on de ain da não
se ti nha in ter net. Pa ra se co mu ni car  e di-
vul gar as coi sas que es ta vam acon te cen do
em São Luís com pes so as de ou tras re giões
do Bra sil e de ou tros paí ses, ele usa va uma
Cai xa Pos tal on de re ce bia as cor res pon- 
dên ci as de to das as par tes do mun do”.

Indicação do Prêmio HQ MIX 2006
Dil son Bes sa acres cen tou que Joacy

Jamys foi bas tan te re co nhe ci do no Nor des- 
te, sen do in di ca do pa ra o Prê mio HQ MIX
2006 co mo au tor re ve la ção e co mo me lhor
si te. “A ideia des te even to é re mon tar, por
meio de con ver sas, o con tex to do punk na- 
que la épo ca e ho je. Foi no iní cio dos anos
de 1990 que sur gi ram os pri mei ros gru pos
anar quis tas em São Luís. E o pro ta go nis mo
de Joacy Jamys se rá lem bra do por meio
tam bém de uma ex po si ção que vai reu nir
car ta zes, ‘zi nes’ e ca ri ca tu ras pro du zi das
por ele, além de shows com ban das que ele
aju dou a po ten ci a li zar.  Joacy Jamys era um
ca ra que aglu ti na va pes so as ao seu re dor e
ti nha uma per so na li da de mui to for te. Ele
era de Ca xi as, veio pa ra São Luís, de pois foi
pa ra o Rio de Ja nei ro e vol tou de pois pa ra a
ilha com su as idei as li ber tá ri as e anar quis- 
tas”, res sal tou Dil son Bes sa.

 

Reconhecimento dentro e fora do Brasil

Pe dro Cor dei ro, in te gran te da ban da 
Com por ta men to Es tra nho, que es te ano 
co me mo ra 25 anos, na ce na al ter na ti va da 
ci da de, afir mou que fa zer par te des ta ho- 
me na gem tem um gran de va lor.

O mú si co re ve lou que Joacy era bas tan te 
in flu en te e ti nha mui tos con ta tos com os 
ar tis ta na ci o nais e in ter na ci o nais. “Joacy 
Ja mes foi uma das mai o res re fe rên ci as do 
punk na ci o nal. Ele ti nha mui tos con ta tos 
com ar tis tas e pro du to res de den tro e fo ra 
do Bra sil. Além dis so, era um ‘zi nei ro’ de 
mão cheia. E foi um dos mai o res in cen ti va- 
do res  da ban da des de o seu sur gi men to, 
épo ca em que so fría mos mui tas crí ti cas. 
Era um ca ra que fa zia a di fe ren ça. Va mos 
to car de tu do um pou co”, dis se o mú si co, 
re ve lan do que o re per tó rio se rá com pos to 
de can ções an ti gas e no vas que fa rão par te 
do CD Re pú dio, pri mei ro tra ba lho de es tú- 
dio da ban da.

Am né sia e Joacy Jamys

Pa ra o mú si co Adal ber to Jr, mais co nhe- 
ci do co mo Playmobil no mun do do rock 
punk, da ban da Lo ok Ad ven tu re, Joacy 
Jamys foi um gran de di fe ren ci al na ce na 
con tem po râ nea punk bra si lei ra. “To do 
mun do que faz rock aqui em São Luís sa be 
da im por tân cia de Joacy Jamys pa ra o mo- 
vi men to na ilha. Ele foi uma gran de re fe- 
rên cia e uma gran de in fluên cia pa ra mui- 
tos mú si cos. Não só na par te  ide o ló gi ca. 
Tu do que ele fez car ta zes, pan fle tos, re le a- 
ses da ban da ti nha um con cei to mui to for- 
te que aca bou se con fun din do com o mo vi-
men to punk em São Luís”, dis se o mú si co.

Ou tra atra ção da ho me na gem se rá a 
ban da Amn séia, que tam bém te ve a sua 
tra je tó ria cru za da com a de Joacy Jamys.

De acor do com o mú si co Car los Pan ça, 
Joacy Jamys te ve uma atu a ção pri mor di al 
pa ra di ver sas ban das da ci da de.

A BANDA GLOCK ADVENTURE VAI SE APRESENTAR DURANTE O EVENTO QUE ACONTECE NO SÁBADO

Co mo pro du tor, Joacy Jamys re a li zou di- 
ver sos even tos, além de ter aju da do na 
con fec ção de car ta zes, pan fle tos e ca pas de 
CDs sem co brar os cus tos, ape nas por pra- 
zer. “Va mos fa zer um re per tó rio com um 
apa nha do de nos sa his tó ria e al guns co- 
ver’s que Joacy Jamys gos ta va co mo a ban- 
da pau lis ta Ou ro Se co e Ra mo nes, além de 
mú si cas que fa rão par te do nos so pri mei ro 
CD, Am né sia Me mó ri as, que mar ca os 32 
anos da ban da ago ra em mar ço”, dis se Car- 
los Pan ça.

O mú si co ain da lem brou que So ci e da de 
dos Mal di tos de Joacy Jamys es tá en tre os 
‘zi nes’ mais co nhe ci dos do mo vi men to 
punk bra si lei ro.

Va mos fa zer um re per tó rio 

com um apa nha do de 

nos sa his tó ria e al guns 

co ver’s que Joacy Jamys 

gos ta va co mo a ban da 

pau lis ta Ou ro Se co e 

Ra mo nes

São Luís, quinta-feira, 7 de fevereiro de 2019

https://banca.oimparcial.com.br/
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NOVELAS 07/02/19
Ma lha ção – Vi das Bra si lei ras

Bár ba ra e Luís se de ses pe ram e ten- 

tam cha mar aju da pa ra Flo ra. Ga- 

bri e la afir ma a Pau lo e Alex que

acre di ta que al go acon te ceu com

Flo ra. 

Es pe lho da Vi da

Sob efei to do re mé dio, Cris se exal ta

ao ler a car ta de Ju lia, e to dos se alar- 

mam. Shei la guar da o po te do re mé- 

dio co mo pro va con tra Isa bel. Cris

des co bre que Ju lia te ve um fi lho

com Da ni lo. 

“Ve rão 90’

Tu ta no e seus com par sas são obri- 

ga dos a fu gir de Ar ma ção do Sul e se

mu dam pa ra Ar gen ti na. O de le ga do

de duz que Tu ta no, Ma gai ver e Lou- 

ro rou ba ram os dó la res de Ce les ti- 

ne. Jerô ni mo se hos pe da na pen são

de Odé lia e tra ça um pla no pa ra se

apro xi mar de Quin zi nho. Ce les ti ne

avi sa a Ja naí na que fe cha rá a pen- 

são e que vai em bo ra pa ra a Fran ça.

Ki ka aler ta João que viu Jerô ni mo

no ae ro por to, in do pa ra o Rio de Ja- 

nei ro. 

Sé ti mo Guar dião

Luz fi ca in con for ma da com a ati tu- 

de de Sós te nes. Ge an dro re ve la a

Ga bri el que já ti nha vis to Mu ri lo na

ci da de. Sós te nes exi ge que Mu ri lo

ex pli que o mo ti vo de sua au sên cia

du ran te tan tos anos. Eu ri co pe de

que Ma ril da pa re de ame a çar a Ir- 

man da de. Ni co lau ten ta con ver sar

com Afro di te, que é ir re du tí vel. Luz

des co bre a li ga ção en tre Mu ri lo e

Sós te nes. Ga bri el de ci de abri gar

Mu ri lo. 

