
Ao trocar o PCdoB pelo PSB, o governa-
dor Flávio Dino abriu uma lacuna no partido 
pelo qual se elegeu governador duas vezes, 
e ampliou sua influência sobre o outro par-
tido de esquerda. A mudança 
de filiação partidária, po-
rém, não altera seu modo 
de fazer política, mui-
to menos de conduzir o 
governo do Maranhão.
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Arremedo ideológico 

Ocupando a terceira colocação na 
Séie B do Campeonato Brasileiro, 

Tricolor tem segunda partida 
consecutiva na noite de hoje, contra o 
Rubro-Negro, no Barradão. PÁGINA 8

Para ficar no G4 da 
Série B do Brasileiro, 
Sampaio desafia o 

Vitória-BA hoje

Mudança de regime  
presidencialista para
semipresidencialista 
 avança no Congresso  

O presidente da Câmara, Arthur Lira ((PP-AL), discute com aliados a tese de que o 
presidencialismo no Brasil, na forma como foi concebido, é um fator de crises políticas 

permanentes, que já resultou em dois impeachments de presidentes da República — de 
Collor de Mello, que foi afastado pela Câmara e renunciou, e de Dilma Rousseff, que foi 

cassada pelo Senado — e pode até provocar um terceiro. PÁGINA 2

Viúva Negra 
bate recorde na 

pandemia

PÁGINA 9

Primeiro filme solo da espiã e 
super heroína Natasha Romano-
ff, “Viúva Negra” tem estreia avas-
saladora nos Estados Unidos. O 
longa conquistou US$ 80 milhões 
apenas considerando a bilheteria 
das salas de exibição, no fim de se-
mana de lançamento, Estes são os 
melhores números da pandemia 
desde a reabertura dos cinemas 
nos Estado Unidos. Os dados são 
do observador da indústria Exhi-
bitor Relations.

E L E I Ç Õ E S  

“Prefeitura no Bairro” chega na Vila Luizão

Gritando principalmente “Pátria e vida”, título de uma canção polêmica, mas também “Abaixo a ditadura!” e “Não temos medo”, 
milhares de manifestantes marcharam pelas ruas de San Antonio de los Baños, uma pequena cidade de 50 mil habitantes a cerca de 30 

km da capital Havana. “Libertade”, entoavam outras centenas em Malecón, na costa de Havana. PÁGINA 2

Gritos de “Liberdade!” e “Abaixo a ditadura!” tomam as ruas de Cuba

A localidade passa a receber, a partir de agora, diversos serviços de revitalização e 
reestruturação, avaliados em mais de 1 milhão de reais. Trata-se do terceiro bairro de São 
Luís, depois do Coroadinho e Cidade Operária, a receber investimentos do programa, que 
chegará em muitas outras regiões da cidade nos próximos meses, com o objetivo principal 

de proporcionar mais qualidade de vida à população.  PÁGINA  6

 
O presidente da Câmara, Arthur Lira, não apoia impeachment e sugere semipresidencialismo  
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Mudança tem apoio de ex-presidentes da República e ministros do STF. Deputada
próxima a Arthur Lira define modelo como um "desdobramento natural da CF"

Se gu ran ça Na ci o nal

“Má fia cu ba no-ame ri ca na”

MUDANÇA DE REGIME

Semipresidencialismo
avança no Congresso

O
pre si den te da Câ ma ra,
Arthur Li ra ((PP-AL), dis cu te
com ali a dos a te se de que o
pre si den ci a lis mo no Bra sil,

na for ma co mo foi con ce bi do, é um
fa tor de cri ses po lí ti cas per ma nen tes,
que já re sul tou em dois im pe a ch- 
ments de pre si den tes da Re pú bli ca —
de Col lor de Mel lo, que foi afas ta do
pe la Câ ma ra e re nun ci ou, e de Dil ma
Rous seff, que foi cas sa da pe lo Se na do
— e po de até pro vo car um ter cei ro.
Com mais de 100 pe di dos de im pe a- 
ch ment do pre si den te Jair Bol so na ro
na ga ve ta, to dos fun da men ta dos em
di ver sos cri mes de res pon sa bi li da de,
pres si o na do pe los par ti dos de opo si- 
ção e pe la so ci e da de ci vil, Li ra já con- 
ver sa com in ter lo cu to res do Ju di ciá rio
e es tu da os mo de los de se mi pre si den- 
ci a lis mo de Por tu gal e da Fran ça e o
par la men ta ris mo ale mão.

“A ado ção do re gi me se mi pre si den- 
ci a lis ta é um des do bra men to na tu ral
da nos sa Cons ti tui ção, que foi ela bo- 
ra da pa ra um re gi me par la men ta ris ta,
mas os cons ti tuin tes aca ba ram ado- 
tan do o pre si den ci a lis mo”, ex pli ca a
de pu ta da Mar ga re te Co e lho (PP-PI),
re la to ra da Lei 6764/02, que re vo gou a
Lei de Se gu ran ça Na ci o nal e acres cen- 
tou ao Có di go Pe nal vá ri os cri mes
con tra o Es ta do De mo crá ti co de Di- 
rei to. Se gun do Mar ga re te, os ex-pre si- 
den tes Jo sé Sarney e Mi chel Te mer, o
pre si den te do TSE, mi nis tro Luís Ro- 
ber to Bar ro so, o mi nis tro Gil mar
Men des, do STF, ar ti cu lam a ado ção
do se mi pre si den ci a lis mo. No do min- 
go, Li ra ci tou a mu dan ça no re gi me de
go ver no, ao re fu tar, mais uma vez, a
aber tu ra de pro ces so de im pe a ch- 

ment con tra Jair Bol so na ro: “O Bra sil
não te ve de ve se acos tu mar a de ses ta- 
bi li zar a po lí ti ca em ca da elei ção. Não
po de mos fa zer is so. Pre ci sa mos, tal- 
vez, al te rar o sis te ma do Bra sil pa ra
um par la men ta ris mo”. A pro pos ta
veio a pú bli co na se gun da fei ra da se- 
ma na pas sa da, quan do foi apre sen ta- 
da pe lo mi nis tro Luís Ro ber to Bar ro- 
so, du ran te se mi ná rio na Câ ma ra.
Bar ro so re ve lou que de fen de a mu- 
dan ça no sis te ma de go ver no des de
2006, quan do pu bli cou, na Re vis ta de
Di rei to do Es ta do, uma pro pos ta de
re for ma po lí ti ca pa ra o Bra sil. No tra- 
ba lho, en fa ti zou que, o se mi pre si den- 
ci a lis mo neu tra li za “dois pro ble mas
crô ni cos do pre si den ci a lis mo no Bra- 
sil: a pre si dên cia im pe ri al, ple ni po- 
ten ciá ria e au to ri tá ria, de um la do, e a
ins ta bi li da de po lí ti ca do Go ver no, por
ou tro la do, nas hi pó te ses em que o
des gas te po lí ti co faz ero dir seu fun da- 
men to de le gi ti mi da de”. Sus ten ta Bar- 
ro so: “In cre men ta-se a res pon sa bi li- 
da de po lí ti ca do par la men to, que já
não po de rá se ocu par ape nas da crí ti- 
ca, mas de ve rá par ti ci par tam bém da
cons tru ção do go ver no”. No se mi ná- 
rio, o pre si den te do TSE de fen deu que
a pro pos ta se ja ado ta da a par tir de
2026, fo ra de con tex tos de cri se e elei- 
to rais.

Se gun do Mar ga re te Co e lho, o mi- 
nis tro Gil mar Men des já en ca mi nhou
uma pro pos ta de se mi pre si den ci a lis- 
mo ao pre si den te da Câ ma ra, mui to
pró xi ma do mo de lo por tu guês. “Nós
te mos ou tros exem plos, mas pre ci sa- 
mos cons truir um mo de lo ‘bra si li a no’,

que não se ja uma ja bu ti ca ba”, ar gu- 
men ta a par la men tar, que é dou to ra
em Di rei to Cons ti tu ci o nal e prin ci pal
in ter lo cu to ra de Arthur Li ra nes sa
ma té ria, pe lo fa to tam bém de se rem
do mes mo par ti do. “A ideia é o pre si-
den te da Re pú bli ca ser o che fe de Es-
ta do e ter mos um ‘Pre mi er’ (pri mei ro-
mi nis tro), res pon sá vel pe lo go ver no,
que pos sa ser subs ti tuí do pe lo Con- 
gres so em ca so de cri se de re pre sen ta- 
ti vi da de”, ex pli ca. Mar ga re te Co e lho
(PP-PI) acre di ta que Arthur Li ra pos sa
re al men te le var adi an te a pro pos ta.
“Ele con se guiu re vo gar a Lei de Se gu-
ran ça Na ci o nal (LSN), man ti da em to- 
das as le gis la tu ras pas sa das, ape sar de
ana crô ni ca. Se apro var o se mi pre si- 
den ci a lis mo, en tra rá pa ra a His tó ria
do Bra sil”. A so lu ção en con tra da pe la
par la men tar pa ra a re vo ga ção da Lei
de Se gu ran ça Na ci o nal, no seu subs ti- 
tu ti vo, foi cri ar cin co no vos ca pí tu los
no Có di go Pe nal, nos quais fo ram ti pi- 
fi ca dos dez cri mes, en tre eles os de in-
ter rup ção de pro ces so elei to ral, fa ke
news nas elei ções e aten ta do ao di rei- 
to de ma ni fes ta ção.

As sim no ca pí tu lo dos cri mes con- 
tra a ci da da nia, fi ca proi bi do im pe dir,
com vi o lên cia ou ame a ça gra ve o
exer cí cio pa cí fi co e li vre de ma ni fes ta- 
ção de par ti dos po lí ti cos, mo vi men-
tos so ci ais, sin di ca tos, ór gãos de clas-
se ou de mais gru pos po lí ti cos, as so ci- 
a ti vos, ét ni cos, ra ci ais, cul tu rais ou re- 
li gi o sos. A pe na é de 1 a 4 anos de re- 
clu são, mas au men ta pa ra 2 a 8 anos
se da re pres são re sul tar le são cor po ral
gra ve. No ca so de mor te, vai pa ra 4 a
12 anos. A mu dan ça ago ra de pen de
de apro va ção pe lo Se na do.

CRISE NO PAÍS

Cubanos vão à rua pedindo liberdade

A PANDEMIA DE CORONAVÍRUS MERGULHOU CUBA EM SUA PIOR CRISE ECONÔMICA EM TRÊS DÉCADAS

Uma sé rie de ma ni fes ta ções sem
pre ce den tes com gri tos de “Li ber da- 
de!” e “Abai xo a di ta du ra!” es tou rou
em Cu ba nes te do min go (11), en- 
quan to o país atra ves sa sua pi or cri se
econô mi ca em 30 anos.

Os pro tes tos, am pla men te di vul ga- 
dos nas re des so ci ais, co me ça ram de
for ma es pon tâ nea pe la ma nhã, um
fa to in co mum nes te país go ver na do
pe lo Par ti do Co mu nis ta (úni co), on de
as úni cas con cen tra ções au to ri za das
cos tu mam ser as do par ti do.

Gri tan do prin ci pal men te “Pá tria e
vi da”, tí tu lo de uma can ção po lê mi ca,
mas tam bém “Abai xo a di ta du ra!” e
“Não te mos me do”, mi lha res de ma- 
ni fes tan tes mar cha ram pe las ru as de
San An to nio de los Baños, uma pe- 
que na ci da de de 50 mil ha bi tan tes a
cer ca de 30 km da ca pi tal Ha va na.

“Li ber ta de”, en to a vam ou tras cen- 
te nas em Ma le cón, na cos ta de Ha va- 
na.

Ou tros pro tes tos fo ram re la ta dos e
trans mi ti dos ao vi vo pe lo Fa ce bo ok
ou Twit ter, em to do o país, on de a in- 

ter net mó vel só che gou no fi nal de
2018.

Um im pres si o nan te des ta ca men to
mi li tar e po li ci al foi en vi a do a San An- 
to nio de los Baños du ran te o dia, con- 
fir ma ram jor na lis tas da AFP.

O pre si den te cu ba no, Mi guel Díaz-
Ca nel, tam bém se di ri giu à ci da de
acom pa nha do de mi li tan tes do par ti- 
do, que des fi la ram gri tan do “Vi va Cu- 
ba” e “Vi va Fi del”, en quan to du ran te
sua vi a gem os lo cais se gui am pro tes- 
tan do rui do sa men te con tra a cri se
econô mi ca.

A pan de mia de co ro na ví rus, cu jos
pri mei ros ca sos na ilha fo ram de tec- 
ta dos em mar ço de 2020, mer gu lhou
Cu ba em sua pi or cri se econô mi ca em
três dé ca das.

To dos os di as, os cu ba nos têm que
es pe rar lon gas ho ras em fi las pa ra
con se guir ali men tos e tam bém en- 
fren tam a es cas sez de me di ca men tos,
o que tem ge ra do um for te mal-es tar
so ci al.

Di fi cul da des econô mi cas tam bém
le va ram as au to ri da des a apli car cor-
tes de ele tri ci da de de vá ri as ho ras por
dia em gran des áre as do país.

“Pa re ce que a si tu a ção ener gé ti ca
foi a que le van tou al guns âni mos
aqui”, re co nhe ceu Di az-Ca nel di an te
de jor na lis tas, cul pan do as san ções
ame ri ca nas im pos tas por Do nald
Trump e man ti das até ago ra por Joe
Bi den. “Se quer que o po vo fi que me- 
lhor, le van te pri mei ro o blo queio”,
im pos to des de 1962, acres cen tou.

“A má fia cu ba no-ame ri ca na pa- 
gan do mui to bem nas re des so ci ais
(…) to mou co mo pre tex to a si tu a ção
de Cu ba e con vo cou ma ni fes ta ções
em to das as re giões do país”, afir mou.

O pre si den te dis se que “há pes so as
que vi e ram ex pres sar in sa tis fa ção”,
até mes mo “re vo lu ci o ná ri os con fu- 
sos”.

Mas aqui es ta mos “mui tos, e me
co lo co co mo o pri mei ro, que es tão
dis pos tos a dar nos sas vi das por es ta
re vo lu ção”, de cla rou ele du ran te um
dis cur so ao vi vo na te le vi são.

Gra va ção no Pla nal to

Agen da da CPI

Ter ça-fei ra

Quar ta-fei ra

Quin ta-fei ra

CO VID-19

CPI en tra na re ta fi nal
e cor re con tra o tem po

A Co mis são Par la men tar de Inqué ri to (CPI) da Co vid-
19 co me ça es ta 11ª se ma na de fun ci o na men to di vi din- 
do o fo co en tre as in ves ti ga ções de es que mas de cor rup- 
ção no Mi nis té rio da Saú de e a ne ces si da de de fa zer
pres são in ter na pa ra ga ran tir a con ti nui da de dos tra ba- 
lhos. De um la do, os se na do res se con cen tram em avan- 
çar a par tir de oi ti vas im por tan tes com in ter me di a do res
que atu a ram em ne go ci a ções sus pei tas de va ci nas. Do
ou tro, a lei tu ra do re que ri men to de pror ro ga ção da CPI
por mais 90 di as é de man da ur gen te dos mem bros, mas
que não con ta com a mes ma von ta de po lí ti ca por par te
do res pon sá vel por pau tá-lo em Ple ná rio.

Ao con trá rio. O pre si den te do Se na do, Ro dri go Pa che- 
co (DEM-MG), pro me te ace le rar a vo ta ção da Lei de Di- 
re tri zes Or ça men tá ri as até o dia 17. Con cluí da a vo ta- 
ção, o Con gres so en tra ria em re ces so. Nes te pe río do, a
CPI po de até ana li sar do cu men tos re ce bi dos, mas fi ca
im pe di da de re a li zar atos de li be ra ti vos, co mo vo tar re- 
que ri men tos e ou vir tes te mu nhas. “É uma ques tão téc- 
ni ca. Se não for vo ta da, te re mos o re ces so bran co. Se vo- 
ta da, é o re ces so im pos to pe la Cons ti tui ção en tre 17 e 31
de ju lho”, res sal tou Pa che co, fri san do os “es for ços pa ra
ter a LDO”.

Dis pos to a de cre tar re ces so, Pa che co in for mou à cú- 
pu la da CPI, no en tan to, que co lo ca rá em pau ta a pror- 
ro ga ção dos tra ba lhos da co mis são par la men tar. “É im- 
por tan te que se ja li do an tes do re ces so”, des ta cou o vi- 
ce-pre si den te da CPI, Ran dol fe Ro dri gues (Re de-AP),
res pon sá vel pe lo re que ri men to. O pe di do tem mais de
um ter ço das as si na tu ras dos se na do res, con di ção pa ra
que se ja ava li a do.

Ain da que o Con gres so in ter rom pa os tra ba lhos de 17
a 31 de ju lho, a CPI não irá fa zer o mes mo, co mo tem re- 
for ça do o pre si den te da co mis são, Omar Aziz (PSD-AM).
“Eu que ro fa lar aqui, co mo pre si den te da CPI, que a gen- 
te não vai pa rar. Não va mos en trar em re ces so, va mos
con ti nu ar tra ba lhan do. Nós não te mos o di rei to de ti rar
fé ri as quan do as pes so as es tão mor ren do. Te mos a vi da
to da pa ra ti rar fé ri as”, afir mou Aziz, em ses são da úl ti ma
ter ça-fei ra. Os se na do res ela bo ra ram, in clu si ve, um cro- 
no gra ma de oi ti vas a se rem re a li za das nas pró xi mas se- 
ma nas. A pro gra ma ção in clui o de poi men to do de pu ta- 
do Ri car do Bar ros (PP/PR), que in gres sou com pe di do
na Jus ti ça pa ra ser ou vi do ime di a ta men te pe la CPI . “Fui
con vi da do pa ra ser ou vi do no dia 8/7 e con fir mei. Foi
des mar ca do sem jus ti fi ca ti va. Re cor ri ao STF pa ra ga- 
ran tir a mi nha fa la. Vou re a fir mar que na da te nho com a
Co va xin e res pon der os ques ti o na men tos. A CPI não po- 
de se ques trar a mi nha hon ra”, dis se pe las re des so ci ais.

