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TEMPO  E TEMPERATURA TÁBUA DE MARÉAPARTE       Transparentes         APARTE
SEG 30/08/2021

04H26 ................ 0.5M

10H39 ................ 6.0M

16H51 ................ 0.7M

23H02 ................ 6.0M

Determinado pelo governador Flávio Dino (PSB) o período do UFC 
eleitoral entre os pré-candidatos para a vaga majoritária na eleição 
de 2022. Naturalmente as regras jamais serão seguidas pelos seden-
tos lutadores na luta principal pelo poder no Maranhão.

Ringue 

NOSSOS TELEFONES:  REDAÇÃO 982320262   •   COMERCIAL 991151624   •   CAA - CENTRAL DE ATENDIMENTO AO ASSINANTE 991445645  

Vereadores cobram da 
prefeitura ações de melhorias 

para os bairros de São Luís

MP-MA lança cartilha contra crimes cibernéticos

Começa hoje aplicação 
das provas do Sistema 
Estadual de Avaliação 

13 mil novas empresas 
foram abertas em 2021 

no Maranhão
O Governo do Maranhão, por meio 

da Seduc, no período de 30 de agosto a 
2 de setembro, aplicará as provas da Se-
ama para estudantes dos 2º, 5º e 9º anos 
do Ensino Fundamental e da 3ª série do 
Ensino Médio. PÁGINA 5

Segundo dados recolhidos pelo Indi-
cador de Nascimento de Empresas da Se-
rasa Experian, maio de 2021 teve 337.750 
companhias abertas. O aumento foi de 
53,7% com relação ao mesmo período 
do ano passado. PÁGINA 7

Evento homenageia a folclorista 
maranhense Zelinda Lima

O evento, realizado pelo Governo do Estado, por meio da Sec-
ma, será presencial nos dias 1º e 02 de setembro, no Teatro João do 
Vale e na Casa do Tambor.   PÁGINA 10

Após ouro em 
Tóquio, Ítalo mira 

o bi mundial

Conheça as magias 
e mistérios do 

banho de cheiro 

 A Câmara Municipal de São Luís encaminhou esta semana uma série de pedidos, via requerimentos e indicações, solicitando 
à Prefeitura e ao Governo do Estado melhorias estruturais por toda a capital. As solicitações giram entorno de drenagem, 

infraestrutura e, principalmente, asfaltamento.  PÁGINA 3

Gabriel Medina, Ítalo Ferreira e Filipe To-
ledo, encabeçam o ranking do inédito WSL 
Finals e serão os últimos a entrar no sistema 
mata-mata da competição.  PÁGINA 9

Quem sofre com o bruxismo pode ter des-
gaste do tecido dentário, dores nas articula-
ções da mandíbula, dores de cabeça e sen-
sibilidade.   PÁGINA 8

OPORTUNIDADE: CRP-MA abre inscrições de concurso

MAIS INFRAESTRUTURA

PERNAMBUCOTRADIÇÃO SEMANA DE CULTURA POPULAR
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Cury foi flagrado apalpando a deputada Isa Penna (PSol) durante uma sessão na casa
em dezembro de 2020

CONSELHO DE SÃO PAULO

Justiça proíbe nomeação
de Fernando Cury

D
o ze di as após ser elei to pa ra 
no vo car go no Con se lho Es- 
ta du al dos Di rei tos da Cri- 
an ça e do Ado les cen te 

(Con de ca) pau lis ta, o de pu ta do es ta- 
du al Fer nan do Cury foi im pe di do de 
ocu par a ca dei ra de mem bro no ór- 
gão.

A de ci são foi pro fe ri da 

nes ta sex ta-fei ra (27/8) 

pe lo Tri bu nal de Jus ti ça 

de São Pau lo (TJSP), que 

de ter mi nou que o 

es ta do bar re a 

no me a ção do 

par la men tar que 

es tá afas ta do do 

man da to na As sem bleia 

Le gis la ti va de São Pau lo 

(Alesp) por 

im por tu na ção se xu al.

Cury foi fla gra do apal pan do a de- 
pu ta da Isa Pen na (PSol) du ran te uma 
ses são na ca sa em de zem bro de 2020. 
Em abril des te ano, os par la men ta res

EM ABRIL DESTE ANO, OS PARLAMENTARES O AFASTARAM POR SEIS MESES DO CARGO

(CRÉDITO: CAROL JACOB/ALESP)

da Alesp fo ram unâ ni mes na de ci são 
de afas tá-lo por seis me ses do car go 
co mo pe na li da de pe lo as sé dio co me- 
ti do.