HORÓSCOPO 07/02/19
ÁRI ES

O ex ces so de con fi an ça em si e de

oti mis mo, prin ci pal men te ao li dar

com seu di nhei ro.

TOU RO

Tal vez não con si ga go zar da in tei ra

li ber da de que quer e pre ci sa. Mas é

pro vá vel que, se me di tar so bre a

opi nião dos ou tros.

GÊ ME OS

Vo cê es tá vi ven do um dia que mui to

o fa vo re ce. Fa ça tu do pa ra evi tar

atri tos, dis cus sões e ce na de ciú me.

CÂN CER

Bo as no tí ci as es ta rão pre vis tas pa ra

vo cê ho je. O flu xo é dos me lho res às

as so ci a ções, ao ca sa men to e a vi da.

LEÃO

Nes te dia, vo cê se rá be ne fi ci a do em

ques tões co mer ci ais e na so lu ção

que de se ja pa ra um pro ble ma pro- 

fis si o nal.

VIR GEM

Al guém de sua fa mí lia ou de sua

ami za de po de rá per tur bá-lo, no pe- 

río do da ma nhã. 

LI BRA

Seu for te mag ne tis mo pes so al ho je

de ve rá atrair a sim pa tia alheia, o

que lhe tra rá mui tos be ne fí ci os.

ES COR PIÃO

O pe río do lhe fa vo re ce rá nas in ves- 

ti ga ções, es tu dos, pes qui sas e na

me di ci na. Por ou tro la do, de ve rá

evi tar aci den tes, aos ne gó ci os ar ris- 

ca dos.

SA GI TÁ RIO

Pro cu re evi tar as ações vi o len tas e

as pa la vras ás pe ras. Dia fa vo rá vel

pa ra no vas ami za des.

CA PRI CÓR NIO

Bons con ta tos com pes so as de pos- 

se fi nan cei ra ele va da e me lho ras de

sua con di ção ma te ri al é o que de no- 

ta o flu xo as tral de ho je pa ra vo cê.

AQUÁ RIO

Dia dos mais afor tu na dos pa ra os

ne gó ci os, tra ba lho, a pros pe ri da de

fi nan cei ra e so ci al. 

PEI XES

Pro cu re não cri ar ne nhum obs tá cu- 

lo no que se re fi ra ao amor. Sua ati- 

tu de po de rá ser in ter pre ta da de mil

ma nei ras.

CRUZADA DO DIA

SO
LU

Ç
Ã

O

São Luís, quinta-feira, 7 de fevereiro de 2019

Intimação 1° Cartório geral de Registro de Imóveis  e Hipoteca Pelo presente edital e por estarem em lugar ignorado, incerto ou 
inacessível, ficam os abaixo relacionados, intimados para ciência, de que estamos autorizados na forma da Lei 9.514/97 a 
promover as Consolidações das Propriedades das respectivas alienações fiduciárias que oneram os imóveis dos quais detém a 
propriedade suspensiva e posse direta, o abaixo referido. Fica, portanto, ciente de que têm o prazo de 15 (quinze) dias contados 
a partir da publicação desta, para querendo purgar o débito e evitar a Consolidação da Propriedade, o que poderá ser feito no 
Cartório de Registro de Imóveis da 1ª Zona, situado  à Rua do Sol, N° 65, Centro, São Luís (MA), de segunda a sexta-feira no 
horário das 08:00 às 17:00 horas, ou nas agências do Banco Bradesco S.A Sandy Lemos Lima Garcia, CPF: 017.712.363-02, 
Contrato: 774953-8, imóvel. Apartamento 904, Torre B – Granada, Condomínio Jardins – Jardim de Andaluzia, Calhau, nesta 
cidade. Fransinaldo Ferreira Garcia, CPF: 005.232.583-05, Contrato: 774953-8, Imóvel. Apartamento 904, Torre B – Granada, 
Condomínio Jardins – Jardim de Andaluzia, Calhau, nesta cidade. K-07,08e09/02

A COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO – CAEMA torna público que 
recebeu da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMA, em 05/02/2019, a 
Autorização para Perfuração de Poço tubular subterrâneo, nº 0590001/2019, sob as coordenadas de: 
2º34’45,69”S e 44º17’49,43W, para o Poço P – 01, válida até 25/01/2020, para o Sistema de 
Abastecimento de Água do bairro Parque das Palmeiras, município de São Luís, estado do 
Maranhão, para fins de abastecimento público, conforme dados constantes no Processo nº 
295319/2018-SEMA 

São Luís, 05 de fevereiro de 2019.               
ANDRÉ LUÍS SILVA OLIVEIRA

Coordenador de Licenciamento Ambiental e Outorga de Recursos Hídricos-EMARL

COMUNICAÇÃO

A COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO – CAEMA torna público que 
requereu da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMA, em 05/02/2019, 
a Licença Ambiental de Regularização - LAR, para a atividade de Captação, tratamento e distribuição 
de água, conforme Processo Nº 21661/2019/SEMA, a ser localizado no município de Barra do 
Corda/MA.

ESTADO DO MARANHÃO
COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL

DO MARANHÃO – CAEMA

AVISO DE LICITAÇÃO 
RETIFICAÇÃO DO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019

A Câmara Municipal de Balsas-MA, por intermédio da sua pregoeira, no uso de suas atribuições legais, torna 
público a todos os interessados a retificação do Edital Pregão Presencial nº 002/2019, Processo Licitatório nº 
003/2019, tendo como objeto a contratação de empresa para aquisição de combustíveis, cujo extrato foi 
publicado no D.O.E na data de 28/01/2019 e Jornal “O Imparcial” na data de 29/01/2019. O Item 6.1.2, VIII  
onde consta (Qualificação Econômico-Financeira) passa a ter a seguinte redação: Onde se lê: "Caso a 
licitante não comprove possuir índice de liquidez corrente, índice de liquidez geral e índice de solvência 
geral igual ou superior a 1 (um) e patrimônio líquido de no mínimo 10% (dez por cento), ela será inabilitada”. 
Também será inabilitada a licitante que deixar de apresentar os documentos que comprovem a boa 
situação financeira da empresa" Leia-se: "Caso a licitante não comprove possuir índice de liquidez corrente, 
índice de liquidez geral e índice de solvência geral igual ou superior a 1 (um) e/ou patrimônio líquido de no 
mínimo 10% (dez por cento), ela será inabilitada. Também será inabilitada a licitante que deixar de 
apresentar os documentos que comprovem a boa situação financeira da empresa". Fica mantida a data de 
realização do certame, qual seja: dia 08 de fevereiro de 2019 às 15:00 horas. Mantidos inalterados os demais 
itens publicados. 