Bar ros es tá na mi ra da CPI des de que o de pu ta do Luis
Clau dio Mi ran da (DEM-DF) e o ir mão, o ser vi dor do Mi- 
nis té rio da Saú de Luis Ri car do Mi ran da, apre sen ta ram
in dí ci os de frau de na com pra da va ci na Co va xin, re pre- 
sen ta da pe la Pre ci sa Me di ca men tos, em pre sa tam bém
al vo das in ves ti ga ções. Se gun do Mi ran da, as in for ma- 
ções fo ram le va das di re ta men te ao pre si den te Jair Bol- 
so na ro, que te ria ci ta do ser o lí der do go ver no o en vol vi- 
do no “ro lo” da va ci na. En quan to Bar ros ape la pa ra ser
ou vi do, a fim de es tan car o des gas te po lí ti co, os se na do- 
res de ci di ram sa ba ti nar mais pes so as e ob ter mais in for- 
ma ções pa ra res pal dar o de poi men to, re mar ca do pa ra
20 de ju lho. A da ta, no en tan to, foi es tra té gi ca, uma vez
que coin ci de com o re ces so e, por tan to, in vi a bi li za a re a- 
li za ção da ses são. No va men te, is so foi mo ti vo de re cla- 
ma ção por par te de Bar ros e os se na do res re a gi ram.
“Não é in ves ti ga do ou tes te mu nha que de fi ne da ta de
de poi men to, mui to me nos ele é quem de fi ne se te rá re- 
ces so ou não. Ele se rá ou vi do no mo men to opor tu no
das in ves ti ga ções”, re ba teu Ran dol fe. Con fi an te na in- 
de pen dên cia dos Po de res, o se na dor Hum ber to Cos ta
(PT-PE) con si de ra im pro vá vel que o Su pre mo in ter vi rá a
fa vor de Bar ros. Da mes ma for ma que não ca be ao con- 
vo ca do di tar o dia em que se rá cha ma do, “tam bém não é
de ver do Su pre mo mar car da ta de reu nião aqui no Con- 
gres so. Ima gi na nós que ren do mar car da ta de jul ga- 
men to no Su pre mo? Não faz sen ti do”. Uma ou tra tá ti ca
em atra sar o de poi men to é pres si o nar Bol so na ro pa ra
que res pon da so bre a de nún cia que re cai so bre ele. A li- 
nha de fren te da CPI en vi ou car ta ao man da tá rio no sen- 
ti do de que brar o si lên cio. No en re do, ain da en tra um
su pos to áu dio que con fir ma ria a ver são de Mi ran da de
que Bol so na ro atri buiu a Bar ros a ar ti cu la ção do es que- 
ma, bem co mo a pro mes sa do pre si den te em le var a sus- 
pei ta à Po lí cia Fe de ral. No en tan to, a exis tên cia da gra- 
va ção ain da é uma in cóg ni ta. A si tu a ção dei xa o pre si- 
den te em si tu a ção de li ca da. Ca so o áu dio se ja ver da dei- 
ro, bem co mo o re la to de Mi ran da, fi ca pro va do que Bol- 
so na ro se omi tiu an te um es que ma cri mi no so. Se ria a
pro va de que hou ve pre va ri ca ção.

Ema nu e le Me dra des, re pre sen tan te da Pre ci sa Me di- 
ca men tos, que as si na o con tra to da Co va xin.

Amil ton Go mes de Pau la, re ve ren do ba tis ta que pre- 
si de a ONG Se nah. O re ve ren do, co mo in ter me diá rio da
Da va ti, te ria apre sen ta do Luiz Do min guet ti aos re pre- 
sen tan tes do go ver no fe de ral que tra ta ram da com pra
de va ci nas.

Mar ce lo Blan co, te nen te-co ro nel e ex-as ses sor do
De log, ci ta do por Luiz Do min guet ti co mo a pes soa que
fez a pon te en tre ele e Ro ber to Fer rei ra Di as.

São Luís, terça-feira, 13 de julho de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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Após declaração do presidente Bolsonaro de colocar em dúvida a realização do pleito
no próximo ano, magistrados maranhenses se posicionaram a favor da democracia

SAMARTONY MAR TINS

ELEIÇÕES 2022

Magistrados  em defesa
da urna eletrônica

A
As so ci a ção dos Ma gis tra dos
do Ma ra nhão (AM MA), ma ni- 
fes tou no úl ti mo fi nal de se- 
ma na, por meio de no ta, ofi- 

ci al apoio à Jus ti ça Elei to ral Bra si lei ra
e em de fe sa da de mo cra cia. Se gun do
o tex to, “em fa ce dos cons tan tes ata- 
ques do pre si den te da Re pú bli ca, Jair
Bol so na ro, à uti li za ção das ur nas ele- 
trô ni cas e à cre di bi li da de do sis te ma
elei to ral, ma ni fes ta to tal apoio à Jus ti- 
ça Elei to ral Bra si lei ra e rei te ra sua
con fi an ça no tra ba lho sé rio que vem
sen do con du zi do pe las juí zas e juí zes
bra si lei ros, pe los Tri bu nais Re gi o nais
Elei to rais e pe lo Tri bu nal Su pe ri or
Elei to ral”, diz o do cu men to as si na do
por Ho lí di ce Bar ros,  pre si den te da
AM MA.

A no ta afir ma ain da que a “Jus ti ça
Elei to ral Bra si lei ra é, re co nhe ci da- 
men te, uma das me lho res do mun do,
no ta bi li zan do-se pe la sua efi ci ên cia e
se gu ran ça. O uso das ur nas ele trô ni- 
cas as se gu ra uma or ga ni za ção exem- 
plar ao pro ces so elei to ral. Em re cen te
ma ni fes ta ção, o pre si den te do TSE,
mi nis tro Luís Ro ber to Bar ro so, ga ran- 
tiu que des de a im plan ta ção das ur nas
elei to rais, ja mais fo ram do cu men ta- 
das frau des nas elei ções, em qual quer
ní vel, e o sis te ma per mi tiu a al ter nân- 
cia do Po der”, res sal tan do que a AM- 
MA la men ta os ata ques in fun da dos,
es pe ci al men te por par te da que les
que de vem ze lar pe la es ta bi li da de do
sis te ma de mo crá ti co bra si lei ro, ten do
em vis ta que as elei ções são o úni co
mo do de mo crá ti co de es co lha dos go- 

ver nan tes.
O do cu men to en cer ra afir man do

que “di an te dos fa tos ex pos tos, a AM- 
MA re a fir ma seu com pro mis so em
de fe sa da de mo cra cia, pois des cre di- 
bi li zar o sis te ma elei to ral bra si lei ro
cau sa enor me pre juí zo ao Es ta do De- 
mo crá ti co de Di rei to”.

O juiz de di rei to Ger vá sio San tos Jr
tam bém usou as re des so ci ais pa ra se
ma ni fes tar con tra o po si ci o na men to
do pre si den te Jair Bol so na ro com re- 
la ção às ur nas ele trô ni cas. “Sou ma- 
gis tra do há 30 anos. Pre si di mi nha
pri mei ra elei ção em 1992, na Co mar- 
ca de Ro sá rio. Vo to ma nu al, qua se
uma se ma na de apu ra ção: su fo co, im- 
pug na ções, re cla ma ções, até o re sul- 
ta do fi nal.  Em 1996, era juiz em Im pe- 
ra triz, foi a pri mei ra elei ção com a ur- 
na ele trô ni ca e foi uma mu dan ça da
água pa ra o vi nho: de sa pa re ce ram as
re cla ma ções, as con fu sões tí pi cas da
apu ra ção e o re sul ta do saiu em pou- 
cas ho ras  O mes mo acon te ceu em
1998, ain da em Im pe ra triz, e de pois
em 2012, quan do já em São Luís, pre- 
si dia a 92ª zo na elei to ral.  Elei ções em
que não hou ve con tes ta ção so bre o
con teú do da vo ta ção. Por tan to, quan- 
do ve jo os ata ques à ur na ele trô ni ca
de al guém que cons truiu a sua car rei- 
ra po lí ti ca pra ti ca men te to da com es- 
se sis te ma, só pos so en ten der co mo
ten ta ti va de cons truir uma nar ra ti va
pa ra rom per com o es ta do de mo crá ti- 
co ou jus ti fi car uma fu tu ra der ro ta
elei to ral”, res sal tou Ger vá sio San tos
Jr.

Nes ta se gun da-fei ra (12) o mi nis tro
do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral e do Tri- 
bu nal Su pe ri or Elei to ral, Luis Ro ber to

Bar ro so usou tam bém o Twit ter pa ra
res pon der Jair Bol so na ro que, des-
tem pe ra do co mo de cos tu me, cha- 
mou o mi nis tro de “idi o ta” e “im be- 
cil”. Num post in ti tu la do “di cas da se- 
ma na”, o mi nis tro su ge riu a quem
ves tir a ca ra pu ça um li vro, um pen sa- 
men to e uma mú si ca. “Um li vro: A di- 
ta du ra es can ca ra da”, Elio Gas pa ri;
Um pen sa men to: “Quan do um ho- 
mem de bem res pon de um in sul to
com ou tro in sul to, ele per mi te que o
mal ven ça. Não é pre ci so res pon der. O
mal con so me a si mes mo”.  Uma mú- 
si ca: “Cá li ce” (de Chi co Bu ar que, cen- 
su ra da em 1973)”, es cre veu o mi nis- 
tro. Va le lem brar que des de a ado ção
das ur nas ele trô ni cas no Bra sil, em
1996, nun ca hou ve com pro va ção de
frau de nas elei ções. Além dis so, as ur- 
nas ele trô ni cas são au di tá veis e es te
pro ce di men to é fei to du ran te a vo ta- 
ção. O pro ces so é cha ma do Au di to ria
de Fun ci o na men to das Ur nas Ele trô-
ni cas (ou “vo ta ção pa ra le la”). 

FI QUE POR DEN TRO
O pre si den te Jair Bol so na ro vol tou

a fa lar so bre a pos si bi li da de de frau de
nas elei ções do pró xi mo ano e che gou
a co lo car em dú vi da, mais uma vez, a
re a li za ção do plei to. O man da tá rio
ain da re pe tiu de fe sa à apro va ção do
vo to im pres so, afir man do que ca so a
me di da não se ja ins ti tuí da em 2022,
não ha ve rá elei ções. A de cla ra ção foi
fei ta na úl ti ma quin ta-fei ra (8) a apoi- 
a do res na saí da do Pa lá cio da Al vo ra- 
da. “As elei ções no ano que vem se rão
lim pas. Ou fa ze mos elei ções lim pas
no Bra sil ou não te mos elei ções”, dis- 
pa rou. 

CONGRESSO NACIONAL

Josivaldo JP integra Frente Parlamentar da  Agropecuária

PARA JOSIVALDO JP  ENTRE AS PRIORIDADES ESTÃO A MODERNIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA, FUNDIÁRIA E TRIBUTÁRIA

O de pu ta do fe de ral Jo si val do JP
(PO DE MOS/MA) se tor nou mem bro
ofi ci al da Fren te Par la men tar da Agro- 
pe cuá ria (FPA), uma das mais atu an- 
tes Fren te Par la men ta res do Con gres- 
so Na ci o nal. “O se tor agro pe cuá rio é
um dos mais im por tan tes pa ra a eco- 
no mia no Bra sil, e no Ma ra nhão e
prin ci pal men te na nos sa re gião não é
di fe ren te. O in tui to da FPA é con tri- 
buir pa ra o bem es tar da po pu la ção,
atu an do no Con gres so Na ci o nal em
de fe sa da ge ra ção de em pre go e ren da
no cam po, da pro du ção de ali men tos
sau dá veis, ener gia re no vá vel em har- 
mo nia com a pre ser va ção do meio-
am bi en te, ga ran tin do a se gu ran ça ali- 
men tar da po pu la ção. Es sas pau tas
são do nos so mai or in te res se, des de a
cri a ção de tra ba lho, em pre go e ren da,
que é uma das mi nhas ban dei ras do
man da to, até o apoio à agri cul tu ra fa- 
mi li ar, ao pe que no pro du tor. Es tou fe- 

liz em fa zer par te ofi ci al men te da
FPA”, dis se Jo si val do JP.

To das as ter ças-fei ras, a Fren te Par- 
la men tar da Agro pe cuá ria (FPA) reú- 
ne seus mem bros, na sua se de em
Bra sí lia, pa ra dis cu tir e de fi nir os te- 
mas pa ra o agro ne gó cio. De com po si- 
ção plu ri par ti dá ria e reu nin do mais
de 200 par la men ta res, a Fren te tem si- 
do um exem plo bem su ce di do de or- 
ga ni za ção em de fe sa do se tor mais
im por tan te pa ra a eco no mia em mui- 
tas re giões do Bra sil. É con si de ra da a
mais in flu en te fren te nas dis cus sões,
ar ti cu la ções e ne go ci a ções de po lí ti- 
cas pú bli cas no âm bi to do Po der Le- 
gis la ti vo. “O ob je ti vo da FPA é es ti mu- 
lar a am pli a ção de po lí ti cas pú bli cas
pa ra o de sen vol vi men to do se tor, de- 
ba ten do a agen da le gis la ti va de in te- 
res se. Den tre as pri o ri da des atu ais es- 
tão a mo der ni za ção da le gis la ção tra- 
ba lhis ta, fun diá ria e tri bu tá ria, e es te

foi o as sun to da reu nião.
Dis cu ti mos o im pac to da pro pos ta

de Re for ma do Im pos to de Ren da no
se tor Agro pe cuá rio”, con ta o de pu ta- 
do JP, so bre a sua pri mei ra par ti ci pa- 
ção na reu nião se ma nal da FPA em
Bra sí lia, que nes ta se ma na dis cu tiu a
Re for ma Tri bu tá ria.

SIN RU RAL – Na úl ti ma sex ta-fei ra
(9), o de pu ta do Jo si val do JP es te ve
com o pre si den te do Sin di ca to Ru ral
de Im pe ra triz, dr. Afon so Dan da. Na
pau ta, o pro je to do SIN RU RAL de
uma no va fei ra so bre o agro ne gó cio
ma ra nhen se e da re gião to can ti na.
Dan da con tou pa ra o de pu ta do JP os
de ta lhes des se pro je to, co mo a re a li- 
za ção de cur sos de ca pa ci ta ção em
par ce ria com SE NAR e SE BRAE, in fra-
es tru tu ra da área de even tos da Fei ra,
bal cões de opor tu ni da des de ne gó ci- 
os e pa les tras di ver sas em tor no do
agro ne gó cio.
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In ves ti ga ção du pla

No vo em ba te

Fa ke news

“O Da ta fo lha dis se que eu per de ria em
2018 até pa ra o Ca bo Da ci o lo”

Ven da dos Cor rei os

Des ta ques

Ar re me do ide o ló gi co
Ao tro car o PC doB pe lo PSB, o go ver na dor Flá vio Di no abriu

uma la cu na no par ti do pe lo qual se ele geu go ver na dor du as ve zes,
e am pli ou sua in fluên cia so bre o ou tro par ti do de es quer da. A mu- 
dan ça de fi li a ção par ti dá ria, po rém não al te ra seu mo do de fa zer
po lí ti ca, mui to me nos de con du zir o go ver no do Ma ra nhão.
Quan do es ta va no PC doB, Flá vio Di no se di zia “co mu nis ta gra ças
a Deus”, nu ma alu são brin ca lho na ao li vro de es treia da es cri to ra
Zé lia Gat tai “Anar quis ta Gra ças a Deus”. Ago ra, no PSB, di fi cil- 
men te Di no se rá cha ma do de “so ci a lis ta” co mo era “co mu nis ta”
pa ra seus ad ver sá ri os, ten tan do ca rim bá-lo com a ide o lo gia que
ele po de até ad mi rar, mas nun ca con se guiu pô-la em prá ti ca no
go ver no. Na trans po si ção par ti dá ria Di no saiu do “co mu nis mo”
co mo sím bo lo e in gres sou no so ci a lis mo por es tra té gia. No co mu- 
nis mo, Karl Marx afir ma que as so ci e da des hu ma nas pro gri dem
atra vés do con fli to en tre a clas se bur gue sa que con tro la a pro du- 
ção e a do pro le ta ri a do que for ne ce a mão de obra pa ra a pro du- 
ção. É a con cre ti za ção da di ta du ra da bur gue sia, exe cu ta da pe los
ri cos em seu pró prio be ne fí cio. Marx pre viu que, as sim co mo os
sis te mas so ci o e conô mi cos an te ri o res, o ca pi ta lis mo pro du zi ria
ten sões in ter nas que le va ria à sua au to des trui ção e subs ti tui ção
por um no vo sis te ma: o so ci a lis mo. Uma so ci e da de so ci a lis ta se- 
ria go ver na da pe la clas se tra ba lha do ra a qual ele cha mou de “di ta- 
du ra do pro le ta ri a do”, o “es ta do dos tra ba lha do res” ou “de mo cra- 
cia dos tra ba lha do res”. Pa ra fi car bem cla ro aos de sin for ma dos ig- 
no ran tes po lí ti cos, nem de lon ge o co mu nis mo foi se quer vis lum- 
bra do por Flá vio Di no go ver nan te, nem so ci a lis mo ca be ria no
Ma ra nhão, fo ra de uma re vo lu ção po pu lar – re a li da de com ple ta- 
men te fo ra de con cep ção no ro bus to sis te ma de mo crá ti co bra si- 
lei ro e no mun do de ho je. Nem a Chi na Co mu nis ta ho je é ho je co- 
mu nis ta. A cren ça de Marx de que o so ci a lis mo vi ria a dar ori gem a
uma apá tri da – so ci e da de sem clas ses cha ma da de co mu nis mo
não ca be no mun do mo der no. A pre vi são da ine vi ta bi li da de do
so ci a lis mo e do co mu nis mo não pas sa nes te sé cu lo 21, de ma té ria
teó ri ca dos ma nu ais aca dê mi cos. Ho je o Bra sil pos sui 33 par ti dos,
os quais, de um mo do ge ral, qua se sem pre não pra ti cam o que es- 
cre vem em seus pro gra mas. Os que pos tam frag men tos ide o ló gi- 
cos, no en tan to, a prá ti ca pas sa à dis tân cia de qual quer pu re za re- 
la ci o na da à es quer da, à di rei ta ou ao cen tro. Na bus ca do po der,
há es pa ço tan to pa ra a es quer da pen der pa ra o cen tro, quan to a
di rei ta no mes mo ru mo. Afi nal, só nos úl ti mos anos, com Jair Bol- 
so na ro, a di rei ta saiu da to ca e se mos trar de cor po in tei ro. No
meio da ba ra fun da ide o ló gi ca, o Cen trão na da de bra ça das até
con tra a ma ré. Pa ra se dá bem, co mo ago ra.

Aci o na da pe la Pro cu ra do ria Ge ral da Re pú bli ca, a Po lí cia Fe- 
de ral abriu inqué ri to pa ra in ves ti gar ame a ças de mor te que o se- 
na dor Ran dol fe Ro dri gues, vi ce-pre si den te da CPI da covid19, re- 
ce beu pe lo ce lu lar. É o mes mo que Jair Bol so na ro cha ma “ban di- 
do” e de “sal ti tan te”.