Nas re des so ci ais, Isa co me mo rou a 
proi bi ção de Cury em as su mir o car go 
no Con de ca. “Es se é o re ca do que a 
jus ti ça tem que dar: as sé dio é cri me!”.

O agres sor tam bém po de en fren tar 
uma ação no Mi nis té rio Pú bli co de 
São Pau lo mo vi da tam bém pe la de pu-
ta da Isa Pen na. No en tan to, a Jus ti ça 
do es ta do não te ve êxi to em en con trar 
o par la men tar no en de re ço for ne ci do 
por ele, pa ra no ti fi cá-lo da de nún cia. 
Sem a no ti fi ca ção, o pro ces so so fre 
atra so. Mes mo com o ‘su mi ço’, o par- 
la men tar le va uma vi da nor mal nas 
re des so ci ais. Ca so se ja con de na do 
pe lo cri me, Cury per de ria o man da to 
na As sem bleia.

BOLSONARO

Sancionada MP que facilita abertura de empresas

A NOVA LEI PREVÊ A EMISSÃO AUTOMÁTICA DE LICENÇAS E ALVARÁS PARA ATIVIDADES CLASSIFICADAS COMO DE RISCO MÉDIO.

O pre si den te Jair Bol so na ro san ci o- 
nou nes ta quin ta-fei ra (26) a me di da
pro vi só ria (MP) 1.040 de 2021, que fa- 
ci li ta a aber tu ra de em pre sas e bus ca
me lho rar o am bi en te de ne gó ci os no
Bra sil. O tex to, edi ta do pe lo go ver no
em mar ço des se ano, te ve sua tra mi ta- 
ção con cluí da no Con gres so Na ci o nal
no iní cio des te mês e ago ra pas sa a va- 
ler em ca rá ter per ma nen te.

En tre as no vi da des, a no va lei pre vê
a emis são au to má ti ca, sem ava li a ção
hu ma na, de li cen ças e al va rás de fun- 
ci o na men to pa ra ati vi da des clas si fi- 
ca das co mo de ris co mé dio. Quan do
não hou ver le gis la ção es ta du al, dis tri- 
tal ou mu ni ci pal es pe cí fi ca, va le rá a
clas si fi ca ção fe de ral dis po ní vel na
pla ta for ma da Re de Na ci o nal pa ra a
Sim pli fi ca ção do Re gis tro e da Le ga li- 
za ção de Em pre sas e Ne gó ci os (Re de- 
sim). A lei tam bém de ter mi na a uni fi- 
ca ção de ins cri ções fis cais fe de ral, es- 
ta du al e mu ni ci pal no Ca das tro Na ci- 
o nal de Pes soa Ju rí di ca (CNPJ), eli mi- 

na ção de aná li ses pré vi as fei tas ape- 
nas no Bra sil dos en de re ços das em- 
pre sas e au to ma ti za ção da che ca gem
de no me em pre sa ri al em se gun dos.

O tex to am plia as atri bui ções do
De par ta men to Na ci o nal de Re gis tro
Em pre sa ri al e In te gra ção (Drei) pa ra
exa mi nar pe di dos de au to ri za ção pa- 
ra na ci o na li za ção, ar ti cu la ção de ór- 
gãos e in te gra ção de pro ce di men tos
no re gis tro de em pre sas. O de par ta- 
men to po de rá ain da pro por pro gra- 
mas de co o pe ra ção e pla nos de ação,
co or de nar ações, de sen vol ver sis te- 
mas e im ple men tar me di das de des- 
bu ro cra ti za ção. “A me ta do pre si den te
da Re pú bli ca é co lo car o Bra sil en tre
os 50 me lho res paí ses do mun do pa ra
se fa zer ne gó ci os”, afir mou o mi nis- 
tro-che fe da Se cre ta ria-Ge ral da Pre- 
si dên cia, Luiz Edu ar do Ra mos, em
pos ta gem nas re des so ci ais.