Balsas/MA, 05 de fevereiro de 2019.
MAECILA BRITO DE SOUSA  -  Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019

A Câmara Municipal de Sambaiba, comunica aos interessados que realizará a 
seguinte licitação: Pregão Presencial n.º 001/2019, regido pela 10.520/2002 e 
a Lei 8.666/93 e suas alterações, destinado ao registro de preços para 
aquisição de Combustíveis destinados a manutenção do veículo da Câmara 
Municipal, conforme condições e exigências estabelecidas no Edital e seus 
anexos. A abertura dos envelopes dar-se-á, no dia 26/02/2019, às 10:00 horas, 
na Câmara Municipal, localizada na Praça São José s/n, Centro – Sambaiba 
(MA), CEP 65.830-000. O edital estará disponível no endereço acima, das 08:00 
às 12:00 horas de segunda a sexta feira. Sambaiba/MA, 06 de Fevereiro de 
2019. Aleksandro Sales Costa – Presidente da Câmara.

ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE SAMBAIBA

AVISO DE LICITAÇÃO
 TOMADA DE PREÇO Nº 001/2019

A Câmara Municipal de Sambaiba – MA,   torna público aos interessados que fará realizar, 
sob égide da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, no dia de 26 de fevereiro de 
2019, às 14:30 horas, Licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO do tipo Menor Preço 
por. OBJETO: Contratação de serviços de Assessoria e Consultoria Administrativa, em 
conformidade com as especificações contidas no edital e seus anexos.  ENDEREÇO: Rua 
João Alves Costa S/Nº- Centro, Sambaíba-CEP: 65.830-000– MA. OBTENÇÃO DO EDITAL: O 
Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados, onde poderão ser consultados e 
obtidos gratuitamente junto à Comissão Permanente de Licitação, no endereço acima 
citado, de 2ª a 6ª feira, no horário de 08:00 às 12:00 horas, até 03 (três) dias úteis antes da 
data de abertura do certame. Sambaíba/Ma – MA, 06 de Fevereiro de 2019. Aleksandro 
Sales Costa – Presidente da Câmara.

ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE SAMBAIBA

   ESTADO DO MARANHÃO
   CÂMARA MUNICIPAL DE PINHEIRO

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2019

A Pregoeira da Câmara Municipal de Pinheiro, no uso das prerrogativas que lhe 
confere a lei, comunica aos interessados que a licitação referente ao Pregão Presencial 
nº. 002/2019, objetivando a contratação de empresa para prestação de serviços de 
consultoria na área contábil, licitações e contratos para a Câmara Municipal de 
Pinheiro-MA, está SUSPENSA em virtude de pedido de impugnação apresentada no 
dia 30/01/2019, protocolado pela Barcelos e Freire Advogados Associados e de 
possíveis alterações no edital. Após serem realizadas (se for o caso) as alterações, o 
Aviso de Licitação e Edital serão republicados com uma nova data para abertura do 
certame. Informações pelo e-mail: cmunicipalpinheiro@bol.com.br. Pinheiro-MA, 01 
de fevereiro de 2019. Natalia Rodrigues Soares-Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO/MA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2019. A Prefeitura Municipal de Coelho Neto, Estado do 
Maranhão, torna pública, para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide 
da Lei n.º 10.520/02, Lei Complementar 121/06, Lei Complementar nº 128/08, Decreto nº 
8.538/15, Lei Municipal nº 698/2017 e subsidiariamente as disposições da Lei n.º 8.666/93 e 
suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor 
preço, por item, para a Aquisição de Móveis e Equipamentos, destinados as Escolas da rede 
Municipal de ensino de Coelho Neto/MA, no dia 19 de Fevereiro de 2019 às 08h00min 
(horário Local), sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal, na sala da 
Comissão Permanente de Licitação, situada na Praça Getúlio Vargas, SN, Centro, Coelho 
Neto - MA. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na sala da Comissão de 
Licitação das 08:00 às 12:00 horas. Valor Para Retirada do Edital R$ 50,00. Esclarecimentos 
adicionais no mesmo endereço. Coelho Neto – MA, 06 de Fevereiro de 2019. – Comissão 
Permanente de Licitação.

REPUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2019 – CPL

O município de Raposa torna público aos interessados que realizará, na sede da Prefeitura Municipal de 

Raposa, localizada à Avenida Principal, s/n, Jardim das Oliveiras, Raposa – MA, na forma da Lei Federal nº 

10.520/2002, do Decreto Federal nº 3.555/2000, do Decreto Municipal nº 03, de 01 de fevereiro de 2017, e da 

Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014, aplicando, 

subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais normas 

pertinentes à espécie, Licitação Pública na modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL, do tipo MENOR 

PREÇO POR ITEM, objetivando a contratação de empresa para futuras e eventuais contratações de empresa 

especializada em locação de veículos para atender as necessidades do município de Raposa no exercício de 

2019, conforme este edital e seus anexos. Data de Abertura: 20 de fevereiro de 2019; horário: às 14h00min 

(catorze horas). O edital e seus anexos poderão ser consultados gratuitamente em dias úteis, de segunda a 

sexta-feira no horário de 08h00min ás 13h00min, ou adquiridos a partir da data de sua publicação mediante 

o recolhimento da taxa de R$ 20,00 (vinte reais), não reembolsáveis, através de Documento de Arrecadação 

Municipal – DAM e posteriormente obtido na Prefeitura Municipal de Raposa, Sala de Comissão de Licitação, 

localizada à Avenida dos Pescadores, s/n, Jardim das Oliveiras, Raposa – MA. Informações adicionais, no 

mesmo endereço, pelo telefone (98) 3229-1382 e/ou e-mail: cplderaposa@gmail.com. Raposa – MA, 04 de 

fevereiro de 2019. Aldacir Costa Ericeira. Pregoeiro Oficial do município de Raposa/MA.

REPUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019 – CPL

 O município de Raposa torna público aos interessados que realizará, na sede da Prefeitura Municipal de 

Raposa, localizada à Avenida Principal, s/n, Jardim das Oliveiras, Raposa – MA, na forma da Lei Federal nº 

10.520/2002, do Decreto Federal nº 3.555/2000, do Decreto Municipal nº 03, de 01 de fevereiro de 2017, e da 

Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014, aplicando, 

subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais normas 

pertinentes à espécie, Licitação Pública na modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL, do tipo MENOR 

PREÇO POR ITEM, objetivando a contratação de empresa para futuras e eventuais aquisições de material de 

consumo e diversos insumos para saúde para atender as necessidades do município de Raposa, conforme 

este edital e seus anexos. Data de Abertura: 21 de fevereiro de 2019; horário: às 09h00min (nove horas). O 

edital e seus anexos poderão ser consultados gratuitamente em dias úteis, de segunda a sexta-feira no 

horário de 08h00min ás 13h00min, ou adquiridos a partir da data de sua publicação mediante o recolhimen-

to da taxa de R$ 20,00 (vinte reais), não reembolsáveis, através de Documento de Arrecadação Municipal – 

DAM e posteriormente obtido na Prefeitura Municipal de Raposa, Sala de Comissão de Licitação, localizada 

à Avenida dos Pescadores, s/n, Jardim das Oliveiras, Raposa – MA. Informações adicionais, no mesmo 

endereço, pelo telefone (98) 3229-1382 e/ou e-mail: cplderaposa@gmail.com. Raposa/MA 05 de fevereiro de 