Com a re jei ção de 51%, se gun do o Da ta fo lha, o pre si den te Jair
Bol so na ro, em te se, já te ria mo ti vo pa ra acu sar, tam bém, es sas
pes qui sas, de frau de. O Pro ble ma é que as da XP deu 52% e da Po- 
der Da ta, 55%. Já es tão que ren do proi bir pes qui sas na se ma na da
elei ção.

In ven ta ram em blogs que o ex-go ver na dor Jo sé Rei nal do Ta va- 
res ha via su ge ri do a re nún cia do go ver na dor Flá vio Di no pa ra o vi- 
ce Car los Bran dão as su mir lo go o go ver no, e ela re a giu: “Deu gar- 
ga lha da com es sa men ti ra. Flá vio Di no de ve fi car até o úl ti mo
dia”, dis se Rei nal do.

 

Iro ni zou, on tem, Jair Bol so na ro à no va pes qui sa do Da ta fo lha,
em que apon ta sua der ro ta pa ra Lu la em 2022 tan to no 1º quan to
no 2º tur no, nes te de 60% x 31%.

 
Em sua “di ca da se ma na”, o mi nis tro Luiz Ro ber to Bar- 

ro so, pre si den te do TSE, iro ni zou os ata ques re ce bi dos
Jair Bol so na ro, que o cha mou de “idi o ta”, su ge rin do-o

a lê o li vro “A di ta du ra Es can ca ra da”, (Elio Gas pa ri) e
ou vir a mú si ca “Cá li ce”, de Chi co Bu ar que.

 
Di zen do que “só é pos sí vel com ba ter o fal so com o ver- 

da dei ro”, o se cre tá rio Es ta du al de Saú de, Car los Lu la
re ba teu a fal sa no tí cia, saí da em blogs, so bre su pos ta

ação re la ti va a com pra su per fa tu ra da de EPIs pe la SES.
“Em fe ve rei ro, o TCU ar qui vou a mes ma acu sa ção co mo

im pro ce den te”, es cre veu.
 

A vi gi lân cia sa ni tá ria do go ver no do Ma ra nhão mul tou
o pre si den te Jair Bol so na ro em R$ 80 mil por des res- 
pei to às me di das sa ni tá ri as de com ba te à co vid, em

maio, quan do pas sou pe lo Es ta do. A per gun ta é: Bol so- 
na ro vai pa gar, re cor rer ou ir ao ba nhei ro?

O de pu ta do Gil Cu trim (Re pu bli ca nos) apre sen tou pa re cer fa- 
vo rá vel ao pro je to 591/21, do Exe cu ti vo, que au to ri za a pri va ti za- 
ção to tal dos Cor rei os. Ele, po rém, ga ran te a es ta bi li da de de 18
me ses aos em pre ga dos da au tar quia fe de ral.

As se na do ras Eli zi a ne Ga ma (Ci da da nia) e Si mo ne Te bet
(MDB-MS) de ba te ram em li ve no gru po Prer ro ga ti vas, so bre a CPI
da Co vid e o pa pel das mu lhe res nas in ves ti ga ções. As du as têm si- 
do des ta ca das nos de poi men tos e nas ações de bas ti do res da CPI.

São Luís, terça-feira, 13 de julho de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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ANTÔ NIO NEL SON FA RIA
Jor na lis ta

» CAR LOS RO DOL FO SCH NEI DER
Pre si den te da Ci ser

EDITORIAL

Os reis do brega

Hou ve uma épo ca em que os bo le rões de
rit mos len tos e exa ge ra da men te ro mân ti- 
cos, exi gi am ros to co la do ao da par cei ra. Po- 
pu la ri za dos nas vo zes de Bi en ve ni do Gan- 
dra, Lu cho Ga ti ca, Car los Ga lhar do, Al te mar
Du tra, Nat King Co le, Trio Ira ki tan e mui tos
ou tros can to res fa mo sos ale gra vam os bai li- 
nhos nos clu bes e em re si dên ci as, atrain do
jo vens ena mo ra dos em bus ca de um fler te
com as me ni nas dos pou cos co lé gi os exis- 
ten tes. O am bi en te das ter tú li as ti nha um
for te chei ro de tal co Cash me re Bou quet e a
dan ça de ros to co la do às ve zes es tra ga va a
ma qui a gem das jo vens don ze las.

Mais à fren te che ga ram no vos ído los da
mú si ca co mo Jo bim, Vi ni cius de Mo ra es, os
tri os Tam ba, Zim bo, Bos sa Rio e ou tros que
con sa gra ram a Bos sa No va, ten do tam bém
João Gil ber to, Sil vi nha Te les e Ti to Ma di, ape- 
nas pa ra ci tar al guns. Sur gi ram Ro ber to Car- 
los, Jor ge Ben, a Tur ma da Jo vem Guar da e, é
cla ro, apa re ceu tam bém o bo le ro de ca ba ré,
um es ti lo bem di fe ren te de fa lar de amor,
que le vou ao pó dio o bai a no Wal dick So ri a- 
no, o qua se ma ra nhen se Ro ber to Mul ler e o
per nam bu ca no Re gi nal do Ros si, cri a do res
da mú si ca bre ga.

Wal dick, com seu cha péu di fe ren te, em- 
ba la va o po vo com su ces sos evo can do as
tris te zas do co ra ção. Re gi nal do Ros si, o íco- 
ne mai or da mú si ca bre ga, ras ga va nas su as
mú si cas o en can to da lin gua gem sim ples e
emo ti va. Ini ci ou nos anos ses sen ta, mas seu
mai or su ces so “Gar çom” acon te ceu nos
anos se ten ta. Ro ber to Mul ler ini ci ou a car- 

rei ra na Rá dio Tim bi ra nos anos 50 e ex plo- 
diu no Nor des te com a can ção “Nun ca mais
bri ga rei con ti go”.

To dos já fa mo sos eram to ca dos nas emis- 
so ras de rá dio da Ca pi tal e, com des ta que, no
pro gra ma do dis que-jó quei Rai mun do Cou- 
ti nho, na an ti ga Rá dio Ri ba mar, no Api cum.
Era qua se a tar de in tei ra trans mi tin do su ces- 
sos de Wal dick e Ro ber to Mul ler que ale gra- 
vam a pa ca ta ci da de do iní cio dos anos ses- 
sen ta, con fi na da ao Cen tro e pou cos bair ros
e lo cais pi to res cos co mo as Can ce las do Anil
e do Ca mi nho Gran de, Are al, Ma ta dou ro,
Ca va co, Di a man te, Cu tim e, no fi nal da ro ta,
o Cru zei ro do Anil, pa ra quem não en tra va
pe lo Clu be Ja gua re ma, di re ta men te pa ra o
Cam po de Avi a ção ou pa ra a Per pé tua, am- 
bos no Ti ri ri cal.

A po pu la ri da de de Cou ti nho era enor me.
O te le fo ne não pa ra va de to car. Os pe di dos
en de re ça dos a “al guém ofe re ce pa ra al- 
guém” en co bri am a iden ti da de do so li ci tan- 
te da can ção pe di da. Mui tas das ve zes o co- 
ra ção pal pi ta va quan do a re cep to ra vi bra va
com a mú si ca to ca da. Aí, en tão, o fler te es ta- 
va ar ma do e com pen sa va a amo la ção de te- 
le fo nar in sis ten te men te pa ra o pro gra ma.

Wal dick So ri a no, des de en tão, já sol ta va
le tras en vol ven tes an tes da ba da la da “Eu
não sou ca chor ro não”. Ou tro dos mais to ca- 
dos no pro gra ma de Le o nor Fi lho, na Rá dio
Di fu so ra, no úl ti mo an dar do edi fí cio João
Gou lart, era o ído lo Ro ber to Mul ler, cri a do
no João Pau lo e au tor do su ces so que fi cou
mui to tem po nas pa ra das mu si cais e, prin ci- 
pal men te, na Bo a te Be la Vis ta, na Zo na, o hi- 
no das ra pa ri gas “Fos tes cum prir o teu des ti- 
no”. O fã-clu be do can tor exi gia sem pre es sa

mú si ca nas ra di o las de Nes tá bu lo e Car ne
Se ca, que po di am ser con tra ta das com os
pró pri os e que al gu mas ve zes ras ga vam um
bai le no bar de Ju vên cio, na rua Ri a chu e lo,
no João Pau lo. 

Es sa bre gui ce tem ber ço e con ti nua ati va.
Mes mo pa ra quem ama va Be a tles, Rol ling
Sto nes, Bird, Do no van, Bob Dylan e os ído los
da Bos sa No va, ha via es pa ço re ser va do pa ra
os can ci o nei ros po pu la res e de men sa gem
di re ta ao po vão. Os bo le rões, me ren gues e os
sam bas-can ções, es tes úl ti mos, no tim bre
ana sa la do de Aní sio Sil va, de ram lu gar aos
ta len tos da Jo vem Guar da, os no vos reis do
rá dio, que per deu o lu gar com a che ga da da
TV Di fu so ra em 1963.

Os obs tá cu los der ru ba dos por Re gi nal do
Ros si pa ra che gar ao apo geu, lo tar ca sas de
es pe tá cu los, or bi tar na gran de mí dia e dei-
xar seu re ca do pa ra o pú bli co, fo ram co los-
sais. Ele, que com pu nha pa ra Ro ber to Car los
e te ve pre sen ça qua se apa ga da nos pro gra- 
mas an to ló gi cos da jo vem guar da da TV Re- 
cord, con se guiu tra fe gar no la do opos to e fir- 
mar um ni cho on de foi lí der ab so lu to. O au-
tor de “A ra po sa e as uvas” e um le que imen so
de ou tras can ções, bo tou pa ra es can teio a
cha ti ce dos pa go dei ros pau lis tas de ter nos
mul ti co res. O po vo se en car re gou de ido la- 
trar a quem lhe traz ale gri as e faz so bra çar os
de sen can tos com os tem pos de aper tos, que
mal da vam pa ra com prar dis co do can tor
pre fe ri do em li qui da ção na Só Dis cos ou na
mão de mar re tei ro da Fei ra do João Pau lo.
Por que não? É mui to me lhor cho rar com as
mú si cas ine bri an tes de RR, WS e RM e não
ter ver go nha de di zer que mú si ca bre ga me-
lho ra os fluí dos e faz bem a vi da.

A escolha é nossa

So mos um país “aben ço a do por Deus e
bo ni to por na tu re za”, co mo can ta do em ver- 
so e pro sa, mas não te mos con se gui do trans- 
for mar is so em cres ci men to sus ten ta do nas
úl ti mas qua tro dé ca das, de pois de ter mos li- 
de ra do o cres ci men to mun di al en tre as dé- 
ca das de 1950 e 1970. Da dos do FMI re ve lam
que em 1980 o PIB dos EUA, em Pa ri da de de
Po der de Com pra (PPP), equi va lia a 4,8 ve zes
o bra si lei ro, que por sua vez era pra ti ca men- 
te o do bro do chi nês. Em 2019, a re la ção en- 
tre o ame ri ca no e o bra si lei ro cres ceu pa ra
6,22 ve zes, en quan to o PIB da Chi na, pe los
mes mos cri té ri os, ul tra pas sa ra o dos EUA e
equi va lia a qua se no ve ve zes o bra si lei ro. Es- 
se pas so len to do Bra sil não é obra do aca so
nem do des ti no. É fal ta de com pe ti ti vi da de
do país.

Cres ci men to em úl ti ma ins tân cia de pen- 
de da com pe ti ti vi da de da eco no mia. E não
te mos es ta do lá tão bem nos ran kings in ter- 
na ci o nais. Mes mo ten do ga nho uma po si- 
ção no le van ta men to de 2019 do Ins ti tu te for
Ma na ge ment De ve lop ment (IMD), pas sa- 
mos pa ra a 59ª co lo ca ção en tre 63 paí ses
pes qui sa dos, is to é, qua se no fim da fi la. Dos
cri té ri os ava li a dos, a efi ci ên cia do go ver no
(in cluin do a bu ro cra cia) es tá na 62ª po si ção,
só à fren te da Ve ne zu e la. Da mes ma for ma, o
ran king Com pe ti ti vi da de 2019-2020 da Con- 
fe de ra ção Na ci o nal da In dús tria (CNI) mos- 
tra o Bra sil na 17ª po si ção en tre 18 paí ses
pes qui sa dos, à fren te ape nas da Ar gen ti na.
Por is so, são fun da men tais os es for ços que
vêm sen do fei tos nos úl ti mos anos pa ra me- 
lho rar o am bi en te de ne gó ci os, e mais ain da,

a cons ci ên cia do mui to que ain da há por fa- 
zer, es pe ci al men te as re for mas mi cro e ma- 
cro e conô mi cas.

O atra so na im ple men ta ção das me di das
ne ces sá ri as aca ba im pac tan do for te men te a
pro du ti vi da de, com po nen te de ci si vo pa ra a
com pe ti ti vi da de da eco no mia. O eco no mis- 
ta Jo sé Ale xan dre Scheink man, da Uni ver si- 
da de Co lum bia, nos EUA, apon ta que, em
1980, os tra ba lha do res bra si lei ros e co re a nos
pro du zi am um ter ço do que os ame ri ca nos,
e ho je um co re a no pro duz 63% e um bra si- 
lei ro ape nas 23%. Is to é, an da mos pa ra trás,
e, por is so, não con se gui mos nos li vrar da ar- 
ma di lha da ren da mé dia.

O Ob ser va tó rio da Pro du ti vi da de, do Ins- 
ti tu to Bra si lei ro de Eco no mia, da Fun da ção
Ge tu lio Var gas, le van tou que a pro du ti vi da- 
de do tra ba lha dor bra si lei ro por ho ra tra ba- 
lha da vem cain do 0,4% ao ano des de 2013. E
tam bém aler ta, que pa ra au men tar a ren da
da po pu la ção é es sen ci al me lho rar a pro du- 
ti vi da de. Bem co mo o é pa ra a re to ma da
con sis ten te da eco no mia. Os es tí mu los ca- 
su ais do con su mo, que te mos vis to nos úl ti- 
mos anos, per mi tem ape nas re cu pe ra ções
cí cli cas, os cha ma dos vo os de ga li nha. Cres- 
ci men to sus ten ta do de pen de de in ves ti- 
men tos, em ní veis ade qua dos, e re gu la res.
São eles que per mi ti rão o cres ci men to da
pro du ti vi da de e do PIB po ten ci al. Dos ne- 
ces sá ri os 25% do PIB, te mos vis to eles re cu a- 
rem pa ra 15%, com uma sur pre en den te ex- 
ce ção nes te pri mei ro tri mes tre de 2021,
quan do al can ça ram 19,4%. Em in fra es tru tu- 
ra, pre ci sa ría mos apli car 5% do PIB, mas não
pas sa mos de 1,55% no ano pas sa do. A ca pa- 
ci da de de in ves ti men to do Es ta do foi cor roí- 
da pe lo cres ci men to dos gas tos obri ga tó ri os,

e do con su mo do go ver no, que ron da os 20%
do PIB. É o meio trans for ma do em fim, às
cus tas de cres cen te ex tra ção de pro du ti vi da-
de da so ci e da de bra si lei ra pa ra cus te ar au-
men to de gas to pú bli co. O pre si den te da
CNI, Rob son Bra ga de An dra de, des ta ca a
im por tân cia de re for mas pa ra es ti mu lar o
cres ci men to econô mi co. As mu dan ças no
sis te ma tri bu tá rio, “que im põe um pe sa de lo
bu ro crá ti co diu tur no às em pre sas, en re da- 
das num nú me ro enor me de exi gên ci as des-
ca bi das”. E a mo der ni za ção da ad mi nis tra- 
ção pú bli ca, “tor nan do o Es ta do bra si lei ro
mais le ve e efi ci en te, além de me nos ca ro pa-
ra a so ci e da de”. É fa zer mais com me nos, e
me lhor, em res pei to ao con tri buin te.

Na mes ma di re ção, o bra si lei ro Ota vi a no
Ca nu to, ex-di re tor exe cu ti vo do Ban co Mun-
di al e do FMI, e atu al men te o di re tor do Cen-
ter for Ma cro e co no mics and De ve lop ment
em Washing ton, aler ta que “o Bra sil tem um
pro ble ma es tru tu ral, que é a com bi na ção
en tre a ane mia da pro du ti vi da de e a obe si- 
da de do se tor pú bli co”. Re co men da gas tar
me nos em emen das par la men ta res, em re-
mu ne ra ção do se tor pú bli co e em be ne fí ci os
fis cais, re con fi gu ran do o gas to pú bli co. Do
la do da pro du ti vi da de, des ta ca a ne ces si da- 
de de me lho rar a qua li da de do en si no e o
am bi en te de ne gó ci os por meio de re for mas,
se qui ser mos me lho rar o nos so PIB po ten ci- 
al, que não pas sa de 2,5%, mui to atrás dos
paí ses com quem com pe ti mos no mer ca do
in ter na ci o nal. A es co lha é nos sa, e a pres sa é
nos sa. Mais juí zo no pre sen te pa ra co lher- 
mos no fu tu ro, ou me nos res pon sa bi li da de
no pre sen te e con ta al ta pa ra pa gar no fu tu- 
ro. Sen so de ur gên cia, que aban do na mos há
mui to, faz par te da fór mu la.

OS MAR GO MES DOS SAN TOS
Juiz de Di rei to da Co mar ca da Iha de São Luís.

Igual da de sem
de si gual da de

Por mais pa ra do xal que pos sa ser o tí tu lo que tra go ho je, ele re- 
me te a uma re fle xão sé ria e ne ces sá ria, pa ra que al can ce mos o
equi lí brio da de mo cra cia na ga ran tia do exer cí cio de di rei tos e
obe di ên cia de de ve res. O de ba te ora tra zi do le van ta gran de dis- 
cus são acer ca dos li mi tes, prin ci pal men te pa ra uma ala mais con- 
ser va do ra da so ci e da de. No úl ti mo 28 de ju nho foi co me mo ra do o
Dia do Or gu lho LGBTQIA+, da ta que vai além do sim bo lis mo e
mar ca o iní cio dos mo vi men tos con tra ata ques ho mo fó bi cos, em
No va Ior que, ain da nos anos 1969. Di to is so, sem a ne ces si da de de
re por tar o le van te de Sto newall Inn, a ques tão do “or gu lho gay”,
da iden ti fi ca ção com ou tro gê ne ro, ou mes mo com ne nhum de- 
les, pre ci sa de um de ba te ma du ro e den tro dos pa râ me tros es ta- 
be le ci dos pe lo or de na men to. Ou mu dam-se al guns or de na men- 
tos. To co na im por tân cia des sa dis cus são por que vi ve mos em um
mo men to de ex tre ma po la ri za ção en tre po si ções, se ja de et nia, de
gê ne ro, ide o ló gi ca. Um de ba te ma du ro, vi san do ao bem es tar so- 
ci al, não po de ter ou tro re fe ren ci al se não o bem co mum.