Ou tra mu dan ça tra zi da pe la no va
lei au men ta a pro te ção de in ves ti do- 
res mi no ri tá ri os, por meio da al te ra- 

ção da Lei das So ci e da des Anô ni mas
(SAs). O dis po si ti vo am plia o po der de
de ci são dos aci o nis tas, in clu si ve mi- 
no ri tá ri os, me di an te a ex ten são do
pra zo de an te ce dên cia pa ra o en vio de
in for ma ções pa ra uso nas as sem blei- 
as, o apri mo ra men to dos dis po si ti vos
re la ci o na dos à co mu ni ca ção, e a ve-
da ção ao acú mu lo de fun ções en tre o
prin ci pal di ri gen te da em pre sa e o
pre si den te do Con se lho de Ad mi nis- 
tra ção.

Tam bém foi cri a do o cha ma do vo to
plu ral, um ti po de ação es pe ci al que
dá di rei to aos só ci os-fun da do res de
con tro lar a em pre sa mes mo que eles
não pos su am par ti ci pa ção so ci e tá ria
ma jo ri tá ria na com pa nhia. De acor do
com o go ver no, is so evi ta que em pre- 
sas abram o ca pi tal no ex te ri or pa ra
man ter o con tro le aci o ná rio por meio
des se ins tru men to, até en tão ve da do
no Bra sil, fo men tan do o aces so ao
mer ca do de ca pi tais.

 

Pre ser va ção

Le nha na fo guei ra das de mar ca ções

MAR CO TEM PO RAL

In dí ge nas te mem
re sul ta do de jul ga men to 

O gran de te mor das na ções ori gi ná ri as, ca so o Su pre- 
mo Tri bu nal Fe de ral (STF) man te nha o mar co tem po ral
pa ra a ocu pa ção das re ser vas — que vai a jul ga men to na
pró xi ma quar ta-fei ra —, é a ex plo são da vi o lên cia en tre
ru ra lis tas e in dí ge nas e um cres ci men to das dis pu tas ju- 
di ci ais en tre os dois la dos.

Es sa pre o cu pa ção foi ma ni fes ta da, on tem, na en tre- 
vis ta que al gu mas li de ran ças que es tão acam pa das na
Es pla na da dos Mi nis té ri os de ram ao jor nal Cor reio Bra- 
zi li en se. Ge o va ni, um dos lí de res do po vo Kre nak de Mi- 
nas, sa li en tou que “os po vos in dí ge nas es tão mui to sen- 
sí veis às ati tu des do go ver no, pois a ca da dia há ata ques
mais agres si vos por par te do pre si den te Jair Bol so na ro.
Nun ca dei xa mos de lu tar pe lo ter ri tó rio por con di ções
de so bre vi vên cia”.

Ape nas 1,6% da per da de flo res tas e ve ge ta ção na ti va
no Bra sil, en tre 1985 e 2020, ocor reu em ter ras in dí ge- 
nas, se gun do le van ta men to fei to por pes qui sa do res da
ini ci a ti va Map Bi o mas, que reú ne ONGs, uni ver si da des
e em pre sas de tec no lo gia. Após ana li sar ima gens de sa- 
té li te do pe río do usan do re cur sos de in te li gên cia ar ti fi- 
ci al, con cluí ram que os ter ri tó ri os in dí ge nas já de mar- 
ca dos ou aguar dan do de mar ca ção fo ram os que mais
pre ser va ram su as ca rac te rís ti cas ori gi nais. “Se que re- 
mos ter chu va pa ra abas te cer os re ser va tó ri os que pro- 
vêm ener gia e água po tá vel pa ra con su mi do res, in dús- 
tria e o agro ne gó cio, pre ci sa mos pre ser var a Flo res ta
Amazô ni ca. E as ima gens de sa té li te não dei xam dú vi- 
das: quem me lhor faz is so são os in dí ge nas”, ex pli ca o
co or de na dor do Map Bi o mas, Tas so Aze ve do.

En quan to is so, a área de agro pe cuá ria cres ceu em
cin co dos seis bi o mas bra si lei ros. O cres ci men to da área
ocu pa da por ati vi da des agro pe cuá ri as, por ou tro la do,
foi de 44,6% en tre 1985 e 2020. Jun tas, agri cul tu ra e pe- 
cuá ria ga nha ram 81,2 mi lhões de hec ta res no pe río do.
Es sas ati vi da des cres ce ram em cin co dos seis bi o mas
bra si lei ros, com ex ce ção da Ma ta Atlân ti ca. No pe río do
ana li sa do, a área de plan tio de so ja e de ca na al can çou a
mes ma ex ten são de to da a for ma ção cam pes tre do Bra- 
sil. A so ja já equi va le a um Ma ra nhão e a ca na ocu pa o
do bro da área ur ba ni za da do país, apon ta o le van ta- 
men to do Map Bi o mas.