2019. Ualacy Costa Chaves. Secretário Municipal de Administração e Planejamento.

REPUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019 – CPL

 O município de Raposa torna público aos interessados que realizará, na sede da Prefeitura Municipal de 

Raposa, localizada à Avenida Principal, s/n, Jardim das Oliveiras, Raposa – MA, na forma da Lei Federal nº 

10.520/2002, do Decreto Federal nº 3.555/2000, do Decreto Municipal nº 03, de 01 de fevereiro de 2017, e da 

Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014, aplicando, 

subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais normas 

pertinentes à espécie, Licitação Pública na modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL, do tipo MENOR 

PREÇO POR ITEM, objetivando a contratação de empresa para o fornecimento de aquisição Oxigênio 

Medicinal Gasoso Para Fins Terapêuticos para atender as necessidades do município de Raposa no exercício 

de 2019, conforme este edital e seus anexos. Data de Abertura: 20 de fevereiro de 2019; horário: às 09h00min 

(nove horas). O edital e seus anexos poderão ser consultados gratuitamente em dias úteis, de segunda a 

sexta-feira no horário de 08h00min ás 13h00min, ou adquiridos a partir da data de sua publicação mediante 

o recolhimento da taxa de R$ 20,00 (vinte reais), não reembolsáveis, através de Documento de Arrecadação 

Municipal – DAM e posteriormente obtido na Prefeitura Municipal de Raposa, Sala de Comissão de Licitação, 

localizada à Avenida dos Pescadores, s/n, Jardim das Oliveiras, Raposa – MA. Informações adicionais, no 

mesmo endereço, pelo telefone (98) 3229-1382 e/ou e-mail: cplderaposa@gmail.com. Raposa – MA, 04 de 

fevereiro de 2019. Aldacir Costa Ericeira. Pregoeiro Oficial do município de Raposa/MA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA
AVISO DE LICITAÇÃO. Pregão Presencial nº 003/2019-CPL/PMC. A Prefeitura Municipal de Carolina, 
mediante seu Pregoeiro, designado pela Portaria nº 44, de 18 de maio de 2018, torna público que o Pregão 
Presencial nº 003/2019-CPL/PMC, do tipo Menor Preço por Item, cujo objeto é a Contratação de Empresa 
objetivando serviços de Locação e Manutenção de Software no Sistema da Folha de Pagamento, Sistema 
de Contabilidade e Portal da Transparência do Município De Carolina/MA, conforme Anexo I do Edital, 
realizar-se-á em 21.02.2019, às 10h30min, na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL, desta 
Prefeitura, localizada na Praça Alípio Carvalho, nº 50, Centro. CEP 65.980-000 - Carolina/MA. O Edital foi 
redigido na forma da Lei Federal nº 10.520/2002, do Decreto Federal nº 3.555/2000, da Lei Complementar 
nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar n° 147/2014 e pela Lei Complementar nº 155/2016, 
aplicando subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas regulamentares 
pertinentes à espécie; e seus anexos estão à disposição dos interessados, de 2º a 6º feira, no horário das 
08h às 12h, na Comissão Permanente de Licitação-CPL desta Prefeitura ou no site www.carolina.ma.gov.br. 
Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço. Carolina/MA, 06 de fevereiro de 2019. PEDRO DA SILVA 
SANTOS – Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA

AVISO DE LICITAÇÃO. Pregão Presencial nº 002/2019-CPL/PMC. A Prefeitura Municipal de Carolina, 
mediante seu Pregoeiro, designado pela Portaria nº 44, de 18 de maio de 2018, torna público que o Pregão 
Presencial nº 002/2019-CPL/PMC, do tipo Menor Preço por Item, para Registro de Preços de aquisição de 
Livros didáticos de interesse da Secretaria Municipal de Educação, conforme Anexo I do Edital, realizar-se-á 
em 21.02.2019, às 08h00min, na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL, desta Prefeitura, 
localizada na Praça Alípio Carvalho, nº 50, Centro. CEP 65.980-000 - Carolina/MA. O Edital foi redigido na 
forma da Lei Federal nº 10.520/2002, do Decreto Federal nº 3.555/2000, da Lei Complementar nº 123/2006, 
alterada pela Lei Complementar n° 147/2014 e pela Lei Complementar nº 155/2016, aplicando subsidiaria-
mente, no que couber, a Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas regulamentares pertinentes à espécie; 
e seus anexos estão à disposição dos interessados, de 2º a 6º feira, no horário das 08h às 12h, na Comissão 
Permanente de Licitação-CPL desta Prefeitura ou no site www.carolina.ma.gov.br. Esclarecimentos 
adicionais, no mesmo endereço. Carolina/MA, 06 de fevereiro de 2019. PEDRO DA SILVA SANTOS – 
Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA

AVISO DE LICITAÇÃO. Pregão Presencial nº 004/2019-CPL/PMC. A Prefeitura Municipal de Carolina, 
mediante seu Pregoeiro, designado pela Portaria nº 044, de 18 de maio de 2018, torna público que o 
Pregão Presencial nº 004/2019-CPL/PMC, do tipo Menor Preço por Item, para Registro de Preços de 
Contratação de empresa para prestação de serviços de confecção de calças, uniformes, camisas, camisetas 
e malharia em geral, conforme Anexo I do Edital, realizar-se-á em 21.02.2019, às 14h30min, na sala da 
Comissão Permanente de Licitação-CPL, desta Prefeitura, localizada na Praça Alípio Carvalho, nº 50, Centro. 
CEP 65.980-000 - Carolina/MA. O Edital foi redigido na forma da Lei Federal nº 10.520/2002, do Decreto 
Federal nº 3.555/2000, da Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar n° 147/2014 e 
pela Lei Complementar nº 155/2016, aplicando subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal nº 
8.666/1993 e demais normas regulamentares pertinentes à espécie; e seus anexos estão à disposição dos 
interessados, de 2º a 6º feira, no horário das 08h às 12h, na Comissão Permanente de Licitação-CPL desta 
Prefeitura ou no site www.carolina.ma.gov.br. Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço. Carolina/-
MA, 06 de fevereiro de 2019.  PEDRO DA SILVA SANTOS – Pregoeiro.
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Sob efei to do re mé dio, Cris se exal ta

ao ler a car ta de Ju lia, e to dos se alar- 

mam. Shei la guar da o po te do re mé- 

dio co mo pro va con tra Isa bel. Cris

des co bre que Ju lia te ve um fi lho
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Tal vez não con si ga go zar da in tei ra

li ber da de que quer e pre ci sa. Mas é

pro vá vel que, se me di tar so bre a

opi nião dos ou tros.
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Equipes entram na fase final de preparação para grande confronto de amanhã, às 17h,
no Castelão, pelo Campeonato Maranhense. Ingressos serão vendidos a R$ 20 e R$ 40

CONTAGEM REGRESSIVA

Moto Club e Sampaio
focados no clássico
NERES PINTO

Sam paio

S
am paio Cor rêa e Mo to es tão 
pra ti ca men te pron tos pa ra o 
im por tan te jo go de ama nhã à 
tar de, no Cas te lão, em jo go do 

Cam pe o na to Ma ra nhen se.
Os téc ni cos Wal la ce Le mos e Flá vio 

Araú jo fa rão al gu mas mu dan ças em 
su as equi pes,  mas o que vai pre va le- 
cer mes mo é o es que ma tá ti co a ser 
ado ta do pe los ad ver sá ri os, por que o 
re sul ta do se rá mui to im por tan te pa ra 
a co lo ca ção das du as equi pes na com- 
pe ti ção. Ho je, os mo ten ses têm 9 pon- 
tos ga nhos – dois a mais que o ad ver- 
sá rio – e se ven cer dis pa ra na li de ran- 
ça, sal tan dlo pa ra 12 pon tos, ou se ja, 
com cin co a mais que o ve lho ri val.