Ve mos âni mos acir ra dos de to dos os la dos, po si ci o na men tos
ra sos so bre con cei tos com ple xos e crí ti cas in fun da das sem qual- 
quer re fle xão. Es ta ria a so ci e da de ape nas pe gan do ca ro na no fre- 
ne si das re des so ci ais, on de se jul ga pe la ca pa da pos ta gem? Cri ti- 
ca-se sem lê, faz-se “tex tão” sem qual quer con so nân cia com aqui- 
lo que es tá pro pos to no con teú do, com par ti lha-se sem ne nhu ma
apu ra ção. As sim, fa ke news vão se con so li dan do co mo “ver da des”
e o abis mo en tre os que de ve ri am di a lo gar só au men ta.

So mos uma de mo cra cia. Mas ain da soa es tra nho que em uma
so ci e da de de mo crá ti ca ain da te nha mos que de ba ter as li ber da- 
des de es co lhas da vi da pri va da de ca da um. Ah, di ga-se, são es co- 
lhas pri va das que em na da afe tam os in te res ses di fu sos e co le ti- 
vos. Ca da um, cor re ta men te de ve afir mar: Não per mi to, por
exem plo, dei xar que a es co lha de uma pes soa ou ou tra in ter fi ra na
mi nha ro ti na. Eu gos to de mu lher, te nho ami gos que gos tam de
ho mens e ami gas que pre fe rem mu lher. Já co nhe ço até aque les
que não pre fe rem nem um nem ou tro. Te nho ami gos ne gros,
bran cos, al tos, bai xos, gor dos, ma gros, evan gé li cos, ca tó li cos, ag- 
nós ti cos. Em co mum, to dos le vam su as vi das co mo pes so as nor- 
mais que são. Pro fis si o nais, com pe ten tes, se res hu ma nos, pais,
mães, fi lhos, fi lhas, ci da dãos, ci da dãs. Pes so as ín te gras e ho nes tas
que têm o di rei to de pre fe rir o que qui ser den tro da sua es fe ra par- 
ti cu lar. São es co lhas, ca da uma de las am pa ra da pe la Cons ti tui- 
ção. Por is so, de fen do que so bre as ques tões de ra ça, ide o lo gia, re- 
li gião, gê ne ro e op ção se xu al pre ci sa mos de de ba tes pro po si ti vos,
on de se es ta be le ça o equi lí brio das prá ti cas so ci ais, pre va le cen do
o res pei to co mo um prin cí pio de hu ma ni da de e so li da ri e da- 
de  que de ve mos cul ti var. Não pos so  ata car aque le que é “di fe ren- 
te” de mim, que tem es co lhas di fe ren tes das mi nhas. As sim co mo
quem se jul ga ata ca do, ou se acha di fe ren te, não po de que rer es ta- 
be le cer um sis te ma de di rei tos seg men ta do, pró prio, uma vez que
já há re gra men to pa ra qua se to do ti po de con du ta so ci al, res guar- 
dan do os in te res ses in di vi du ais e os co le ti vos.  

So bre con cor dar, pen so que dis cri ci o na ri a men te ca da um
con cor da com aqui lo que lhe con vém. Mas, obri ga to ri a men te,
de ve res pei tar o di rei to de es co lha de ca da um, se ja ela qual for. A
es co lha de uma pes soa não de ve agra dar a nin guém além de la
pró pria.  Há ex ces sos, en ten do que sim. Mas há de to dos os la dos.
Pen so que al gu mas ques tões – se ja en tre ho mem e mu lher, ho- 
mem e ho mem, mu lher e mu lher – não en con tram es pa ços na es- 
fe ra pú bli ca, a não ser pa ra pro mo ção do res pei to. São ques tões
que di zem res pei to à vi da pri va da, al gu mas de las en tre qua tro pa- 
re des, pon to. Cha mo aten ção pa ra que não se con fun dam as li- 
ber da des res guar da das cons ti tu ci o nal men te com li ber ti na gem,
que não de ve ser acei ta e to le ra da. Uti li zar es pa ços de fa la pa ra
ata car, de ne grir, vi o len tar seg men tos em ra zão de su as es co lhas,
com vis to re cen te men te na mí dia, é al go que de ve mos abo mi nar.

Agir com li ber ti na gem, fa zen do aqui lo que se quer, sim ples- 
men te pa ra que brar as re gras, sem pre o cu pa ção com as con- 
sequên ci as, não é uma ati tu de ra zoá vel. A era dos di rei tos de ve ser
vis ta co mo de ple nos di rei tos, que de vem ser exer ci dos com res- 
pon sa bi li da de, sob pe na da so ci e da de re tro ce der à bar bá rie e ao
pri mi ti vis mo das von ta des in di vi du ais so bre a co le ti vi da de.

Fa lo is so em to das as di re ções. Von ta des in di vi du ais não po- 
dem se so bre por às co le ti vas, que por sua vez já en con tram gua ri- 
da no con jun to nor ma ti vo que re gu la men ta a so ci e da de. Ne ces si- 
da des se ajus tam ao seu tem po. É pre ci so um de ba te sé rio sob o
pris ma so ci al, sem que ca da um quei ra pu xar a “bra sa pa ra sua
sar di nha”. Um diá lo go que per mi ta a união e não frag men ta ção
so ci al em gue tos, di vi di dos por es co lhas da vi da pri va da. Só va- 
mos ini ci ar a edi fi ca ção de uma so ci e da de jus ta, igua li tá ria e pro- 
gres si va quan do res pei tar mos as es co lhas in di vi du ais e exal tar- 
mos os tra ços co muns que nos unem em tor no de um bem mai or.

São Luís, terça-feira, 13 de julho de 2021

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


São Luis, terça-feira, 13 de julho de 2021

Responsável: Celio Sergio
E-mail: celiosergio@hotmail.com 5 GERAL

AVISO DE LICITAÇÃO

INTERESSADO: Município de São Raimundo das Mangabeiras - MA.

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para a execução dos serviços de recuperação e melhoria da Ponte de madeira sobre o Rio Periquito, na Localidade 
Periquito e da Ponte de madeira sobre o Riacho Riachão, na Localidade Laranjeiras no Município de São Raimundo das Mangabeiras/MA, conforme projeto básico.

DATA DA SESSÃO: 30/07/2021. 
HORÁRIO: 09h:00min (nove horas).

FONTE DE RECURSOS:  RECURSOS ORDINÁRIOS
VALOR ESTIMADO: R$ 47.308,85 (quarenta e sete mil, trezentos e oito reais e oitenta e cinco centavos).

OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital poderá ser obtido ou consultado na Comissão Permanente de Licitação, em dias úteis, de segunda a sexta, das 08h00min às 
12h00min, também podendo ser obtido gratuitamente por meio digital nesta COMISSÃO, bem como no site da Prefeitura Municipal de São Raimundo das Mangabei-
ras/MA: https://saoraimundodasmangabeiras.ma.gov.br ou no site do Tribunal de Contas do Estado: tce.ma.gov.br, onde poderão ser consultados gratuitamente. Mais 
Informações poderão ser consultadas e obtidas através do e-mail: cpl@saoraimundodasmangabeiras.ma.gov.br ou pelo telefone: (99) 98503-2444.

São Raimundo das Mangabeiras - MA, 30 de junho de 2021.

Gloria Maria Aguiar Costa
 Presidente CPL

TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2021 - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 257/2021

AVISO DE LICITAÇÃO

INTERESSADO: Município de São Raimundo das Mangabeiras -MA 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de assessoria e orientação ao controle interno para diversas secretarias da Prefeitura 
Municipal de São Raimundo das Mangabeiras – MA.  

DATA DA SESSÃO: 30/07/2021.
HORÁRIO: 15h00 (quinze horas).
FONTE DE RECURSOS:  RECURSOS ORDINÁRIOS
VALOR ESTIMADO: R$ 158.400,00 (cento e cinquenta e oito mil e quatrocentos reais)

OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital poderá ser obtido ou consultado na Comissão Permanente de Licitação, em dias úteis, de segunda a sexta, das 08h00min às 
12h00min, também podendo ser obtido gratuitamente por meio digital nesta COMISSÃO, bem como no site da Prefeitura Municipal de São Raimundo das Mangabei-
ras – MA: https://saoraimundodasmangabeiras.ma.gov.br ou no site do Tribunal de Contas do Estado/MA: tce.ma.gov.br, onde poderão ser consultados gratuitamente. 
Mais informações poderão ser obtidas através do e-mail: cpl@saoraimundodasmangabeiras.ma.gov.br ou pelo telefone: (99) 98503- 2444. 

São Raimundo das Mangabeiras- MA, 30 de junho de 2021.

Gloria Maria Aguiar Costa
Presidente CPL

AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 136/2021 através de SISTEMA DE RE-
GISTRO DE PREÇOS. A Prefeitura Municipal de Tuntum - Maranhão, através de seu Pregoeiro(a) e 
Equipe de Apoio, torna público para conhecimento de todos que estará realizando Licitação na MODALI-
DADE: Pregão Presencial. TIPO: Menor Preço Global. OBJETO: Contratação de empresa especializada em 
serviços de comunicação visual e materiais promocionais diversos para atender as necessidades do municí-
pio de Tuntum/MA, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Orçamento, Gestão e Despesas. BASE 
LEGAL: Lei Federal nº 10.520/02, subsidiariamente pela Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores 
e as condições do Edital. Recebimento e abertura dos envelopes de Proposta e Habilitação: às 09h00min 
do dia 26 de julho de 2021. O Edital estará à disposição para consulta gratuita no setor de licitação, das 
08h00min às 12h00min e no site do Município http://portal.tuntum.ma.gov.br. Os interessados na aquisição 
dos mesmos deverão recolher o valor de R$ 20,00 (vinte reais) mediante a retirada do DAM, na sala da 
CPL, na Prefeitura Municipal de Tuntum, localizada na Rua Frederico Coelho, 411 – Centro – Tuntum/MA, 
CEP: 65763-000. Para mais esclarecimentos, entrar em contato por meio do seguinte endereço eletrônico: 
cpltuntum@gmail.com. Tuntum – MA, 12 de julho de 2021.Sara Ferreira Costa Fleury – Pregoeira. 

PREFEITURA POÇÃO DE PEDRAS

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 008/2021

REGISTRO DE PREÇOS

O MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS, Estado do Maranhão, através da Secretaria Municipal de Assistência Social/Fundo 

Municipal de Assistência Social, tendo em vista o que consta do Processo nº 0405001/2021, oriundo da Secretaria Municipal de 

Assistência Social/Fundo Municipal de Assistência Social, e nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Federal nº 8.666/93 e 

alterações posteriores, AVISA aos interessados que o PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2021, com abertura prevista par ao dia 12 de 

julho de 2021, às 16:20h, FICA ADIADO PARA O DIA 27 DE JULHO DE 2021 ÀS 16h20min, motivado pela falha na divulgação 

do portal de transparência. Os interessados poderão no horário das 08h00min às 12h00min nos dias de expediente, obter demais 

informações, na Sede da Prefeitura Municipal de Poção de Pedras/MA, situada na rua Manoel Máximo, 49, centro, CEP 65740-000 

– Poção de Pedras/MA. Poção de Pedras (MA), 09 de julho de 2021. Adriana Lopes Pinheiro. Secretária Municipal de Assistência 

Social. Portaria nº 022/2021 GPM.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS

TEM QUE FICAR 2X2

A Vale S.A. torna público que recebeu junto à Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos 
Naturais, em 12/07/2021, a Renovação da Outorga de Direito de Uso nº 0685606/2021, referente 
à captação superficial no Rio Pindaré, situado no município de Bom Jesus das Selvas/MA, sob as 
coordenadas geográficas 4°15’10,56”S e 46°31’51,69”W, com vazão autorizada de 6,25 m³/h, por um 
período de bombeamento de 24 h/dia, com finalidade de obra civil, conforme dados constantes no 
processo nº 21030009372/2021, e-processo nº 37271/2021.

TEM QUE FICAR 2X2

A Vale S.A. torna público que recebeu junto à Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos 
Naturais, em 12/07/2021, a Renovação da Outorga de Direito de Uso nº 0336307/2021, referente 
à captação superficial no Igarapé Andirobal, situado no município de Cidelândia/MA, sob as 
coordenadas geográficas 05°07’25”S e 47°45’32,8”W, com vazão autorizada de 5 m³/h, por um 
período de bombeamento de 24 h/dia, com finalidade de uso industrial, conforme dados constantes 
no processo nº 19110014200/2019, e-processo nº 248871/2019.

TEM QUE FICAR 2X2

A Vale S.A. torna público que recebeu junto à Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais, em 
12/07/2021, a Renovação da Outorga de Direito de Uso nº 0482206/2021, referente à captação subterrânea nos 
poços tubulares profundos do Pátio Ferroviário e Núcleo Residencial situados no município de Bom Jesus das 
Selvas/MA, sob as coordenadas geográficas 4°18’42.72”S / 46°31’46.82”W e 4°19’24.89”S / 46°36’33.32”W, 
com vazão autorizada de 11,8 m³/h, por um período de bombeamento de 20 h/dia, com finalidade de consumo 
humano e industrial, conforme dados constantes no processo nº 21040057106/2021, e-processo nº 76776/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA

AVISO DE LICITAÇÃO. A Prefeitura Municipal de Carolina, mediante seu Pregoeiro, designado pela Por-
taria nº 012, de 01 de janeiro de 2021, torna público que o Pregão Presencial nº 016/2020-CPL/PMC, do tipo 
Menor Preço, para Registro de Preços de Material Gráfico, conforme Anexo I do Edital, realizar-se-á em 
12.07.2021, às 08h30min, foi prorrogado o prazo de abertura para o dia 02.08.2021 as 08h30min, 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. Es-
clarecimentos adicionais, no mesmo endereço. Carolina/MA, 12 de julho de 2021. AMILTON FERREIRA 
GUIMARÃES-Pregoeiro

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2021. O Município de São João Batista (MA), através da Secreta-
ria Municipal de Saúde, por meio da Comissão Permanente de Licitação - CPL, avisa aos interessados que fará realizar Licitação na seguinte modalidade e condições. 
Modalidade: Pregão Eletrônico. Modo de disputa: Aberto. Tipo de licitação: Menor Preço Global, que será regida pela Lei nº 10.520/2002 e Decretos nº 7.892/2013 
e nº 10.024/2019, subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93, suas alterações. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE SANITIZAÇÃO E CONTROLE MICROBIOLÓGICO DE AMBIENTE E ESPAÇOS PÚ-
BLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA - MA. Data e horário do início da disputa: 09h:00min do dia 28/07/2021. Site para realização do Pregão: www.
licitanet.com.br. Poderão participar da Licitação todas as empresas especializadas no ramo, que comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no 
edital, para a execução de seus objetivos. Maiores informações poderão ser obtidas no site do LICITANET e também nos dias de expediente das 08:00 às 12:00 horas, 
no Setor de Licitação do Município de São João Batista - MA, onde poderão ser consultados gratuitamente, desde que em mídia. Dúvidas e esclarecimentos, e-mail: 
cplsaojoaobatista@hotmail.com. São João Batista - MA, 09 de julho de 2021. Mayara Araújo Pinheiro - Secretária Municipal de Saúde.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021, REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2021. O Município de São João Batista (MA), através da 
Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Comissão Permanente de Licitação - CPL, avisa aos interessados que fará realizar Licitação na seguinte modalidade e 
condições. Modalidade: Pregão Eletrônico. Modo de disputa: Aberto. Tipo de licitação: Menor Preço Global, que será regida pela Lei nº 10.520/2002 e Decretos nº 
7.892/2013 e nº 10.024/2019, subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93, suas alterações. Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTU-
RA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR PARA 
ATENDER À NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA - MA. Data e horário do início da disputa: 09h:00min do dia 26/07/2021. Site para reali-
zação do Pregão: www.licitanet.com.br. Poderão participar da Licitação todas as empresas especializadas no ramo, que comprovem possuir os requisitos mínimos de 
qualificação exigidos no edital, para a execução de seus objetivos. Maiores informações poderão ser obtidas no site do LICITANET e também nos dias de expediente 
das 08:00 às 12:00 horas, no Setor de Licitação do Município de São João Batista - MA, onde poderão ser consultados gratuitamente, desde que em mídia. Dúvidas 
e esclarecimentos, e-mail: cplsaojoaobatista@hotmail.com. São João Batista - MA, 09 de julho de 2021. Mayara Araújo Pinheiro - Secretária Municipal de Saúde.

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de São João Batista

Aviso de Leilão

A Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas/Senad, com apoio da Estrutura Organizacional do 
Estado Secretaria de Estado da Segurança Pública, torna público que no dia 30 de JULHO de 2021, 
às 11h00, local av. Eng. Emiliano macieira n 5 br 135 km 7 bairro maracanã, são luis ma cep 
65095-602, será realizada licitação, na modalidade LEILÃO, do tipo maior lance, modalidade 
eletrônico, para venda de bens indicados no edital sob o nº 133/2021, de propriedade do Funad, 
conforme o teor dos autos do Processo 08129.008773/2020-51, a ser conduzido pelo Leiloeiro 
Público Oficial VICENTE DE PAULO ALBUQUERQUE COSTA FILHO, inscrito na Junta Comercial 
do Estado do Maranhão sob a matrícula nº 12/96, por força do contrato nº 112/2020/MA, em 
conformidade com a Lei nº 7.560, de 19 de dezembro de 1986, alterada pelas Leis n° 8.764, de 20 
de dezembro de 1993 e nº 9.804, de 30 de junho de 1999; Medida Provisória nº 2.216-37, de 31 de 
agosto de 2003, Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006; Decreto nº 9.662, de 1º de janeiro de 2019 
e, com base no art. 6º do Decreto nº 95.650, de 19 de janeiro de 1988 e Lei nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993 e suas alterações, Decreto 21.981, de 19 de outubro de 1932, alterado pelo Decreto 22.427, 
de 01 de fevereiro de 1933, e Lei nº 13.886, de 17 de outubro de 2019.