1) Por que o STF vai de ci dir a ques tão?
» Em 2013, o Tri bu nal Re gi o nal Fe de ral da 4ª Re gião
(TRF-4), com se de em Por to Ale gre, acei tou a te se do
mar co tem po ral ao con ce der ao Ins ti tu to do Meio Am bi- 
en te de San ta Ca ta ri na (IMA-SC) a rein te gra ção de pos se
de uma área que é par te da Re ser va Bi o ló gi ca do Sas sa- 
frás. Nes te lo cal, fi ca a Ter ra In dí ge na Ibi ra ma La Klã nõ,
ha bi ta da pe los po vos xo kleng, gua ra ni e kain gang. A de- 
ci são do TRF-4 man ti nha en ten di men to de ou tra de ci- 
são da Jus ti ça Fe de ral em San ta Ca ta ri na, de 2009. Mas,
ago ra, o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral jul ga re cur so da Fun- 
da ção Na ci o nal do Ín dio (Fu nai) ques ti o nan do a de ci- 
são de 2013. O re sul ta do dos mi nis tros te rá re per cus são
ge ral — ou se ja, po de rá ser apli ca da em si tu a ções se me- 
lhan tes pe lo país. O jul ga men to, que co me çou na úl ti ma
quin ta-fei ra, se rá re to ma do dia 1º de se tem bro.

2) Quem é a fa vor do mar co?
» O go ver no fe de ral vem uti li zan do a te se do mar co tem- 
po ral pa ra im pe dir de mar ca ções — o pró prio pre si den- 
te Jair Bol so na ro dis se, há pou cos di as, que se o Su pre- 
mo Tri bu nal Fe de ral (STF) não aca tar a te se, “aca ba com
o agro ne gó cio”. Pro pri e tá ri os ru rais, fa vo rá veis ao mar- 
co, jo gam na zo na cin zen ta: ao ar gu men ta rem que há
ne ces si da de de se ga ran tir se gu ran ça ju rí di ca, na re a li- 
da de tra ba lham em ci ma da fal ta de re gis tros cla ros so- 
bre as ter ras e da mo bi li da de de vá ri as na ções que têm
por ca rac te rís ti ca se rem nô ma des. Além dis so, os ru ra- 
lis tas apon tam o ris co de de sa pro pri a ções ca so a te se se- 
ja der ru ba da. Da par te dos ín di os, há o te mor de que de- 
mar ca ções de ter ras já fei tas se jam re vo ga das ca so o STF
va li de o mar co. E que se as sis ta a uma en xur ra da de
ações ju di ci ais pe din do a re vi são das fron tei ras das áre- 
as dos na ti vos.

3) O que acon te ce se o mar co se tor nar nor ma?
» In dí ge nas po de rão ser ex pul sos de ter ras ocu pa das por
eles há dé ca das sob qual quer ale ga ção. Is so por que te- 
rão de com pro var que es ta vam ali an tes da pro mul ga- 
ção da Cons ti tui ção de 1988, al go que, em inú me ros ca- 
sos, se rá im pos sí vel. Além dis so, vá ri as et ni as já fo ram
ex pul sas de seus lu ga res de ori gem e, atu al men te, vi vem
em ou tros as sen ta men tos. Pa ra pi o rar, pro ces sos de de- 
mar ca ção de ter ras in dí ge nas his tó ri cos, que se ar ras- 
tam por anos, po de rão ser sus pen sos. A te se do mar co
traz, ain da, a pos si bi li da de de áre as in dí ge nas, mes mo
sen do pro te gi das fí si ca e cul tu ral men te pe los po vos ori- 
gi ná ri os, se rem pri va ti za das e co mer ci a li za das — al go
que in te res sa a se to res ru ra lis tas.