O téc ni co Flá vio Araú jo fa rá mu- 
dan ças na equi pe, a co me çar pe la de- 
fe sa,  on de não te rá o za guei ro Moi sés, 
que foi ex pul so na úl ti ma par ti da, di- 
an te do Im pe ra triz. Wan der son é o 
mais co ta do pa ra as su mir a po si ção,  
até por que Pau lo Sér gio, con for me já 
foi am pla men te no ti ci a do, fi ca rá de 
fo ra por mais 30 di as,  por mo ti vo de 
ter so fri do um es ti ra men to mus cu lar 
de grau dois lo go no pri mei ro tem po 
do jo go di an te do CSA, no úl ti mo do- 
min go. Além dis so, o téc ni co até on- 
tem pe la ma nhã ti nha dú vi das so bre 
quem se ria o se gun do ho mem da za- 
ga: Dou glas, Wil li am, ou Ra fa el?

Nas de mais po si ções,  as al te ra ções 
se rão fei tas no va men te nos se to res de 
meio-cam po e ata que. O vo lan te Pa-

Mo to Club

ANIMADO PELA VITÓRIA  EM MACEIÓ, O PAPÃO  ESTÁ SE PREPARANDO  PARA  O CLÁSSICO

JORNAL CORREIO

trick, que não te ve bom ren di men to 
nos úl ti mos jo gos, é o mais co ta do pa- 
ra sair do ti me. O subs ti tu to de ve rá ser 
co nhe ci do so men te ho je, se o téc ni co 
de ci dir an te ci par a es ca la ção pa ra a 
im pren sa. Nos ́ pul ti mos jo gos, Flá vio 
tem fe cha do o por tão do CT pa ra a im- 
pren sa nos trei nos co le ti vos de apron- 
to. On tem, não foi di fe ren te. Ao que 
tu do in di ca, vai con ti nu ar as sim du- 
ran te to da a tem po ra da.

Na pe ça de ata que, di fi cil men te ha- 
ve rá mu dan ças. Aten dên cia é per ma- 
ne cer a du pla for ma da por Sa mu rai e 
Ed gar.

As sim co mo ocor re com o Sam paio, 
o Mo to tam bém não te rá um dos za- 

guei ros ti tu la res.Lu cas Di as foi ex pul-
so na par ti da em São Ma teus, con tra o 
San ta Qui té ria e de ve rá cum prir sus- 
pen são. Edu ar do é o pro vá vel subs ti- 
tu to.

O téc ni co Wal la ce Le mos não tem 
pre ten sões de fa zer ou tras mu dan ças, 
mas po de sur pre en der com al te ra- 
ções no ata que e no meio de cam po, 
on de dois jo ga do res es tão aguar dan- 
do uma chan ce pa ra en trar no ti me: o 
meia Van der, re cém con tra ta do e o 
ata can te Dal mo, que es ta va afas ta do 
por mo ti vo de con tu são. Tam bém é 
cer ta a vol ta do la te ral-di rei to Di e go 
Re nan, que não es te ve com a de le ga- 
ção em Ma ceió, ape sar de in tei ra- 
men te  re cu pe ra do de uma le são.

Os pre ços es tão man ti dos a R$ 20 
(se tor 1) e R$ 40 (se tor co ber to).

MARANHÃO ATLÉTICO

Meta de Sandow é
brigar pelo título

 SANDOW, ROBSON  PAZ E  RODRIGO RAMOS  ESTÃO  OTIMISTAS

MAC/DIVULGAÇÃO

O téc ni co San dow Fe ques de ve rá de fi nir ho je a equi- 
pe do MAC que vai en fren tar o San ta Qui té ria no pró xi- 
mo do min go, no Cas te lão, pe lo Cam pe o na to Ma ra- 
nhen se. De pois de con ver sar com in te gran tes de sua co- 
mis são téc ni ca e da pre pa ra ção fí si ca, Fe ques co me çou
a tra çar seu no vo es que ma tá ti co a ser ado ta do a par tir
de ago ra. Ele já dei xou cla ro que vai ser ti tu lar aque le
atle ta que es ti ver em me lho res con di ções de ren der de
for ma es tá vel, du ran te to dos os 90 mi nu tos das pró xi- 
mas par ti das.

 O no vo trei na dor atle ti ca no dei xou cla ro que sua me ta
ini ci al é clas si fi car o MAC en tre os qua tro pri mei ros co- 
lo ca dos e dis pu tar o tí tu lo. “Te mos o jo go de do min go e
mais três par ti das. Acho que há chan ces de re a gir e bri- 
gar por uma das qua tro va gas. Já vi tan ta coi sa no fu te- 
bol, que es se mo men to que atra ves sa o MAC me faz
acre di tar que te mos to das as con di ções de dar a vol ta
por ci ma”.

 Ele tam bém já con ver sou com o pre si den te Rob son Paz
e fi cou sa ben do da in ten ção do di ri gen te ma que a no de
fa zer no vas con tra ta ções pa ra le var a equi pe à bri ga pe lo
tí tu lo es ta du al. “Pre ci sa mos me lho rar a qua li da de des se
elen co”, re su miu.

 Um dos jo ga do res co ta dos pa ra as su mir a ti tu la ri da de é
o go lei ro Ro dri go Ra mos, cam peão da Co pa FMF pe lo ti- 
me ate ti ca no, mas tu do de pen de rá das su as con di ções
fí si cas e do que for ob ser va do du ran te os trei na men tos.

 “É um pra zer vol tar ao MAC. Fi co mui to fe liz em es tar re- 
tor nan do ao clu be on de não era nem pra ter saí do. Re- 
tor no com a ca be ça boa, sa ben do que o clu be não es tá
em uma si tu a ção boa no cam pe o na to. Va mos en ca rar
ca da jo go co mo uma de ci são e tra ba lhar mui to pa ra re- 
ver ter a si tu a ção que a equi pe se en con tra”, en fa ti zou.

Des res pei to

12 jo gos 

Mul ta

TJD

Deyverson e Felipão denunciados

ATACANTE DEYVERSON, ALÉM DA MULTA IMPOSTA PELO CLUBE, SERÁ  PUNIDO  PELO TJD-SP

PALMEIRAS/DIVULGAÇÃO

Epi só di os ocor ri dos na der ro ta por 1 a 0
pa ra o Co rinthi ans, no sá ba do, no Al li anz
Par que, po dem tor nar Deyverson e Luiz
Fe li pe Sco la ri des fal ques no Cam pe o na to
Pau lis ta. O ata can te foi de nun ci a do no Tri- 
bu nal de Jus ti ça Des por ti va (TJD-SP) pe la
cus pa ra da que deu em Ri chard, en quan to
o trei na dor re ce be acu sa ção de des res pei to
à ar bi tra gem.