SÃO LUIS/MA, 14 de JULHO de 2021
Leiloeiro: VICENTE DE PAULO ALBUQUERQUE

AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÂO PRESENCIAL N.º 038/2021 através de SISTEMA DE REGISTRO 
DE PREÇOS. A Prefeitura Municipal de Itaipava do Grajaú – MA, através de seu Pregoeiro(a) e Equipe de 
Apoio, torna público para conhecimento de todos que estará realizando Licitação na MODALIDADE: Pregão 
Presencial. TIPO: Menor Preço por Item. OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de material de 
expediente, conforme Termo de Referência, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde 
e Vigilância Sanitária do município de Itaipava do Grajaú/MA. BASE LEGAL: Lei Federal nº. 10.520/02, 
subsidiariamente pela Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores e as condições do Edital. Recebimento 
e abertura dos envelopes Proposta e Habilitação: às 09h do dia 27 de julho de 2021. O Edital estará à dispo-
sição para consulta gratuita no setor de licitação, das 08h às 12h, e no site do Município. Os interessados na 
aquisição dos mesmos deverão recolher o valor de R$ 20,00 (vinte reais) mediante a retirada do DAM, na sala 
da CPL, na Sede da Secretaria Municipal de Educação de Itaipava do Grajaú, localizada na Av. Dep. Mercial 
Lima de Arruda, s/n, Centro, Itaipava do Grajaú – MA, CEP: 65948-000, onde está funcionando provisoria-
mente a Prefeitura. Para maiores esclarecimentos, entrar em contato por meio do seguinte endereço eletrônico: 
cplitaipava@gmail.com e/ou tel.: (99) 98515-1121. Itaipava do Grajaú - MA, 29 de junho de 2021. Auricélia 
de Sousa da Silva-Pregoeira. 

AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO. Pregão Eletrônico SRP nº 019/2021/CCL/PMM. Órgão Realizador: O município 
de Monção/MA, através da Prefeitura Municipal de Monção, por meio do Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, instituída pela Portaria 
nº 009/2021, torna público aos interessados que, com base legal: Lei n° 10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto 
Federal nº 7.892/2013, Lei Complementar nº 123/2006, Lei Complementar nº 147/2014, Decreto Municipal nº 017/2020 e subsidia-
riamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e alterações, que fará licitação na modalidade Pregão, na forma eletrônica, do tipo menor 
preço global, tendo por objeto: registro de preços para futura e eventual contratação de pessoa(s) jurídicas(s) especializada(s) para 
execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva da iluminação pública, com mão-de-obra, ferramentas e equipamentos 
especializados, de acordo com os critérios básicos e normas técnicas, de interesse da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste 
município, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. Local/Site: https://www.licitanet.
com.br/. A realização do certame está prevista para o dia 27 de julho de 2021 às 08h00min (oito horas). Edital: O edital e seus anexos 
estão à disposição dos interessados no endereço eletrônico: https://www.licitanet.com.br/, bem como na Sala da Comissão Central de 
Licitação, situada na Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro, Monção/MA, no horário das 08h às 12h onde poderão ser consultados 
ou obtidos gratuitamente, junto ao Setor de Licitação do município. Monção/MA, 09 de julho de 2021. Kedma Oliveira Nussrala - 
Secretária Municipal de Finanças e Planejamento.

Prefeitura Municipal de Monção
CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA
CEP: 65.360-000

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 25/2021-CPL. A Prefeitura Municipal de Pinda-
ré-Mirim/MA, CNPJ: 06.189.344.0001-77, através da Comissão de Licitação, torna público para conhecimen-
to dos interessados que realizará no dia 28 de julho de 2021, às 10:00hs (dez horas),  Licitação para o Registro 
de Preço para contratação de empresa de engenharia, para prestar serviços continuados de reparos, manutenção 
e adequações em prédios públicos da Prefeitura de Pindaré Mirim - MA, conforme detalhamentos constantes 
no Anexo I – Projeto Básico, em sessão pública on-line por meio de recursos de tecnologia da informação – IN-
TERNET através do site www.licitanet.com.br. Com fundamentação na Lei Federal nº 10.520/02, no Decreto 
Federal nº 10.024/2019, no Decreto Federal nº 7.892/2013 e alterações, na Lei Complementar nº 123/2006 al-
terada pela Lei Complementar 147/2014, e subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993 e de outras normas aplicáveis 
ao objeto deste Certame. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados por intermédio de sistema 
eletrônico, qual seja www.licitanet.com.br; bem como no Mural de licitações do SACOP TCE ou Portal da 
Transparência do Município ou poderá ser solicitado através do e-mail cpl.pindaremirim@hotmail.com ou 
ainda na sede da Prefeitura, na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL onde poderão ser obtidos e 
consultados gratuitamente mediante apresentação de mídia gravável (pen-drive), de 2ª a 6ª feira, das 8h às 12h, 
no endereço Avenida Elias Haikel nº 11, Centro, CEP 65.370-000.  Pindaré Mirim/MA, 09 de julho de 2021. 
Alexandre Colares Bezerra Junior. Prefeito Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021, REGISTRO DE PREÇO Nº 024/2021. O 
Município de São João Batista (MA), através da Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Comissão Per-
manente de Licitação - CPL, avisa aos interessados que fará realizar Licitação na seguinte modalidade e con-
dições. Modalidade: Pregão Eletrônico. Modo de disputa: Aberto. Tipo de licitação: Menor Preço Global, que 
será regida pela Lei nº 10.520/2002 e Decretos nº 7.892/2013 e nº 10.024/2019, subsidiariamente as disposi-
ções da Lei nº 8.666/93, suas alterações. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATA-
ÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LOCAÇÃO DE APARELHO 
DE RAIO -X PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO 
JOÃO BATISTA - MA. Data e horário do início da disputa: 9h:00min do dia 27/07/2021. Site para realização 
do Pregão: www.licitanet.com.br. Poderão participar da Licitação todas as empresas especializadas no ramo, 
que comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital, para a execução de seus 
objetivos. Maiores informações poderão ser obtidas no site do LICITANET e também nos dias de expediente 
das 08:00 às 12:00 horas, no Setor de Licitação do Município de São João Batista - MA, onde poderão ser con-
sultados gratuitamente, desde que em mídia. Dúvidas e esclarecimentos, e-mail: cplsaojoaobatista@hotmail.
com. São João Batista - MA, 09 de julho de 2021. Mayara Araújo Pinheiro - Secretária Municipal de Saúde.

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de São João Batista

Comunicação

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IORQUE, torna público que 
Requereu junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos 
Naturais - SEMA a Licença Ambiental de Instalação - LI, para a Im-
plantação do Sistema de Esgotamento Sanitário na sede do município de 
Nova Iorque - Maranhão, conforme processo 124132/2021.
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Além das intervenções no trânsito, a Prefeitura de São Luís também vai atuar em várias
outras áreas para reurbanizar o bairro

OBRAS

“Prefeitura no Bairro”
chega na Vila Luizão

O
pre fei to Edu ar do Brai de 
lan çou, na Vi la Lui zão, nes te 
sá ba do (10), mais uma edi- 
ção do pro gra ma “Pre fei tu ra 

no Bair ro”. A lo ca li da de pas sa a re ce- 
ber, a par tir de ago ra, di ver sos ser vi- 
ços de re vi ta li za ção e re es tru tu ra ção, 
ava li a dos em mais de 1 mi lhão de re- 
ais. Tra ta-se do ter cei ro bair ro de São 
Luís, de pois do Co ro a di nho e Ci da de 
Ope rá ria, a re ce ber in ves ti men tos do 
pro gra ma, que che ga rá em mui tas ou- 
tras re giões da ci da de nos pró xi mos 
me ses, com o ob je ti vo prin ci pal de 
pro por ci o nar mais qua li da de de vi da 
à po pu la ção. “Es ta mos co me çan do 
mais uma edi ção do pro gra ma ‘Pre fei- 
tu ra no Bair ro’, des ta vez na Vi la Lui- 
zão e re gião. Va mos in ves tir em pa vi- 
men to as fál ti co, ilu mi na ção pú bli ca, 
re vi ta li za ção de pra ças, si na li za ção de 
trân si to, lim pe za em ge ral e, prin ci- 
pal men te, em qua li da de de vi da. Es se 
já é o ter cei ro bair ro de São Luís con- 
tem pla do por es se pro gra ma e que re- 
ce be um gran de in ves ti men to pa ra 
tor nar a vi da dos mo ra do res me lhor e 
mais dig na”, des ta cou o pre fei to Edu- 
ar do Brai de, que es ta va acom pa nha- 
do da pri mei ra-da ma, Gra zi e la Brai- 
de.

A re gião da Vi la Lui zão co me çou a 
re ce ber ser vi ços de lim pe za ur ba na, 
en tre eles, ca pi na e ro ça gem. A ilu mi- 
na ção pú bli ca tam bém co me çou a ser 
mo der ni za da com a tro ca da re de an- 
ti ga pe la ilu mi na ção de LED, mais efi- 
ci en te e econô mi ca, em cer ca de 200 
pon tos nas prin ci pais vi as. Tam bém já 
foi ini ci a da a ope ra ção ta pa bu ra co, a 
po da das ár vo res no pe rí me tro ur ba- 
no, fun da men tal pa ra evi tar pro ble- 
mas co mo a per da de efi ci ên cia da ilu- 
mi na ção pú bli ca e o rom pi men to de 
ca bos con du to res da re de elé tri ca.

TRATA-SE DO TERCEIRO BAIRRO DE SÃO LUÍS A RECEBER INVESTIMENTOS DO PROGRAMA

Im por tan te pa ra a se gu ran ça dos 
mo ra do res da Vi la Lui zão, tam bém fo- 
ram ini ci a dos nes te sá ba do, pri mei ro 
dia de “Pre fei tu ra no Bair ro” na lo ca li- 
da de, os ser vi ços de si na li za ção de vi- 
as. Co mo o flu xo de veí cu los na re gião 
é bas tan te in ten so, a Se cre ta ria Mu ni- 
ci pal de Trân si to e Trans por tes 
(SMTT) re a li zou o ma pe a men to de 
to da a re gião e já es tá avan çan do com 
o or de na men to do trân si to, por meio 
de si na li za ção ho ri zon tal e ver ti cal. 
Além das in ter ven ções no trân si to, a 
Pre fei tu ra de São Luís tam bém vai 
atu ar em vá ri as ou tras áre as pa ra 
reur ba ni zar o bair ro. Pa ra ga ran tir 
aces si bi li da de, por exem plo, se rá fei ta 
a re cu pe ra ção as fál ti ca das prin ci pais 
vi as e ave ni das do bair ro, pri o ri zan do 
as ro tas do trans por te pú bli co e as 
áre as de mai or flu xo de veí cu los, me- 
lho ran do a mo bi li da de ur ba na.

Mo ra do res da Vi la Lui zão se reu ni- 
ram na Pra ça Mair lon Agui ar Pi res, 
que se rá re for ma da e re ce be rá uma 
pra ça de ali men ta ção, além de pin tu-
ra de ar te ur ba na e a ins ta la ção de um 
le trei ro ho me na ge an do o bair ro, pa ra 
re ce ber e agra de cer o pre fei to Edu ar- 
do Brai de pe la ini ci a ti va. De acor do 
com João Mar tins, de 49 anos, mo ra- 
dor da Vi la Lui zão há mais de du as dé- 
ca das, es sa é a pri mei ra vez du ran te 
to do o tem po em que mo ra na lo ca li-
da de que o mu ni cí pio re a li za ta ma-
nho in ves ti men to pa ra pro por ci o nar 
mais qua li da de de vi da à co mu ni da-
de. “Es sa é a pri mei ra vez em mais de 
20 anos que eu ve jo um pre fei to fa zer 
al go tão bom co mo o pre fei to Brai de 
es tá fa zen do por nos so bair ro. Nós só 
te mos a agra de cer, pois is so aqui vai 
fi car uma ma ra vi lha. Brai de es tá de 
pa ra béns”, des ta cou o mo ra dor. 

ALIMENTOS

Mesa Brasil Sesc recebe doações de campanha solidária

COMPANHIA DE SOLUÇÕES LOGÍSTICAS ENTREGARAM ESTA SEMANA 213,36 KG DE ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS ARRECADADOS 

O Me sa Bra sil em par ce ria com a
VLI, com pa nhia de so lu ções lo gís ti- 
cas en tre ga ram es ta se ma na 213,36 kg
de ali men tos não pe re cí veis ar re ca da- 
dos na Cam pa nha VLI So li dá rio. As
do a ções fo ram en tre gues ao Clu be de
Mães Sa gra da Fa mí lia da Vi la Em bra- 
tel, en ti da de so ci al ca das tra da no pro- 
gra ma des de 2003 e que aten de 120 fa- 
mí li as da Vi la Em bra tel e ad ja cên ci as.

“Es sas do a ções che gam em boa ho- 
ra, pois com a pan de mia, fa mí li as que
já eram ca ren tes es tão ain da mais ca- 
ren tes. Cri an ças que che gam aqui na
es co la sem nem to mar ca fé por fal ta
de ali men to em ca sa e, mui tas ve zes,
te mos que dar ain da um lan che pa ra
le var. So mos gra tos por ca da aju da
que re ce be mos”, agra de ce 2, fun ci o- 

ná rio da es co la.
A cam pa nha de abran gên cia na ci o- 

nal foi re a li za da com os fun ci o ná ri os
da com pa nhia que con ta com 28 co- 
mi tês do pro gra ma de vo lun ta ri a do
cor po ra ti vo VLI So li dá ria dis tri buí dos
pe lo Bra sil. Pa ra que as do a ções che- 
guem às co mu ni da des, a com pa nhia
fir mou par ce ria com o Sesc que, por
meio de seu Pro gra ma Me sa Bra sil,
que é res pon sá vel pe la lo gís ti ca de
dis tri bui ção a ins ti tui ções e/ou as so- 
ci a ções so ci ais ca das tra das no pro- 
gra ma, que aten dem pes so as em si tu- 
a ção de vul ne ra bi li da de.

O Me sa Bra sil Sesc é uma re de per- 
ma nen te de so li da ri e da de, que atua
des de 2003 no Ma ra nhão com o ob je- 
ti vo de evi tar o des per dí cio de ali men- 

tos e di mi nuir as ca rên ci as nu tri ci o-
nais da po pu la ção. Pa ra al can çar es-
sas me tas, con ta com o apoio de em- 
pre sas, en ti da des so ci ais e vo lun tá ri- 
os.

So bre a VLI  –  A VLI tem o com pro-
mis so de apoi ar a trans for ma ção da
lo gís ti ca no país, por meio da in te gra- 
ção de ser vi ços em por tos, fer ro vi as e
ter mi nais. A em pre sa en glo ba as fer- 
ro vi as Nor te Sul (FNS) e Cen tro-Atlân-
ti ca (FCA), além de ter mi nais in ter- 
mo dais, que unem o car re ga men to e o
des car re ga men to de pro du tos ao
trans por te fer ro viá rio, e ter mi nais
por tuá ri os si tu a dos em ei xos es tra té- 
gi cos da cos ta bra si lei ra, tais co mo em
San tos (SP), São Luís (MA) e Vi tó ria
(ES).

OPORTUNIDADE

Abertas inscrições
para Trabalho Jovem

PROGRAMA CONTA COM A PARCERIA DE VÁRIAS SECRETARIAS 

Es tão aber tas as ins cri ções pa ra as ca pa ci ta ções do
Pro gra ma Tra ba lho Jo vem, no âm bi to do ei xo co o pe ra- 
ção es tra té gi ca, no Po lo Ita qui Ba can ga. Os cur sos se rão
re a li za dos en tre os di as 13 e 14 de ju lho. As ca pa ci ta ções
têm co mo ob je ti vo a as ses so ria gra tui ta a po los de co- 
mér cio, pe que nos em pre en di men tos e, tam bém, à po- 
pu la ção de bai xa ren da – to dos lo ca li za dos no Po lo Ita- 
qui Ba can ga. As ins cri ções es tão aber tas pa ra as se guin- 
tes te má ti cas:

Mar ke ting em Ven das: Apren da a pro mo ver seu ne gó- 
cio (13/7, 8h ou 14h);

Re des So ci ais: Co mo ven der mais atra vés das Re des
So ci ais? (13/7, 8h ou 14h);

Fi nan ças e Pre ço ide al: apren da a cal cu lar o va lor do
seu pro du to pa ra ob ter mais lu cro (14/7, 8h ou 14h);

Aten di men to de Su ces so pa ra po ten ci a li zar su as ven- 
das (14/7, 8h ou 14h).

Os cur sos se rão re a li za dos na Uni da de In te gra da Ja pi- 
a çu (Rua Lu xem bur go, Q.2 – An jo da Guar da). Pa ra se
ins cre ver, é ne ces sá rio pre en cher for mu lá rio no si- 
te seinc.ma.gov.br.

Tra ba lho Jo vem
O pro gra ma é exe cu ta do por meio da Se cre ta ria de

Es ta do de In dús tria, Co mér cio e Ener gia (Seinc), da Se- 
cre ta ria do Tra ba lho e Eco no mia So li dá ria (Se tres), da
Se cre ta ria de Es ta do da Edu ca ção (Se duc) e do Ins ti tu to
de Edu ca ção, Ci ên cia e Tec no lo gia do Ma ra nhão (IE MA)
– e com apoio ins ti tu ci o nal da Se cre ta ria de Es ta do Ex- 
tra or di ná ria da Ju ven tu de (Se e juv).

NOVO SERVIÇO

INSS cria agendamento
para demandas

OBJETIVO É EVITAR AGLOMERAÇÕES DURANTE A PANDEMIA

O Ins ti tu to Na ci o nal do Se gu ro So ci al (INSS) cri ou um
no vo ser vi ço de aten di men to es pe ci a li za do que pos si bi- 
li ta agen da men tos pa ra aten di men to pre sen ci al em ca- 
sos de “de man das que não po dem ser re sol vi das pe los
ca nais re mo tos”. A por ta ria nº 908, que pre vê o ser vi ço,
foi pu bli ca da no Diá rio Ofi ci al da União de ho je (12). 

De acor do com o ins ti tu to, o agen da men to se rá li be- 
ra do a par tir da pró xi ma quin ta-fei ra (15), de for ma a
per mi tir que “mui tas pes so as, que não es ta vam con se- 
guin do aten di men to pre sen ci al por con ta da pan de mia,
se jam aten di das nu ma agên cia do INSS, com ho rá rio
mar ca do e to da a se gu ran ça”. O agen da men to do ser vi- 
ço de ve ser fei to via te le fo ne 135. Por meio da li ga ção, o
aten den te ana li sa rá a so li ci ta ção e fa rá o an da men to ca- 
so a si tu a ção se en qua dre nos ca sos lis ta dos na por ta ria.
O agen da men to po der ser fei to tam bém nas agên ci as.