O téc ni co es tá en qua dra do no ar ti go 258 do
Có di go Bra si lei ro de Jus ti ça Des por ti va
(CBJD), que fa la em “des res pei tar os mem- 
bros da equi pe de ar bi tra gem, ou re cla mar
des res pei to sa men te con tra su as de ci sões”.
A sus pen são pre vis ta é de uma a seis par ti- 
das.Pe sou con tra Fe li pão o re gis tro na sú- 
mu la do ár bi tro Luiz Fla vio de Oli vei ra, que
des ta cou o co man dan te do Ver dão lhe di- 
zen do “Pa ra béns! Vo cê é ma ra vi lho so pa ra
api tar nos sos jo gos”. 
O co men tá rio sur giu por que o ex-ár bi tro
Pau lo Cé sar de Oli vei ra, ir mão de Luiz Fla- 
vio, já pro ces sou Sco la ri . Por is so, o trei na- 
dor ad mi tiu que o clu be pe diu pa ra ou tro
juiz api tar o Dér bi.
“Uma vez fa lei so bre ar bi tra gem e fui pro- 
ces sa do, to dos sa bem por quem, a Fe de ra- 

ção sa be, ti ve mos uma reu nião com a Fe- 
de ra ção se ma na pas sa da pa ra que, em vir- 
tu de do pro ces so, nós gos ta ría mos de não
ter es ta ar bi tra gem, e a Fe de ra ção o co lo- 
cou. Ela vai di zer se a ar bi tra gem foi boa ou
ruim, te nho de me pre o cu par com as coi- 
sas que não fi ze mos cor re ta men te”, afir- 
mou Fe li pão de pois da par ti da de sá ba do.

Já Deyverson ti nha sua si tu a ção pre vis ta. O
ata can te, ex pul so de pois de cus pir em Ri- 
chard, foi de nun ci a do no ar ti go que fa la es- 
pe ci fi ca men te do ato, o 254-B do CBJD.
 A pu ni ção pre vis ta é de seis a 12 par ti das, o
que com pro me te ria a atu a ção do jo ga dor
até uma even tu al se gun da fi nal do Pau lis ta,
no ca so de pe gar a pi or pe na.

Na úl ti ma quar ta-fei ra, o Pal mei ras apli cou
uma mul ta de R$ 350 mil ao ata can te
Deyverson, pe lo mau com por ta men to du- 
ran te o jo go com o Co rinthi ans, que re sul- 
tou na sua ex pul são  e pre juí zo téc ni co ao
clu be, com a cus pa ra da que deu em um ad- 
ver sá rio co rin ti a no. Com um jo ga dor a me- 
nos o Ver dão per deu o po der de re a ção.

AGEN DA ES POR TI VA

Sul-Ame ri ca no Sub-20
Ar gen ti na x Uru guai
18h30
Co pa do Bra sil
Ame ri ca no-RJ x Lon dri na-PR
19h15
Co pa Sul-Ame ri ca na
Bahia x Li ver po ol-URU
20h50
Sul-Ame ri ca no Sub-20
Equa dor x Bra sil
21h00
Co pa do Bra sil
Fer ro viá rio-CE x Co rinthi ans
21h30
Li ber ta do res
Atlé ti co Na ci o nal x Olím pi co (VEN)
Ca ra cas
21h30
Co pa do Bra sil
Mix to x CSA
23h10
Sul-Ame ri ca no Sub-20
Ve ne zu e la x Colôm bia

LIBERTADORES

Ricardo Oliveira se iguala a Zico

ATACANTE DO ATLÉTICO MINEIRO,  RICARDO  OLIVEIRA VOLTA À  BOA FASE  E  BALANÇA  REDES 

ATLÉTICO-MG

Os dois gols mar ca dos por Ri car do Oli- 
vei ra pe lo Atlé ti co-MG na es treia do clu be
na se gun da fa se pre li mi nar da Li ber ta do- 
res con tra o Da nú bio-URU, co lo ca ram o
ata can te do Ga lo em um se le to gru po de
jo ga do res bra si lei ros na com pe ti ção. Ri- 
car do en trou pa ra o Top 10 dos ar ti lhei ros
do país da dis pu ta sul-ame ri ca na, se igua- 
lan do a cam peões do tor neio, co mo Zi co,
do Fla men go, e Jar del, que mar cou épo ca
no Grê mio.

O ca mi sa 9 do Ga lo che gou aos 16 gols
em cin co par ti ci pa ções na Li ber ta do res. O
jo ga dor tam bém jo gou a com pe ti ção por
San tos e São Pau lo, além do Ga lo.

Ri car do fez 12 gols com a ca mi sa do
San tos, dois pe lo São Pau lo e mais dois
com o man to al vi ne gro. 

Nas cin co par ti ci pa ções, Ri car do Oli- 
vei ra foi vi ce-cam peão da Amé ri ca em du- 
as oca siões: em 2003 com o San tos, per- 
den do a fi nal pa ra o Bo ca Ju ni ors e em
2006, jo gan do pe lo São Pau lo, com vi tó ria
do In ter na ci o nal.

 O mai or ar ti lhei ro bra si lei ro na Li ber ta do- 
res é o ata can te Lui zão, que jo gou a com- 
pe ti ção por São Pau lo e Co rinthi ans.

 Pa lhi nha, ex-Cru zei ro, Ga lo e Ti mão é o

se gun do co lo ca do, com 25 gols.

 18h30

São Luís, quinta-feira, 7 de fevereiro de 2019
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No Blue Tree

O Blue Tree São Luís es tá vi ran do es co lha
cer ta pa ra en con tro de ami gos, reu niões de
ne gó cio e de even tos cor po ra ti vos, co mo a
pos se da di re to ria da OAB, nes ta sex ta-fei ra,
dia 8. Já no sá ba do, 9, é a vez do ho tel re ce ber
a ani ma ção do Blo co Tá Bu ni ta, bai le pré-
car na va les co com 10 ho ras de pro gra ma ção.
E por fa lar na mai or fes ta po pu lar do Bra sil, o
Blue Tree es tá com um pa co te di fe ren ci a do
de hos pe da gem pa ra o pe río do.

De baixo custo

Qua se me ta de dos vi a jan tes bra si lei ros
(42%) pla ne ja a vi a gem pa ra o car na val com
me nos de um mês de an te ce dên cia. Se gun- 
do o le van ta men to do Skyscanner, 53% dos
vi a jan tes bus cam des can so em des ti nos de
na tu re za du ran te o pe río do fes ti vo. Já o fa tor
mais im por tan te na ho ra de es co lher o des ti-
no da vi a gem é o pre ço pa ra 53% dos res pon-
den tes. As sim, 27% dis se ram que a quan tia
não de ve ul tra pas sar mais de R$ 800.