Ser vi ços
O agen da men to pa ra os aten di men tos abran ge ser vi ços
co mo os de con tes ta ção de Ne xo Téc ni co Epi de mi o ló gi- 
co Pre vi den ciá rio (NTEP) – me to do lo gia pe la qual se
iden ti fi ca quais do en ças e aci den tes es tão re la ci o na dos
com a prá ti ca de uma de ter mi na da ati vi da de pro fis si o- 
nal. Tam bém se en qua dram nos ca sos pre vis tos pe la
por ta ria os aten di men tos so li ci ta dos por por ta do res de
ne ces si da des es pe ci ais (mai o res de 80 anos de ida de,
de fi ci ên cia au di ti va ou vi su al); de ór gãos man te ne do res
in vá li dos que, por is so, im pos si bi li tam a so li ci ta ção de
ser vi ços; con sul tas à con sig na ção ad mi nis tra ti va; pen- 
são es pe ci al vi ta lí cia da pes soa por ta do ra da Sín dro me
da Ta li do mi da; pen são men sal vi ta lí cia do se rin guei ro e
de seus de pen den tes; e pen são es pe ci al das ví ti mas de
he mo diá li se de Ca ru a ru (PE).

São Luís, terça-feira, 13 de julho de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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O resultado da primeira chamada está previsto para o dia 20 de julho

ENSINO SUPERIOR

Inscrições para o
Prouni começam hoje

C
o me çam ama nhã (13) e vão 
até sex ta-fei ra (16) as ins cri- 
ções pa ra o Pro gra ma Uni- 
ver si da de pa ra To dos (Prou- 

ni), do Mi nis té rio da Edu ca ção. O pro- 
gra ma ofe re ce bol sas de es tu do, in te- 
grais e par ci ais (50%), em ins ti tui ções 
par ti cu la res de edu ca ção su pe ri or, em 
cur sos de gra du a ção e se quen ci ais de 
for ma ção es pe cí fi ca, a es tu dan tes 
bra si lei ros sem di plo ma de ní vel su- 
pe ri or.

 O re sul ta do da pri mei ra cha ma da 
es tá pre vis to pa ra o dia 20 de ju lho. 
Pa ra con cor rer às bol sas in te grais, o 
es tu dan te de ve com pro var ren da fa- 
mi li ar bru ta men sal, por pes soa, de 
até 1,5 sa lá rio mí ni mo. Pa ra as bol sas 
par ci ais (50%), a ren da fa mi li ar bru ta 
men sal de ve ser de até 3 sa lá ri os mí ni- 
mos por pes soa. So men te po de rá se 
ins cre ver no Prou ni o es tu dan te bra si- 
lei ro que não pos sua di plo ma de cur- 
so su pe ri or e que te nha par ti ci pa do 
do Enem mais re cen te e ob ti do, no 
mí ni mo, 450 pon tos de mé dia das no- 
tas. Além dis so, o es tu dan te não po de 
ter ti ra do ze ro na re da ção.

As mo da li da des de par ti ci pa ção 
são pa ra os es tu dan tes que te nham 
cur sa do to do o en si no mé dio na re de 
pú bli ca, ou na re de par ti cu lar na con- 
di ção de bol sis ta in te gral da pró pria 
es co la; es tu dan tes com de fi ci ên cia, 
nes te ca so, não é ne ces sá rio ter cur sa- 
do to do en si no mé dio na re de pú bli ca 
ou na re de par ti cu lar na con di ção de 
bol sis ta in te gral da pró pria es co la e, 
por fim,  pro fes so res  da re de pú bli ca 
de en si no, no efe ti vo exer cí cio do ma- 
gis té rio da edu ca ção bá si ca, in te gran- 
tes de qua dro de pes so al per ma nen te 
de ins ti tui ção pú bli ca. Nes se ca so, 
não é ne ces sá rio com pro var ren da. 

O can di da to a bol sas do Prou ni não

RESULTADO DA LISTA DE ESPERA É DIVULGADO NA SEGUNDA

pre ci sa fa zer ves ti bu lar nem es tar ma- 
tri cu la do na ins ti tui ção na qual pre- 
ten de se ins cre ver. En tre tan to, é per- 
mi ti do às ins ti tui ções par ti ci pan tes 
do pro gra ma sub me ter os pré-se le ci- 
o na dos a pro ces so se le ti vo es pe cí fi co, 
isen to de co bran ça de ta xa. Es sa in for- 
ma ção se rá da da ao can di da to no mo- 
men to da ins cri ção.

O pro ces so se le ti vo do Prou ni tem 
uma úni ca eta pa de ins cri ção. A ins- 
cri ção, gra tui ta, é fei ta ex clu si va men- 
te pe la in ter net, na pá gi na do Prou ni. 
O can di da to po de es co lher, em or dem 
de pre fe rên cia, até du as op ções de 
ins ti tui ção, cur so e tur no den tre as 
bol sas dis po ní veis, de acor do com seu 
per fil. 

O can di da to com de fi ci ên cia ou 
que se au to de cla rar in dí ge na, pre to 
ou par do po de op tar por con cor rer a 
bol sas des ti na das a po lí ti cas de ações 
afir ma ti vas. Du ran te o pe río do de ins- 

cri ção, o can di da to po de al te rar as op- 
ções. Se rá con si de ra da vá li da a úl ti ma 
ins cri ção con fir ma da. En cer ra do o 
pra zo de ins cri ção, o sis te ma do Prou- 
ni clas si fi ca os es tu dan tes de acor do 
com as op ções e as no tas ob ti das no 
Enem.

 Os es tu dan tes são pré-se le ci o na-
dos em ape nas uma das op ções de 
cur so, ob ser va da a or dem es co lhi da 
no mo men to da ins cri ção e o li mi te de 
bol sas dis po ní veis. Se rão re a li za das 
du as cha ma das. A ca da cha ma da, os 
can di da tos pré-se le ci o na dos têm um 
pra zo pa ra com pa re cer à ins ti tui ção 
de en si no e apre sen tar os do cu men- 
tos que com pro vem as in for ma ções 
pres ta das na fi cha de ins cri ção. Pa ra 
cer ti fi car-se da ve ra ci da de das in for-
ma ções pres ta das, a ins ti tui ção po de 
pe dir ao es tu dan te ou tros do cu men-
tos que jul gar ne ces sá ri os.

PAÇO DO LUMIAR

Governo inicia reconstrução da Feira do Maiobão
Com o ob je ti vo de ga ran tir um lo cal 

ade qua do de tra ba lho pa ra os fei ran- 
tes e com mais hi gi e ne e con for to pa ra 
os con su mi do res, o Go ver no do Es ta- 
do ini ci ou a re cons tru ção do Mer ca do 
da Ave ni da 10, a Fei ra do Mai o bão, em 
Pa ço do Lu mi ar, na re gião da Gran de 
Ilha. Nes ta se ma na, a obra avan ça 
com exe cu ção da fun da ção da no va 
es tru tu ra. A ação é co or de na da pe la 
Se cre ta ria de Es ta do das Ci da des e 
De sen vol vi men to Ur ba no (Se cid) em 
par ce ria com a pre fei tu ra do mu ni cí- 
pio. 

Or ça da em R$ 805.563,91, a in ter- 
ven ção na Fei ra do Mai o bão, co mo o 
es pa ço é po pu lar men te co nhe ci do, 
con tem pla no vas ins ta la ções elé tri cas 
e hi dráu li cas, no va co ber tu ra me tá li- 
ca, im plan ta ção de sis te ma de com- 
ba te a in cên dio, pin tu ra, aces si bi li da- 
de com ram pas e pi so po do tá til, cons- 
tru ção e re ves ti men to das ban ca das. 
O en tor no da fei ra se rá ur ba ni za do 
com pa vi men ta ção em blo cos de con- 
cre to in ter tra va dos, meio-fio, ram pas 
de aces si bi li da de, ins ta la ção de aca- 
de mia ao ar li vre e playground.

“Além da obra na Fei ra da Ave ni da 
10, va mos re a li zar in ter ven ção em 
seis por tos. Com es sa par ce ria, do go- 
ver na dor Flá vio Di no e pre fei tu ras, 
va mos man ter o Ma ra nhão no ru mo 
cer to”, des ta cou o se cre tá rio de Es ta- 
do das Ci da des e De sen vol vi men to 
Ur ba no, Már cio Jerry.

A pre fei ta Pau la Aze ve do pon tu ou a 
im por tân cia da par ce ria com o po der 
es ta du al na re a li za ção da obra. “Já re- 
ce be mos mui tos be ne fí ci os em par ce- 
ria com o Go ver no do Es ta do e, ago ra, 
va mos fa zer a ade qua ção da nos sa fei- 
ra, um pe di do dos fei ran tes e da po- 
pu la ção de mo do em ge ral. Pa ra que 
te nham me lho res con di ções de ven da 
dos pro du tos”, afir mou. A fei ran te, 
Mo re na San tos, es tá ani ma da com o

NESTA SEMANA, A OBRA AVANÇA COM EXECUÇÃO DA FUNDAÇÃO DA NOVA ESTRUTURA

iní cio da obra. “Há mui tos anos es pe- 
rá va mos por es sa obra em nos sa fei ra. 
Só te mos a agra de cer ao go ver no e 
pre fei ta pe la ini ci a ti va”.

Mais obras
Na sex ta-fei ra (9), o Go ver no do Es- 

ta do, por in ter mé dio Se cid, em par ce- 
ria com a Pre fei tu ra de Pa ço de Lu mi- 
ar, as si nou a Or dem de Ser vi ço pa ra 
iní cio das obras de ur ba ni za ção de 
três por tos em Pa ço do Lu mi ar, nas 
co mu ni da des Mo jó, Tim bu ba e Mo- 
ca ji tu ba. As in ter ven ções vi sam ga- 
ran tir me lho ria no es co a men to da 
pro du ção dos pes ca do res e pro mo ver 

con for to pa ra a co mu ni da de e vi si tan-
tes.  

Em uma se gun da eta pa, mais três 
por tos no mu ni cí pio re ce be rão obras, 
to ta li zan do seis por tos. Prin ci pal fon- 
te de ren da dos mo ra do res da re gião, a 
pes ca é um atra ti vo econô mi co, cul tu-
ral e de mo bi li da de. Além dos pei xes, 
a ci da de é re fe rên cia no mer ca do de 
os tras, sar nam bi e su ru ru, que pos su- 
em gran de re le vân cia na cu li ná ria 
ma ra nhen se. Os ter mi nais pes quei ros 
be ne fi ci am mais de du as mil fa mí li as 
em Pa ço do Lu mi ar.

Ou tro ca so

SÃO LUÍS

Tartaruga morta na
praia do Olho d’Água

SURFISTAS REALIZARAM O REGASTE DO ANIMAL

Du ran te o do min go (11), uma tar ta ru ga foi en con tra- 
da mor ta na Praia do Olho d’Água em São Luís, por vol ta
das 16h. Quem re a li zou o re gas te do ani mal, fo ram os
sur fis tas que es ta vam na praia no mo men to e acom pa- 
nha do pe los guar da-vi das da Guar da Mu ni ci pal de São
Luís (GMSL).

Se gun do as in for ma ções, foi aci o na do o Pro je to Que- 
a mar/UF MA. Que após aná li ses, iden ti fi cou que o ani- 
mal per ten ce à es pé cie Lepidochelys oli va cea (tar ta ru- 
ga-oli va). As cau sas da mor te ain da são des co nhe ci das.

Em ju nho ocor reu um ou tro ca so, de uma tar ta ru ga
ser en con tra da mor ta na praia de São Mar cos, lo ca li za- 
do na Ave ni da Li to râ nea, em São Luís.

Se gun do o Cor po de Bom bei ros Mi li tar do Ma ra- 
nhão (CBM MA), ao che gar ao lo cal, foi cons ta ta do que o
ani mal já es ta va em es ta do de de com po si ção. De pois do
res ga te, foi co mu ni ca do ao Pro je to Quelô ni os Aquá ti cos
do Ma ra nhão (QUE A MAR), que en ter rou o ani mal em
um lo cal de mar ca do.

CONFLITOS AGRÁRIOS

Trabalhador rural é
morto no Maranhão

SUSPEITOS SÃO DOIS HOMENS AINDA NÃO IDENTIFICADOS

Um tra ba lha dor ru ral foi mor to a ti ros no úl ti mo do- 
min go (11) no po vo a do Vol ta da Pal mei ra, no mu ni cí pio
de Co dó.

O ho mem foi iden ti fi ca do co mo Jo sé Fran cis co de
Sou sa Araú jo.

De acor do com a Fe de ra ção dos Tra ba lha do res Ru rais
Agri cul to res e Agri cul to ras Fa mi li a res do Es ta do do Ma- 
ra nhão (Fe ta e ma), o tra ba lha dor ru ral era co nhe ce dor
de con fli tos agrá ri os na co mu ni da de Ver gel, em Co dó, e
já ha via per di do qua tro fa mi li a res de vi do es ses con fli- 
tos.

Os sus pei tos do cri me são dois ho mens que ain da não
fo ra iden ti fi ca dos.

Es se já é o quar to as sas si na to de tra ba lha do res ru rais
ou agri cul to res no Ma ra nhão em ape nas um mês.

São Luís, terça-feira, 13 de julho de 2021
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Ocupando a terceira colocação na Série B do Campeonato Brasileiro, Tricolor tem
segunda partida consecutiva na noite de hoje, contra o Rubro-Negro, no Barradão

SÉRIE B

Para ficar no G4,
Sampaio desafia Vitória
NERES PINTO

D
e pois de per der por 1 a 0 pa- 
ra o Vas co da Ga ma, na noi- 
te da úl ti ma sex ta-fei ra, no 
Rio de Ja nei ro, o Sam paio 

Cor rêa vol ta a cam po nes ta ter ça-fei ra 
pa ra fa zer sua se gun da par ti da con se- 
cu ti va, fo ra de ca sa, na Sé rie B do 
Cam pe o na to Bra si lei ro. O Tri co lor jo- 
ga em Sal va dor-BA, a par tir das 21h30, 
con tra o Vi tó ria, em par ti da mar ca da 
pa ra o Es tá dio Bar ra dão.

Ter cei ro co lo ca do na com pe ti ção, 
com 18 pon tos ga nhos, o re pre sen- 
tan te ma ra nhen se po de rá se apro xi- 
mar do Náu ti co, atu al lí der, que até 
on tem à noi te, quan do en fren tou a 
Pon te Pre ta, já ti nha 24. Já o Vi tó ria 
vem de um em pa te com o Con fi an ça 
(1 a 1) em Ara ca ju, tem ape nas oi to 
pon tos e ocu pa a dé ci ma sex ta po si- 
ção.

Ape sar da der ro ta pa ra os vas caí- 
nos, o téc ni co Fe li pe Su ri an gos tou da 
apre sen ta ção da equi pe, mas te rá que 
fa zer uma al te ra ção na de fe sa, on de o 
za guei ro Joé cio so freu uma le são no 
pé. Nil son Jú ni or de ve rá ser o subs ti- 
tu to. É pro vá vel que ha ja uma no va al- 
te ra ção no meio de cam po, se tor que 
vem sen do bas tan te cri ti ca do pe la fal- 
ta de cri a ti vi da de. Eloir, que cum priu 
sus pen são pe lo ter cei ro car tão ama- 
re lo, po de apa re cer e dis pu tar uma va- 
ga com Gui Cam pa na. A ten dên cia é 
man ter o mes mo ata que com Pi men- 
ti nha, Je fi nho e Je an Sil va.

As sim co mo o trei na dor bo li vi a no,

Ar bi tra gem

SAMPAIO REALIZOU APENAS UM TREINO APÓS A PARTIDA CONTRA O VASCO

os jo ga do res es tão oti mis tas. “Fi ze- 
mos uma gran de par ti da con tra o Vas- 
co, lu ta mos mui to, mas, in fe liz men te, 
não con se gui mos em pa tar. Ago ra te- 
mos ou tro jo go mui to di fí cil, mas em 
con di ções de tra zer mos um bom re- 
sul ta do pa ra ca sa”, dis se o la te ral-di- 
rei to Gus ta vo, ca pi tão do ti me.

De pois de trei nar no CT Jo sé Car los 
Ma ci ei ra, no do min go, o gru po se 
apre sen tou on tem pe la ma nhã pa ra a 
vi a gem à ca pi tal bai a na. A pro vá vel 
for ma ção pa ra o jo go des ta noi te se rá 
es ta:

Mo ta; Luís Gus ta vo, Pau lo Sér gio, 
Nil son Jú ni or e Zé Ma rio; Mau ro Sil va, 
Fer rei ra e Eloir (Cam pa na); Pi men ti- 
nha, Je fi nho e Je an Sil va.

No Vi tó ria, o téc ni co Ra món não 
de ve rá con tar com Pa blo, que foi ex- 
pul so no sá ba do e cum pri rá sus pen- 
são au to má ti ca. Ro ber to ou Tha lis son 

de ve ser o subs ti tu to. As sim sen do, o 
ru bro-ne gro bai a no jo ga rá com Ro- 
nal do; Ce dric, João Vic tor, Wal la ce 
Reis e Pe dri nho; João Pe dro, Fer nan do 
Ne to, Ro ber to (ou Tha lis son) e Bru no 
Oli vei ra; Da vid, Gui lher me San tos e 
Di nei.

Nos úl ti mos dez jo gos fo ram  cin co 
vi tó ri as do Sam paio,  três do Vi tó ria  e 
dois em pa tes. No úl ti mo jo go hou ve 
em pa te por 1 a 1.

A Con fe de ra ção Bra si lei ra de Fu te- 
bol (CBF) de sig nou pa ra es te jo go ar-
bi tra gem per nam bu ca na. Ro dri go Jo- 
sé Pe rei ra de Li ma se rá o ár bi tro, ten-
do co mo as sis ten tes Ri car do Be zer ra 
Chi an ca e Fran cis co Cha ves Be zer ra 
Ju ni or. O Quar to Ár bi tro é Bru no Pe- 
rei ra Vas con ce los,  da Bahia.

FORA DO G4

Moto liga o alerta na Série D

MOTO CLUB PERDEU PARA O 4 DE JULHO NO PIAUÍ E SAIU DO G4 DO GRUPO 2 DA SÉRIE D DO CAMPEONATO BRASILEIRO

A der ro ta (2 a 0) pa ra o 4 de Ju lho-
PI, em Pi ri pi ri, na tar de do úl ti mo do- 
min go, dei xou o Mo to Club em si tu a- 
ção de li ca da na Sé rie D do Cam pe o- 
na to Bra si lei ro. O Ru bro-Ne gro per- 
deu a quar ta co lo ca ção pa ra o Im pe- 
ra triz e só não caiu mais uma po si ção
por que Ju ven tu de e To can ti nó po lis fi- 
ca ram no em pa te por 3 a 3 na ci da de
de São Ma teus.