O se cre tá r  e e la ç es ar la -
en ta res  Mu n  c   e u  s e -

a l  za  res e c  r e na r a e  r  nha
Sã  u s, Ival   r  ues, tr  c u e

a e n te  e a n a h  e c n t  nua
sen  al v  e h  e na ens  A e sar

e u  t  ue r  , e  t  s s se  -
en t s a s  c  e a e a ra nhen se,

Ival  nã  u s c  e  ra ç es e se
e  c u a fe char a r  ra a çã  
r  x    n  a e  r  nha Sã
u s, ue é  ran e su ces s  a a  -

 n s tra çã  e  val   lan a Ju -
n  r  “Sã  4  an s e lu ta, er se ve -
ran ça, fé e s  re tu  e u  t  a r
a  nha ue r  a Sã  u s e a s eus
a  s”, s t u  se cre tá r  n  seu
ns ta ra
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Saú e Men tal, a  a na

r es Ma ce , r  -
r  e tá r a a M  t  va çã

n sul t  r a s  c  l   -
ca, es tá e  r tu al
cur san  u t  ra  e

e sen v l ven  e  sua
te se u a la ta f r a

e In f r a çã  s  u  -
ca ue e ne fi c  a rá a
Se u ran ça ú l  ca 
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ner r  ka r a l  Sã
elas ue as s  na  a n -
ter ven çã  ar t s t  ca 
t   a re e e let te -
r n  e  u  s es a -
ç s  char  s  res -
tau ran te l  ca l  za  na
Av  Má r  An re az za
Al ás, va le le  rar ue

u tr   exe  l  es se
t   e n  c  a t  va ve

a r  al,  c   u ral
 c n sa ra  u ra -

l s ta u ar   ra

ena e

O Go ver no do Ma ra nhão, por meio da Se cre- 
ta ria de Cul tu ra e Tu ris mo, es tá pres tan do uma
ho me na gem ao mes tre An te ro Vi a na, fun da dor
do Grê mio Re cre a ti vo Es co la de Sam ba Im pé rio
Ser ra no. Tra ta-se da ex po si ção “O Im pé rio de
An te ro Vi a na – Vi da, obra e le ga do no Mon te
Cas te lo’, em car taz na Ga le ria Ze lin da Li ma, no
Cen tro de Cul tu ra Po pu lar Do min gos Vi ei ra Fi- 
lho, até o dia 8 de mar ço. A ideia da ex po si ção é
pro por ci o nar um pas seio pe las his tó ri as dos
car na vais da Im pé rio Ser ra no, con tan do e apre- 
sen tan do to do es se acer vo de An te ro Vi a na.

l n  exter r

A Gol Li nhas Ae re as In te li gen tes (com se de
no Rio de Ja nei ro) cres ceu ain da mais em de Ja- 
nei ro de 2019. Em re la ção a ja nei ro de 2018, a
ofer ta to tal au men tou em 5,7% de vi do ao au- 
men to de 3,3% no to tal de as sen tos e da re du ção
das de co la gens em 1%. Além dis so, a ta xa de
ocu pa ção con so li da da atin giu 83,5%. O mer ca- 
do in ter na ci o nal foi o gran de des ta que do pe río- 
do. A ofer ta e de man da no seg men to au men ta- 
ram 22,1% e 18,1%, res pec ti va men te, e a ta xa de
ocu pa ção foi 77,3%, sen do uma que da de 2,7
p.p. em re la ção a Ja nei ro de 2018.

Salve ela

A pro fes so ra Mô ni ca Te re za Sou sa, do cen te
vin cu la da à UF MA, co me mo ra. Foi uma
das cem pes so as a ga nhar uma bol sa de fi nan ci- 
a men to in te gral pa ra par ti ci par dos gru pos de
dis cus são da se gun da edi ção da Con fe ren ce on
Higher Edu ca ti on Law and the Ma na ge ment of
Sci en ces, even to so bre edu ca ção su pe ri or que
ocor re rá em mar ço, em Vi e na, ca pi tal da Áus- 
tria.  Mô ni ca Sou sa le ci o na nos cur sos de Mes- 
tra do In ter dis ci pli nar em Cul tu ra e So ci e da de  e
Mes tra do em Di rei to e Ins ti tui ções do Sis te ma
de Jus ti ça. 
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 lue Tree

O Blue Tree São Luís es tá vi ran do es co lha
cer ta pa ra en con tro de ami gos, reu niões de
ne gó cio e de even tos cor po ra ti vos, co mo a
pos se da di re to ria da OAB, nes ta sex ta-fei ra,
dia 8. Já no sá ba do, 9, é a vez do ho tel re ce ber
a ani ma ção do Blo co Tá Bu ni ta, bai le pré-
car na va les co com 10 ho ras de pro gra ma ção.
E por fa lar na mai or fes ta po pu lar do Bra sil, o
Blue Tree es tá com um pa co te di fe ren ci a do
de hos pe da gem pa ra o pe río do.

De a x  cust

Qua se me ta de dos vi a jan tes bra si lei ros
(42%) pla ne ja a vi a gem pa ra o car na val com
me nos de um mês de an te ce dên cia. Se gun- 
do o le van ta men to do Skyscanner, 53% dos
vi a jan tes bus cam des can so em des ti nos de
na tu re za du ran te o pe río do fes ti vo. Já o fa tor
mais im por tan te na ho ra de es co lher o des ti-
no da vi a gem é o pre ço pa ra 53% dos res pon-
den tes. As sim, 27% dis se ram que a quan tia
não de ve ul tra pas sar mais de R$ 800.

O se cre tá r  e e la ç es ar la -
en ta res  Mu n  c   e u  s e -

a l  za  res e c  r e na r a e  r  nha
Sã  u s, Ival   r  ues, tr  c u e

a e n te  e a n a h  e c n t  nua
sen  al v  e h  e na ens  A e sar

e u  t  ue r  , e  t  s s se  -
en t s a s  c  e a e a ra nhen se,

Ival  nã  u s c  e  ra ç es e se
e  c u a fe char a r  ra a çã  
r  x    n  a e  r  nha Sã
u s, ue é  ran e su ces s  a a  -

 n s tra çã  e  val   lan a Ju -
n  r  “Sã  4  an s e lu ta, er se ve -
ran ça, fé e s  re tu  e u  t  a r
a  nha ue r  a Sã  u s e a s eus
a  s”, s t u  se cre tá r  n  seu
ns ta ra

A psi có lo ga pe ri ta em
Saú de Men tal, Fa bi a na
Bor ges Ma ce do, pro -
pri e tá ria da Mo ti va ção
Con sul to ria Psi co ló gi -
ca, es tá em Por tu gal
cur san do dou to ra do e
de sen vol ven do em sua
te se uma Pla ta for ma
de In for ma ção Psí qui -
ca que be ne fi ci a rá a
Se gu ran ça Pú bli ca do
Bra sil. Atu al men te es -
tá com um acer vo de
qua se 15 mil ava li a -
ções psi co ló gi cas pa ra
Por te de Ar ma de Fo go
re a li za das.

No re gis tro, a ar tis ta
plás ti ca Helô Plan ti er,
Werther Ban dei ra (Vil -
la do Vi nho) e a de sig -
ner Eri ka Bor da lo. São
elas que as si nam a in -
ter ven ção ar tís ti ca do
ti po pa re de de let te -
ring em um dos es pa -
ços do char mo so res -
tau ran te lo ca li za do na
Av. Má rio An dre az za.
Aliás, va le lem brar que
ou tro  exem plo des se
ti po de ini ci a ti va veio
da Fri bal,  com o mu ral
do con sa gra do mu ra -
lis ta Edu ar do Ko bra.