O Guarany de So bral-CE, mes mo
der ro ta do por 1 a 0 pa ra o Ca va lo de
Aço, no Es tá dio Frei Epi fâ nio, per ma- 
ne ce na li de ran ça, com 12 pon tos em
seis jo gos. O ti me ce a ren se tem ain da
o me lhor ata que com 10 gols mar ca- 
dos e sua de fe sa so freu se te. O apro- 
vei ta men to é de 66,7%. Na se gun da
co lo ca ção es tá o 4 de Ju lho, com 11.

O Mo to tem uma de fe sa mui to vul- 
ne rá vel, com oi to gols so fri dos até o
mo men to. O ata que mar cou ape nas
se te ve zes, por tan to, há sal do ne ga ti vo
de um gol. A equi pe mo ten se, em seis
jo gos, con se guiu ape nas uma vi tó ria
(so bre o Ju ven tu de Sa mas), três em- 
pa tes e du as der ro tas. Es se de ta lhe já
co me ça a dei xar a tor ci da pre o cu pa- 
da, pois ape nas qua tro equi pes se

clas si fi cam pa ra a pró xi ma fa se.
No sá ba do, o Mo to vai ten tar a pri- 

mei ra vi tó ria em  ca sa,  di an te do lan- 
ter na Pal mas-TO. O jo go tem seu iní- 
cio às 15h30 no Es tá dio Nho zi nho
San tos. Pa ra vol tar ao G4 o Pa pão pre- 
ci sa ven cer e fi car tor cen do por um
tro pe ço do Im pe ra triz di an te do To- 
can ti nó po lis, em  ter ri tó rio to can ti no.
O Ju ven tu de Sa mas vai a So bral en- 
fren tar o Guarany, e o 4 de ju lho es ta rá
em Pa ra go mi nas-PA, en ca ran do o ter- 
cei ro co lo ca do. O re pre sen tan te pa ra- 
en se tem 9 pon tos.

Pa ra a par ti da di an te do Pal mas, o
Mo to já po de rá ter de vol ta o vo lan te
Co dó, após cum prir sus pen são pe lo
ter cei ro car tão ama re lo. Tam bém de- 
ve rá con tar com o re tor no de Ted Lo- 
ve, ou tro que fi cou de fo ra no Pi auí
de vi do à ex pul são no jo go an te ri or. O
za guei ro Wan der son, que sen tiu uma
pan ca da na ca be ça e saiu no in ter va lo
do jo go com o 4 de Ju lho,  se rá re e xa- 
mi na do.

O meia Már cio Di o go ad mi te que a
si tu a ção do Mo to co me ça a fi car mais
di fí cil, po rém con si de ra que ain da há
tem po pa ra uma re a bi li ta ção a par tir

das pró xi mas par ti das.
“Re al men te es ta mos vin do de uma

sequên cia ne ga ti va. São três jo gos
sem ven cer, mas já sa bía mos a di fi cul-
da de que te ría mos nes ta com pe ti ção,
de to da a for ma, já tem tem po e às ve- 
zes co me te mos os mes mos er ros dos
ou tros jo gos. Va mos con ti nu ar o tra- 
ba lho, sa ben do que te mos po ten ci al
pa ra re ver ter mos a si tu a ção, em bo ra
com pre o cu pa ção, pois no pró xi mo
fim de se ma na ter mi na o pri mei ro
tur no, uma pri mei ra fa se on de ho je a
gen te não se en con tra no G4. Só nós
jo ga do res po de mos mu dar es sa si tu a- 
ção”, ana li sou Már cio Di o go.

De vi do às cons tan tes fa lhas ob ser-
va das em to dos os se to res, o Mo to vai
bus car mais três re for ços ain da nes ta
se ma na. Em con sequên cia, al guns jo- 
ga do res que não vêm cor res pon den- 
do às ex pec ta ti vas se rão cha ma dos
pa ra a res ci são con tra tu al. O téc ni co
Fer ro, ape sar das pres sões de gran de
par te da tor ci da, se gue pres ti gi a do
pe la di re to ria e não ha via até on tem,
no iní cio da tar de, ne nhum in dí cio de
que es ta ria co ta do pa ra ser de mi ti do.
(NP)

TÊNIS

Novak Djokovic deve
manter #1 do mundo

Após um pri mei ro se mes tre es pe ta cu lar, em que se
tor nou ape nas o quin to te nis ta na his tó ria a ven cer os
três pri mei ros Grand Slam do ano (Aber to da Aus trá lia,
Ro land Gar ros e Wim ble don) – al go que só Jack Craw- 
ford (1933), Don Bud ge (1938), Lew Ho ad (1956) e Rod
La ver (1962 e 1969) con se gui ram -, o sér vio No vak Djo- 
ko vic tem óti mas pers pec ti vas pa ra tam bém ter mi nar a
tem po ra da co mo nú me ro 1 do mun do.

Re cor dis ta de se ma nas na li de ran ça do ran king da
ATP, che gan do a 329 nes ta se gun da-fei ra, Djo ko vic viu a
sua van ta gem na pon ta cair mui to pou co, com uma le ve
apro xi ma ção do rus so Da ni il Med ve dev, que ain da as- 
sim es tá mais de 1.700 pon tos atrás (12 113 con tra
10.370). Con tu do, o sér vio não tem tan tos pon tos a de- 
fen der no se gun do se mes tre e po de am pli ar ain da mais
a van ta gem.

O nú me ro 1 do mun do de ve rá per ma ne cer na pon ta
pe lo me nos até o US Open, já que de fen de so men te me- 
ta de dos pon tos con quis ta dos no Mas ters 1000 de Cin- 
cin na ti, nos Es ta dos Uni dos, e po de so mar qual quer
pon to que con quis tar no Mas ters 1000 do Ca na dá. De
que bra, ele não pas sou das oi ta vas de fi nal no Grand
Slam em No va York, ten do no va pos si bi li da de de co lo car
mais pon tos na con ta.

De pois da tem po ra da ame ri ca na, há cer tas dú vi das
de co mo se rá a re ta fi nal do ano, prin ci pal men te por
cau sa dos tor nei os asiá ti cos. De pois do US Open, o sér- 
vio tem a de fen der me ta de dos pon tos pe las con quis tas
no ATP 500 de Tó quio, que não acon te ce rá em 2021, e do
Mas ters 1000 de Pa ris. Além dis so, há tam bém a se mi fi- 
nal do ATP Fi nals.

Já o ca na den se De nis Sha po va lov, se mi fi na lis ta em
Wim ble don ao per der pa ra Djo ko vic, apro vei tou a boa
cam pa nha em Lon dres pa ra re tor nar ao Top 10 e igua lar
a sua me lhor mar ca no ran king. Ele ga nhou du as co lo- 
ca ções na lis ta des ta se gun da-fei ra e ago ra apa re ce no
10.º lu gar na ATP.

Ou tro que tam bém su biu com o de sem pe nho em
Wim ble don foi o vi ce-cam peão Mat teo Ber ret ti ni, que
me lho rou uma co lo ca ção e ago ra é o nú me ro 8 do mun- 
do, sua me lhor po si ção da car rei ra. O ita li a no dei xou pa- 
ra trás o suí ço Ro ger Fe de rer, que se se gu rou no Top 10
fi can do no no no pos to, ain da com al gu ma fol ga.

Fe de rer tem mais de 1.000 pon tos de van ta gem pa ra o
atu al 11.º do mun do, o po lo nês Hu bert Hur kacz, mais
um que apro vei tou o tra di ci o nal even to so bre a gra ma
pa ra gal gar se te po si ções e su bir pa ra o 11.º lu gar, o mais
al to da car rei ra.

AMÉRICA

Libertadores retorna
hoje com três brasileiros

FLUMINENSE ENFRENTA O CERRO PORTENO FORA DE CASA

Ela es tá de vol ta! Mas de quem es ta mos fa lan do? Cal- 
ma, eu ex pli co. Es ta mos nos re fe rin do a Co pa Li ber ta- 
do res da Amé ri ca ou Ta ça Li ber ta do res da Amé ri ca, co- 
mo vo cê pre fe rir.

Sim, a mai or com pe ti ção de clu be do fu te bol sul-
ame ri ca no re tor na nes ta se ma na, com os jo gos de ida
das oi ta vas de fi nal do tor neio, on de ain da con ta mos
com seis clu bes bra si lei ros vi vo na mes ma: Atlé ti co-MG,
Fla men go, Flu mi nen se, In ter na ci o nal, Pal mei ras e São
Pau lo.

Os jo gos das oi ta vas de fi nal pa ra os bra si lei ros ini ci- 
am ho je – 13 de ju lho, on de te re mos o pri mei ro con fron- 
to en tre São Pau lo x Ra cing, o du e lo aqui em des ta que
se rá no Mo rum bi, a par tir das 21h30 (de Bra sí lia), com o
jo go da vol ta ocor ren do já na pró xi ma se ma na, na Ar- 
gen ti na.

Além des se con fron to, ou tros bra si lei ros en tram em
cam po ho je; fa la mos do Flu mi nen se e Atlé ti co-MG, com
o Tri co lor das La ran jei ras jo gan do lon ge de seus do mí- 
ni os, di an te do Cer ro Por teño – do Pa ra guai, no La Ol la, a
par tir das 19h15 (de Bra sí lia). A vol ta tam bém ocor re rá
na pró xi ma se ma na, na ter ça-fei ra – 20 de ju lho, no mes- 
mo ho rá rio.

O Ga lo por sua vez pe ga rá o Bo ca Ju ni ors na Bom bo- 
ne ra – Ar gen ti na, a par tir das 19h15 (de Bra sí lia), com o
du e lo da vol ta sen do re a li za do no Mi nei rão, na pró xi ma
se ma na, dia 20 de ju lho, no mes mo ho rá rio.

Quar ta-Fei ra se rá a vez do Pal mei ras e Fla men go vol- 
ta rem a cam po pe lo tor neio aqui em ques tão, on de en- 
ca ram a Uni ver si dad Ca tó li ca e De fen sa y Jus ti cia, às
19h15 e 21h30, res pec ti va men te. Na quin ta-fei ra se rá a
vez do In ter en trar em cam po, com o du e lo di an te do
Olím pia, no Pa ra guai, a par tir das 21h30 (am bos os jo gos
no ho rá rio de Bra sí lia).

São Luís, terça-feira, 13 de julho de 2021
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Homenagem póstuma retratada em exposição mostra todo o legado deixado pelo ator,
encenador e teatrólogo que marcou a sua trajetória com espetáculos marcantes

IN MEMORIAN

O teatro e arte de Luiz
Pazzini em exposição

A
obra e o le ga do do te a tró lo go 
e ar te-edu ca dor Luiz Paz zi ni 
es tão sen do lem bra das em 
uma ho me na gem in me mo ri- 

an que po dem ser vis ta na ex po si ção 
“Luiz Paz zi ni: Vi da e Obra de um Te a- 
tro de Me mó ri as”, que es tá em car taz 
na Ga le ria de Ar te do Sesc Cen tro até 
31 de agos to, no ho rá rio das 9h às 
11h30 e 13h30 às 17h. O agen da men to 
de ve ser re a li za do pe los te le fo nes 
3216-3830 e 3216-3826.

Paz zi ni fa le ceu em abril de 2020 em 
de cor rên cia  de com pli ca ções da Co- 
vid-19. Os in te gran tes do gru po te a- 
tral Ce na Aber ta, um dos gran des le- 
ga dos dei xa dos pe lo ator-pes qui sa- 
dor-edu ca dor, par ti ci pa ram do pro- 
ces so de mon ta gem do tra ba lho

Luiz Paz zi ni foi ator, en ce na dor e 
co mo tal sem pre uti li zou as ar tes plás- 
ti cas em seus es pe tá cu los con ce ben- 
do e exe cu tan do pro pos tas vi su ais de 
ce ná ri os e fi gu ri nos que se re ve lam 
co mo pri mo ro sas obras pri mas de 
imen su rá vel va lor es té ti co pa ra os es- 
tu dos e prá ti cas das vi su a li da des da 
ce na. A ex po si ção pre ten de re vi si tar a 
sua re le van te tra je tó ria ar tís ti ca.

Luís Paz zi ni era pro fes sor apo sen- 
ta do do de par ta men to de Ar tes Cê ni- 
cas da Uni ver si da de Fe de ral do Ma ra- 
nhão (UF MA), on de ini ci ou sua car- 
rei ra na do cên cia em 1992. Ele foi res- 
pon sá vel pe la for mu la ção e fun da ção 
do cur so de li cen ci a tu ra em Te a tro, 
em 2005, e do Cen tro de Ar tes da Uni- 
ver si da de.

Um dos seus prin ci pais le ga dos foi 
o Gru po Ce na Aber ta, que ti nha o ob-

OU TRAS HO ME NA GENS

LUIZ PAZZINI FALECEU EM ABRIL DO ANO PASSADO EM DECORRÊNCIA DA COVID-19

DIVULGSÇÃO

je ti vo de pes qui sar a lin gua gem te a- 
tral pau ta da na re la ção ator-pes qui sa- 
dor-edu ca dor, de sen vol ven do ex pe ri- 
men tos cê ni cos, in ter ven ções e es pe- 
tá cu los per for má ti cos, e sem pre ex- 
plo ran do es pa ços inu si ta dos com es- 
tu dan tes do cur so de Te a tro da UF MA 
e pes so as da co mu ni da de.

Por sua atu a ção tan to no gru po 
quan to na co or de na ção do pro je to de 
ex ten são “Me mó ria e En ce na ção em 
Mo vi men to: ABC da Cul tu ra Ma ra- 
nhen se”, e ain da em ofi ci nas for ma ti- 
vas pa ra um pú bli co di ver si fi ca do 
(pro fes so res das Li cen ci a tu ras do 
Cam po, alu nos do En si no Mé dio, ato- 
res e po pu la ções qui lom bo las ma ra- 
nhen ses), Paz zi ni foi con tem pla do 
com pre mi a ções fe de rais que pos si bi- 

li ta ram a con ti nui da de de sua pes qui-
sa, ba se a da na pe da go gia li ber ta do ra 
de Pau lo Frei re e no te a tro po lí ti co de 
Ber told Bre cht.

Den tre as di ver sas ho me na gens re- 
ce bi das in me mo ri an, es tão o tí tu lo de 
pro fes sor Ho no ris Cau sa pe la Uni ver- 
si da de Fe de ral do Ma ra nhão (UF MA), 
on de atu a va co mo do cen te do de par-
ta men to de Ar tes Cê ni cas, o tro féu no 
Fes ti val Guar ni cê de Ci ne ma, um dos 
mais im por tan tes do país, e o dos siê 
“Luiz Paz zi ni – te a tro de me mó ri as e 
pro ces sos edu ca ti vos”, que se rá pu-
bli ca do pe la re vis ta Ras cu nho – Ca mi-
nhos da Pes qui sa em Ar tes Cê ni cas, 
da Uni ver si da de Fe de ral de Uber lân- 

MÚSICA

Simone & Simaria lançam o single ‘No llores más’

CANÇÃO CHEGA ACOMPANHADA DE VIDEOCLIPE GRAVADO EM CANCÚN.  MÚSICA É INTERPRETADA EM PORTUGUÊS E EM ESPANHOL

(CRÉDITO: DIVULGAÇÃO)

Si mo ne & Si ma ria es quen tam o iní- 
cio de in ver no com uma par ce ria in- 
ter na ci o nal. Ao la do do as tro co lom- 
bi a no Se bas tián Yatra, a du pla in ter- 
pre ta, em por tu guês e es pa nhol, a
can ção “No llo res más”, que traz uma
sa bo ro sa mis tu ra de rit mos co mo o
ser ta ne jo, reg ga e ton e mú si ca afri ca- 
na.

O sin gle, com pos to por Si ma ria,
Ca le ma, Ra fi nha RSQ e Se bas tián
Yatra, é uma ver são do su ces so “Te
amo”, de Ca le ma, du pla de ir mãos de
São To mé e Prín ci pe, ho je ra di ca da
em Por tu gal. “Des co bri es sa me lo dia
quan do gra vei um cli pe com Ca le ma,
em Por tu gal. Des de a pri mei ra vez
que vi o Ca le ma, me en can tei. No dia
da gra va ção, eles co lo ca ram es se som.
E eu per gun tei: ‘Que som é es se?’ E
eles dis se ram que era uma brin ca dei- 
ra que es ta vam fa zen do. E eu dis se:
‘Gen te, es tou apai xo na da, is so é lin do
de mais! Na mes ma ho ra, eu per gun tei
se um dia eu po de ria gra var. E eles to- 
pa ram”, dis se Si ma ria.

Se bas tián Yatra tam bém ce le brou o
en con tro: “Es cre ver e gra var uma mú- 
si ca com mi nhas du as ami gas Si mo ne

e Si ma ria foi uma ver da dei ra hon ra!
Ti nha o so nho de en con trar uma can- 
ção em por tu guês que me en tu si as- 
mas se. ‘No Llo res Más’ une gê ne ros
mu si cais dis tin tos, em por tu guês e es- 
pa nhol, e se trans for ma nu ma vi a gem
de emo ções”, dis se o as tro co lom bi a- 
no.

Jun ta men te com a can ção, Si mo ne,
Si ma ria e Yatra es tre lam jun tos um vi- 
de o cli pe gra va do em Can cún, no Mé- 
xi co, sob a di re ção de Char lie Nel son,
o mes mo que di ri giu o cli pe de Fri end
de se ma na, que reú ne as es tre las Dan- 
na Pa o la, Luí sa Son za e Ai ta na.

O sin gle e cli pe de “No llo res más”
che gam após dois anos do pri mei ro
en con tro de Si mo ne & Si ma ria com
Se bas tián Yatra, no fi nal de 2019. “Nos
co nhe ce mos quan do o Yatra veio pa ra
o Bra sil. Nos en con tra mos num al mo- 
ço pro mo vi do pe la Uni ver sal Mu sic.
Foi quan do eu mos trei a mú si ca. Ele
fi cou apai xo na do e dis se: ‘Va mos me- 
xer nis so’. Daí em di an te, co me ça mos
a con ver sar e fi ze mos um en con tro
vir tu al. De pois de qua se dois anos, fo- 
mos pa ra o Mé xi co gra var o cli pe”,
con ta Si ma ria.

Com ener gia e ir re ve rên cia, a du pla
Si mo ne & Si ma ria, que con ta com
mais de 75 mi lhões de se gui do res em
seus per fis no Ins ta gram, 10.3 mi lhões
de ins cri tos em seu ca nal do YouTube
e 5.1 mi lhões de ou vin tes men sais no
Spotify, mos tra que lu gar de mu lher é
on de ela qui ser. Com a for ma ção iné- 
di ta de uma du pla de mu lhe res, as ir- 
mãs se guem a pe ga da ser ta ne ja e uma
de li ci o sa mis tu ra com as prin ci pais
ten dên ci as da mú si ca.