Homenagem

O Go ver no do Ma ra nhão, por meio da Se cre- 
ta ria de Cul tu ra e Tu ris mo, es tá pres tan do uma
ho me na gem ao mes tre An te ro Vi a na, fun da dor
do Grê mio Re cre a ti vo Es co la de Sam ba Im pé rio
Ser ra no. Tra ta-se da ex po si ção “O Im pé rio de
An te ro Vi a na – Vi da, obra e le ga do no Mon te
Cas te lo’, em car taz na Ga le ria Ze lin da Li ma, no
Cen tro de Cul tu ra Po pu lar Do min gos Vi ei ra Fi- 
lho, até o dia 8 de mar ço. A ideia da ex po si ção é
pro por ci o nar um pas seio pe las his tó ri as dos
car na vais da Im pé rio Ser ra no, con tan do e apre- 
sen tan do to do es se acer vo de An te ro Vi a na.

Gol no exterior

A Gol Li nhas Ae re as In te li gen tes (com se de
no Rio de Ja nei ro) cres ceu ain da mais em de Ja- 
nei ro de 2019. Em re la ção a ja nei ro de 2018, a
ofer ta to tal au men tou em 5,7% de vi do ao au- 
men to de 3,3% no to tal de as sen tos e da re du ção
das de co la gens em 1%. Além dis so, a ta xa de
ocu pa ção con so li da da atin giu 83,5%. O mer ca- 
do in ter na ci o nal foi o gran de des ta que do pe río- 
do. A ofer ta e de man da no seg men to au men ta- 
ram 22,1% e 18,1%, res pec ti va men te, e a ta xa de
ocu pa ção foi 77,3%, sen do uma que da de 2,7
p.p. em re la ção a Ja nei ro de 2018.

Salve ela

A pro fes so ra Mô ni ca Te re za Sou sa, do cen te
vin cu la da à UF MA, co me mo ra. Foi uma
das cem pes so as a ga nhar uma bol sa de fi nan ci- 
a men to in te gral pa ra par ti ci par dos gru pos de
dis cus são da se gun da edi ção da Con fe ren ce on
Higher Edu ca ti on Law and the Ma na ge ment of
Sci en ces, even to so bre edu ca ção su pe ri or que
ocor re rá em mar ço, em Vi e na, ca pi tal da Áus- 
tria.  Mô ni ca Sou sa le ci o na nos cur sos de Mes- 
tra do In ter dis ci pli nar em Cul tu ra e So ci e da de  e
Mes tra do em Di rei to e Ins ti tui ções do Sis te ma
de Jus ti ça. 
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O Blue Tree São Luís es tá vi ran do es co lha
cer ta pa ra en con tro de ami gos, reu niões de
ne gó cio e de even tos cor po ra ti vos, co mo a
pos se da di re to ria da OAB, nes ta sex ta-fei ra,
dia 8. Já no sá ba do, 9, é a vez do ho tel re ce ber
a ani ma ção do Blo co Tá Bu ni ta, bai le pré-
car na va les co com 10 ho ras de pro gra ma ção.
E por fa lar na mai or fes ta po pu lar do Bra sil, o
Blue Tree es tá com um pa co te di fe ren ci a do
de hos pe da gem pa ra o pe río do.

De a x  cust

Qua se me ta de dos vi a jan tes bra si lei ros
(42%) pla ne ja a vi a gem pa ra o car na val com
me nos de um mês de an te ce dên cia. Se gun- 
do o le van ta men to do Skyscanner, 53% dos
vi a jan tes bus cam des can so em des ti nos de
na tu re za du ran te o pe río do fes ti vo. Já o fa tor
mais im por tan te na ho ra de es co lher o des ti-
no da vi a gem é o pre ço pa ra 53% dos res pon-
den tes. As sim, 27% dis se ram que a quan tia
não de ve ul tra pas sar mais de R$ 800.
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r  x    n  a e  r  nha Sã
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O Go ver no do Ma ra nhão, por meio da Se cre- 
ta ria de Cul tu ra e Tu ris mo, es tá pres tan do uma
ho me na gem ao mes tre An te ro Vi a na, fun da dor
do Grê mio Re cre a ti vo Es co la de Sam ba Im pé rio
Ser ra no. Tra ta-se da ex po si ção “O Im pé rio de
An te ro Vi a na – Vi da, obra e le ga do no Mon te
Cas te lo’, em car taz na Ga le ria Ze lin da Li ma, no
Cen tro de Cul tu ra Po pu lar Do min gos Vi ei ra Fi- 
lho, até o dia 8 de mar ço. A ideia da ex po si ção é
pro por ci o nar um pas seio pe las his tó ri as dos
car na vais da Im pé rio Ser ra no, con tan do e apre- 
sen tan do to do es se acer vo de An te ro Vi a na.

l n  exter r

A Gol Li nhas Ae re as In te li gen tes (com se de
no Rio de Ja nei ro) cres ceu ain da mais em de Ja- 
nei ro de 2019. Em re la ção a ja nei ro de 2018, a
ofer ta to tal au men tou em 5,7% de vi do ao au- 
men to de 3,3% no to tal de as sen tos e da re du ção
das de co la gens em 1%. Além dis so, a ta xa de
ocu pa ção con so li da da atin giu 83,5%. O mer ca- 
do in ter na ci o nal foi o gran de des ta que do pe río- 
do. A ofer ta e de man da no seg men to au men ta- 
ram 22,1% e 18,1%, res pec ti va men te, e a ta xa de
ocu pa ção foi 77,3%, sen do uma que da de 2,7
p.p. em re la ção a Ja nei ro de 2018.

Salve ela

A pro fes so ra Mô ni ca Te re za Sou sa, do cen te
vin cu la da à UF MA, co me mo ra. Foi uma
das cem pes so as a ga nhar uma bol sa de fi nan ci- 
a men to in te gral pa ra par ti ci par dos gru pos de
dis cus são da se gun da edi ção da Con fe ren ce on
Higher Edu ca ti on Law and the Ma na ge ment of
Sci en ces, even to so bre edu ca ção su pe ri or que
ocor re rá em mar ço, em Vi e na, ca pi tal da Áus- 
tria.  Mô ni ca Sou sa le ci o na nos cur sos de Mes- 
tra do In ter dis ci pli nar em Cul tu ra e So ci e da de  e
Mes tra do em Di rei to e Ins ti tui ções do Sis te ma
de Jus ti ça. 

ra curt r

Os amigos do
arquiteto Fred Guerra
já estão recebendo o
“Save The Date” para
a comemoração de
seu aniversário, que
vai acontecer no
próximo dia 23, a
partir das 17h, no
Rooftop do Edificio
Marcus Barboda, no
Calhau.

A sugestão de Fred
Guerra é que todos
vistam suas fantasias
para cair na folia,
como nos bons
tempos do carnaval
de salão de São Luís.

Já estão abertas as
inscrições para o
maior e mais
tradicional evento
competitivo do
cinema nacional no
Maranhão, o 42º
Festival Guarnicê de
Cinema.

Elas são gratuitas e
podem ser feitas no
site:
www.cultura.ufma.br/42gua ce
até às 23h59 do dia 18
de março de 2019,
horário do
Maranhão. 
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