Um dos mai o res no mes des sa ge ra- 
ção do pop La ti no, o ba la dis ta ro mân-
ti co co lom bi a no Se bas tián Yatra é um
ar tis ta pre mi a do, ven ce dor de múl ti-
plos Cer ti fi ca dos de Pla ti na. Atu al- 
men te, ele fi gu ra em lis tas das mais
to ca das por to do o mun do com Pa re ja
del año, seu sin gle mais re cen te. O cli- 
pe da fai xa é atu al men te um dos ví de-
os mais as sis ti dos do mun do, se gun- 
do os charts do YouTube Mu sic. A mú-
si ca tam bém fi gu ra en tre as 25 can-
ções mais po pu la res do mun do nas
lis tas do Spotify. Com mais de 26,8 mi-
lhões de ou vin tes men sais Yatra acu-
mu lou ao lon go da car rei ra mais de 15
bi lhões de stre ams.

Es pe tá cu los e ba te-pa po do Gru po Cor po

16/7, 13/8, 17/9 e 8/10, a par tir de 19h30,
pe lo ca nal do YouTube da com pa nhia. Gra -
tui to.

CINEMA

Viúva Negra bate
recorde na pandemia

 FILME ARRECARDOU  US$ 80 MILHÕES NO FINAL DE SEMANA

(CRÉDITO: JAY MAIDMENT/MARVEL STUDIOS/DIVULGAÇÃO)(

Pri mei ro fil me so lo da es piã e su per he roí na Na tasha
Ro ma noff, “Viú va Ne gra” tem es treia avas sa la do ra nos
Es ta dos Uni dos. O lon ga con quis tou US$ 80 mi lhões
ape nas con si de ran do a bi lhe te ria das sa las de exi bi ção,
no fim de se ma na de lan ça men to, Es tes são os me lho res
nú me ros da pan de mia des de a re a ber tu ra dos ci ne mas
nos Es ta do Uni dos. Os da dos são do ob ser va dor da in- 
dús tria Exhi bi tor Re la ti ons.

O re sul ta do do pri mei ro fim de se ma na é mais po si ti- 
vo se le va do em con si de ra ção o su ces so tam bém no Pre- 
mi er Ac cess, op ção de alu gar o fil me den tro da Disney
Plus. Ape nas pe la pla ta for ma de stre a ming, o lon ga ar re- 
ca dou mais US$ 60 mi lhões nos EUA e mais US$ 78 mi- 
lhões in ter na ci o nal men te. Ao to do, a ar re ca da ção glo- 
bal do fim de se ma na de es treia do fil me é de US$ 218
mi lhões.

Com es te su ces so, o fil me dei xou pa ra trás “Ve lo zes e
Fu ri o sos 9” e as su miu o to po da bi lhe te ria nor te-ame ri- 
ca na, além de ter ba ti do o re cor de do ci ne ma em pan de- 
mia, que tam bém per ten cia à ação de di ca da aos car ros.
A pro du ção pro ta go ni za da por Vin Di e sel ar re ca dou
US$ 70 mi lhões na aber tu ra.

A pro du ção é o re tor no da Mar vel às sa las de ci ne ma,
es tre la da por Scar lett Johans son,  que ain da di vi de te la
com ato res do ca ci fe de Ra chel Weisz, Flo ren ce Pugh e
Da vid Har bour. O fil me mar ca a des pe di da da “Viú va
Ne gra” do uni ver so Mar vel e con ta uma his tó ria en tre os
acon te ci men tos de “Ca pi tão Amé ri ca: Guer ra ci vil” e
“Vin ga do res: Guer ra in fi ni ta”.

DANÇA

Grupo Corpo traz
espetáculos on-line

PÚBLICO  PODE PARTICIPAR DAS SESSÕES  E DE BATE-PAPO

(CRÉDITO: JOSÉ LUIZ PEDERNEIRAS/GRUPO CORPO/DIVULGAÇÃO)

O Gru po Cor po lan ça pro gra ma ção men sal vir tu al
com es pe tá cu los com ple tos se gui dos de con ver sas com
os co reó gra fos Ro dri go Pe der nei ras e Cas si Abran ches.
Os en con tros vão ocor rer no ca nal da com pa nhia mi nei- 
ra no YouTube, nos di as 16 de ju lho (Pa ra be lo), 13 de
agos to (Gi ra), 17 de se tem bro (Ba ch) e 8 de ou tu bro (Sui- 
te bran ca), a par tir das 19h30. A par ti ci pa ção é gra tui ta.

As con ver sas com os co reó gra fos se rão pau ta das pe- 
las per gun tas en vi a das pe lo pú bli co, se ja pe la hash tag
#tem po ra da co men ta da, ou pe lo chat no mo men to do
even to. A me di a ção é da bai la ri na Ka ren Ran gel. Os en- 
con tros de ju lho, agos to e se tem bro se rão co men ta dos
por Pe der nei ras e o de ou tu bro fi ca por con ta de Abran- 
ches. “As qua tro pe ças que va mos mos trar são uma be la
ma nei ra de re cor dar e con tar his tó ri as, cu ri o si da des, vi- 
vên ci as. Pa ra be lo é um ba lé so bre o ser tão nor des ti- 
no; Gi ra se ba seia na re li gi o si da de afro-bra si lei ra; Ba ch é
a cul tu ra uni ver sal e o bar ro co mi nei ro; e Sui te Bran ca,
cri a ção da fan tás ti ca Cas si Abran ches, agre ga uma ou tra
lin gua gem con tem po râ nea. É um be lo apa nha do”, co- 
men ta Ro dri go, em no ta de di vul ga ção.

Os en con tros vir tu ais são pa tro ci na dos pe la em pre sa
de aço e mi ne ra ção Ar ce lor Mit tal.

São Luís, terça-feira, 13 de julho de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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A CLI está de cara nova. 

Seguimos contribuindo com o  
desenvolvimento do Maranhão e 
de toda a região do Mapito.

A Corredor Logística e Infraestrutura (CLI) está sob 

nova direção para apoiar ainda mais as operações 

de embarques de soja, milho e farelo de soja na 

região do Mapito.

Na era da tecnologia e governança, somos uma 

empresa maranhense, prestadora de serviços para 

o agronegócio. Somos independentes e trabalha-

mos para ajudar as tradings e os produtores rurais, 

promovendo a concorrência e colaborando para o 

desenvolvimento socioeconômico do Brasil.

cli-br.com

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

Mordomia no funcionalismo

Ao lon go de qua se du as dé ca das, a União
gas tou ao me nos R$ 7 bi lhões com sa lá ri os
aci ma do re ce bi do por um mi nis tro do STF
(Su pre mo Tri bu nal Fe de ral). Os be ne fi ci a- 
dos in te gram uma su pe re li te do fun ci o na lis-
mo. Es tu do de Jo sé Te les, pes qui sa dor as so- 
ci a do do Atlas do Es ta do Bra si lei ro, do Ipea
(Ins ti tu to de Pes qui sa Econô mi ca Apli ca da),
e Wel ling ton Nu nes, da UF PR (Uni ver si da de
Fe de ral do Pa ra ná), cal cu lou o mon tan te ex-

Trabalho Jovem

Es tão aber tas as ins cri ções pa ra as ca pa ci-
ta ções do Pro gra ma Tra ba lho Jo vem, no âm-
bi to do ei xo co o pe ra ção es tra té gi ca, no Po lo
Ita qui Ba can ga. Os cur sos se rão re a li za dos
en tre os di as 13 e 14 de ju lho. 

As ca pa ci ta ções têm co mo ob je ti vo a as- 
ses so ria gra tui ta a po los de co mér cio, pe- 
que nos em pre en di men tos e, tam bém, à po-
pu la ção de bai xa ren da – to dos lo ca li za dos
no Po lo Ita qui Ba can ga.

A fo no au dió lo ga Ca mi la Vi a na re -
ce be, ho je, às 20h, seu con vi da do pa -
ra uma li ve es pe ci al, per ti nen te, es -
cla re ce do ra e alu si va ao Ju lho Ver de.
Tra ta-se do mé di co ci rur gião Stê nio
Ro ber to San tos, que fa la rá so bre o
te ma “Cân cer de ca be ça e pes co ço:
pre ven ção, di ag nós ti co e tra ta men -
to”. A trans mis são acon te ce rá pe los
per fis de la (@fo no.ca mi la vi a na) e
de le (@ste ni o ro ber to san tos), am bos
no Ins ta gram.Lem bran do: Dr. Ste nio
Ro ber to San tos é ci rur gião de Ca be ça
e Pes co ço, dou tor em ci rur gia pe la
Fa cul da de de Me di ci na da USP e for -
ma do em Me di ci na pe la Uni ver si da -
de Fe de ral do Ma ra nhão-UF MA.

Os pro fis si o nais do tu -
ris mo es tão sen do bas -
tan te pre ju di ca dos pe -
las di fi cul da des fi nan -
cei ras cau sa das pe la
pan de mia. Em de fe sa
da ca te go ria es tá a ve -
re a do ra Kar la Sarney
(PSD), que, por meio
do re que ri men to n°
0472/21, so li ci tou à
Pre fei tu ra de São Luís
que se ja fei to o es tu do
pa ra vi a bi li zar pa ga -
men to do au xí lio pa ra
pro fis si o nais do tu ris -
mo de São Luís.

A cam pa nha da Equa -
to ri al Ma ra nhão em
par cei ra com Pro con
es tá che gan do ao fim.
Os cli en tes em dé bi to
com a em pre sa te rão
so men te até a es sa
quin ta-fei ra, 15, pa ra
apro vei tar as con di -
ções es pe ci ais de pa -
ga men to e re gu la ri zar
sua si tu a ção. No re gis -
tro, a lí der ju rí di ca da
Equa to ri al MA, Aman -
da Cas tro, que lem bra
da im por tân cia dos
con su mi do res qui ta -
rem seus dé bi tos.

Fome tem pressa

A cam pa nha “Ma ra nhão Tem Pres sa: A Fo me
Tam bém”, pro mo vi da pe la As so ci a ção Co mer-
ci al do Ma ra nhão (ACM), ga nhou nes te mês
mais dois par cei ros que se rão pon tos de re co lhi-
men to das do a ções, são eles: o Jar dim da Paz e o
IC BEU. 

As pes so as que se sen si bi li za rem com a cau sa
po dem se di ri gir ao Ce mi té rio Jar dim da Paz, lo-
ca li za do na Es tra da de Ri ba mar, em fren te ao
Shop ping Pá tio Nor te e ao IC BEU, na Rua Mon-
ta nha Rus sa, Cen tro e fa ze rem a do a ção de 1
qui lo de ali men to não pe re cí vel. 

Fiscalização de pé

Pa ra mo ni to rar o cum pri men to às nor mas sa- 
ni tá ri as de con tro le à Co vid-19, o Go ver no do
Es ta do pro mo veu mais uma eta pa da fis ca li za- 
ção. 

Na noi te des te sá ba do, 11, ba res e res tau ran- 
tes em di ver sas áre as da ca pi tal, fo ram al vo das
equi pes for ma das por agen tes da Su pe rin ten- 
dên cia de Vi gi lân cia Sa ni tá ria (Su vi sa), Cor po de
Bom bei ros Mi li tar do Ma ra nhão (CBM MA) e Po- 
lí cia Mi li tar do Ma ra nhão (PM MA). 

Des de o iní cio da pan de mia já fo ram exe cu ta- 
das, pe la Su vi sa, mais de 12 mil fis ca li za ções.

Revista eletrônica

A Cor re ge do ria-Ge ral do Mi nis té rio Pú bli co
do Ma ra nhão aca ba de lan çar a Re vis ta Ele trô ni- 
ca Mi ner va, pu bli ca ção em for ma to vir tu al que
reú ne ar ti gos (téc ni cos e ci en tí fi cos), en tre vis tas
e in for ma ções re fe ren tes ao exer cí cio do Di rei to
e ao sis te ma de jus ti ça. Par ti ci pa ram da so le ni- 
da de, re a li za da na se de do ór gão, na Pro cu ra do- 
ria Ge ral de Jus ti ça, mem bros, ser vi do res, de- 
mais au to ri da des e pro fis si o nais con vi da dos. A
re vis ta, com pe ri o di ci da de tri mes tral, aten de a
mis são ins ti tu ci o nal e es tá em sin to nia com o
pla ne ja men to es tra té gi co do MP MA. 

Pra curtir

Em car taz, até dia 25
des te mês, no Cen tro
Cul tu ral Va le Ma ra -
nhão, a ex po si ção vir -
tu al “Co le ti va Des -
man che”, pro mo vi da
pe lo Mi nis té rio do Tu -
ris mo e Ins ti tu to Cul -
tu ral Va le.

A ex po si ção vir tu al
reú ne os 10 ar tis tas
vi su ais apro va dos no
edi tal Ocu pa CCVM
2020 . En tre eles, 
Mar cos Fer rei ra, ar -
tis ta ma ra nhen se
con vi da do, em 33
obras.

Ter mi na nes ta quar -
ta-fei ra, 14, o pra zo
pa ra ins cri ção no
Exa me Na ci o nal do
En si no Mé dio (Enem)
2021.

Os in te res sa dos em
par ti ci par do cer ta -
me, isen tos ou não,
de vem aces sar o si te
do Ins ti tu to Na ci o nal
de Es tu dos e Pes qui -
sas Edu ca ci o nais Aní -
sio Tei xei ra (Inep) pa -
ra fa zê-lo, na Pá gi na
do Par ti ci pan te.

Es tão aber tas as ins -
cri ções pa ra a X Jor -
na da In ter na ci o nal
de Po lí ti cas Pú bli cas
da UF MA (JOINPP),
que se rá re a li za da
em for ma to vir tu al,
no pe río do de 16 a 19
de no vem bro.

Com o te ma “Tra ba -
lho ali e na do, des trui -
ção da na tu re za e cri -
se de he ge mo nia:
cons ci ên cia de clas se
e lu tas so ci ais na su -
pe ra ção da bar bá rie”,
o even to aguar da ins -
cri ções de tra ba lhos
dos pes qui sa do res,
pro fes so res, es tu dan -
tes de gra du a ção e
pós-gra du a ção.

São Luís, terça-feira, 13 de julho de 2021
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da im por tân cia dos
con su mi do res qui ta -
rem seus dé bi tos.

Fome tem pressa

A cam pa nha “Ma ra nhão Tem Pres sa: A Fo me
Tam bém”, pro mo vi da pe la As so ci a ção Co mer-
ci al do Ma ra nhão (ACM), ga nhou nes te mês
mais dois par cei ros que se rão pon tos de re co lhi-
men to das do a ções, são eles: o Jar dim da Paz e o
IC BEU. 

As pes so as que se sen si bi li za rem com a cau sa
po dem se di ri gir ao Ce mi té rio Jar dim da Paz, lo-
ca li za do na Es tra da de Ri ba mar, em fren te ao
Shop ping Pá tio Nor te e ao IC BEU, na Rua Mon-
ta nha Rus sa, Cen tro e fa ze rem a do a ção de 1
qui lo de ali men to não pe re cí vel. 

Fiscalização de pé

Pa ra mo ni to rar o cum pri men to às nor mas sa- 
ni tá ri as de con tro le à Co vid-19, o Go ver no do
Es ta do pro mo veu mais uma eta pa da fis ca li za- 
ção. 

Na noi te des te sá ba do, 11, ba res e res tau ran- 
tes em di ver sas áre as da ca pi tal, fo ram al vo das
equi pes for ma das por agen tes da Su pe rin ten- 
dên cia de Vi gi lân cia Sa ni tá ria (Su vi sa), Cor po de
Bom bei ros Mi li tar do Ma ra nhão (CBM MA) e Po- 
lí cia Mi li tar do Ma ra nhão (PM MA). 

Des de o iní cio da pan de mia já fo ram exe cu ta- 
das, pe la Su vi sa, mais de 12 mil fis ca li za ções.

Revista eletrônica

A Cor re ge do ria-Ge ral do Mi nis té rio Pú bli co
do Ma ra nhão aca ba de lan çar a Re vis ta Ele trô ni- 
ca Mi ner va, pu bli ca ção em for ma to vir tu al que
reú ne ar ti gos (téc ni cos e ci en tí fi cos), en tre vis tas
e in for ma ções re fe ren tes ao exer cí cio do Di rei to
e ao sis te ma de jus ti ça. Par ti ci pa ram da so le ni- 
da de, re a li za da na se de do ór gão, na Pro cu ra do- 
ria Ge ral de Jus ti ça, mem bros, ser vi do res, de- 
mais au to ri da des e pro fis si o nais con vi da dos. A
re vis ta, com pe ri o di ci da de tri mes tral, aten de a
mis são ins ti tu ci o nal e es tá em sin to nia com o
pla ne ja men to es tra té gi co do MP MA. 

Pra curtir

Em car taz, até dia 25
des te mês, no Cen tro
Cul tu ral Va le Ma ra -
nhão, a ex po si ção vir -
tu al “Co le ti va Des -
man che”, pro mo vi da
pe lo Mi nis té rio do Tu -
ris mo e Ins ti tu to Cul -
tu ral Va le.

A ex po si ção vir tu al
reú ne os 10 ar tis tas
vi su ais apro va dos no
edi tal Ocu pa CCVM
2020 . En tre eles, 
Mar cos Fer rei ra, ar -
tis ta ma ra nhen se
con vi da do, em 33
obras.

Ter mi na nes ta quar -
ta-fei ra, 14, o pra zo
pa ra ins cri ção no
Exa me Na ci o nal do
En si no Mé dio (Enem)
2021.

Os in te res sa dos em
par ti ci par do cer ta -
me, isen tos ou não,
de vem aces sar o si te
do Ins ti tu to Na ci o nal
de Es tu dos e Pes qui -
sas Edu ca ci o nais Aní -
sio Tei xei ra (Inep) pa -
ra fa zê-lo, na Pá gi na
do Par ti ci pan te.

Es tão aber tas as ins -
cri ções pa ra a X Jor -
na da In ter na ci o nal
de Po lí ti cas Pú bli cas
da UF MA (JOINPP),
que se rá re a li za da
em for ma to vir tu al,
no pe río do de 16 a 19
de no vem bro.

Com o te ma “Tra ba -
lho ali e na do, des trui -
ção da na tu re za e cri -
se de he ge mo nia:
cons ci ên cia de clas se
e lu tas so ci ais na su -
pe ra ção da bar bá rie”,
o even to aguar da ins -
cri ções de tra ba lhos
dos pes qui sa do res,
pro fes so res, es tu dan -
tes de gra du a ção e
pós-gra du a ção.

São Luís, terça-feira, 13 de julho de 2021
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