4) Se a te se do mar co for re jei ta da, é a paz pa ra os ín- 
di os?
» Não. Is so por que tra mi ta na Câ ma ra dos De pu ta dos o
Pro je to de Lei 490/07 que ten ta trans for mar o mar co em
lei. O PL de ter mi na que de vem ter di rei to às ter ras con si- 
de ra das an ces trais ape nas os po vos que as ocu pas sem
em 5 de ou tu bro de 1988, da ta da pro mul ga ção da Cons- 
ti tui ção. O tex to foi pro pos to ori gi nal men te em 2007,
mas re jei ta do na Co mis são de Di rei tos Hu ma nos dois
anos de pois e sen do ar qui va do em 2018. Mas foi res sus- 
ci ta do du ran te a cam pa nha elei to ral de Bol so na ro —
que che gou a di zer que aca ba ria com re ser va in dí ge na
no Bra sil. Pa ra pi o rar, em 29 de ju nho pas sa do a Co mis- 
são de Cons ti tui ção e Jus ti ça (CCJ) da Câ ma ra dos De- 
pu ta dos — pre si di da pe la de pu ta da bol so na ris ta Bia Ki- 
cis (PSL-DF) — con si de rou o PL cons ti tu ci o nal.

São Luís, segunda-feira, 30 de agosto de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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Problemas de limpeza, capina e retirada de lixo, lideram os requerimentos da Câmara
de São Luís, segundo levantamento da Diretoria de Comunicação da casa legilstativa

Con fi ra su ges tões de ca da
um dos ve re a do res:

INFRAESTRUTURA

Vereadores cobram 
soluções da prefeitura
SAMARTONY MARTINS
COM INFORMAÇÕES DA CÂMARA DE
VEREADORES DE SÃO LUÍS

As fal ta men to

A
s con di ções de in fra es tru tu ra 
dos bair ros da ca pi tal ma ra- 
nhen se é um dos te mas mais 
so li ci ta dos pe los Ve re a do res 

de São Luís, que es tão so li ci tan do por 
meio de re que ri men tos e in di ca ções 
par la men ta res, me lho ri as e ações à 
Pre fei tu ra de São Luís. A Câ ma ra Mu- 
ni ci pal de São Luís en ca mi nhou es ta 
se ma na uma sé rie de pe di dos, via re- 
que ri men tos e in di ca ções, so li ci tan do 
à Pre fei tu ra e ao Go ver no do Es ta do 
me lho ri as es tru tu rais por to da a ca pi- 
tal. As so li ci ta ções gi ram en tor no de 
dre na gem, in fra es tru tu ra e, prin ci pal- 
men te, as fal ta men to.

Um le van ta men to re a li za do no dia 
18 de agos to pe la Di re to ria de Co mu- 
ni ca ção da Câ ma ra apon ta pro ble mas 
de lim pe za, ca pi na e re ti ra da de li xo, 
li de ram os re que ri men tos dos ve re a- 
do res. Se gun do os da dos, dos 20 re- 
que ri men tos pro to co la dos jun to à 
Me sa Di re to ra da Ca sa, se te de les so li- 
ci tam ser vi ços nes te sen ti do.

Dos re que ri men tos pro to co la dos, 
qua tro fo ram en ca mi nha dos pa ra 
pro vi dên ci as na ses são do mes mo dia. 
Os pe di dos fo ram apre sen ta dos pe los 
ve re a do res Ze ca Me dei ros (Pa tri o ta), 
Kar la Sarney (PSD), Ri bei ro Ne to 
(PMN) e Fá ti ma Araú jo (PC doB). Com 
a lei tu ra das ma té ri as em ple ná rio, a 
Me sa Di re to ra da Ca sa vai en vi ar ofí ci- 
os aos ór gãos res pon sá veis pa ra que 
pos sam aten der as rei vin di ca ções das 
co mu ni da des lu do vi cen ses.

In fra es tru tu ra

Dre na gem

VEREADORES DA CÂMARA DE SÃO LUÍS  ESTÃO SOLICITANDO MELHORIA NOS BAIRROS 

FOTOS: LEONARDO MENDONÇA

O re que ri men to 718/21, de Kar la 
Sarney (PSD), so li ci ta em ca rá ter de 
ur gên cia as fal to pa ras as vi as: Rua da 
Tor re, Rua das Pal mei ras, Tra ves sa As- 
so ci a ção e Tra ves sa da Tor re. Am bas 
lo ca li za das no bair ro Que bra Po te.

O re que ri men to 1042/21, de Fá ti- 
ma Araú jo (PC doB), so li ci ta as fal to 
pa ra as vi as: Rua Pe ri me tral, Rua São 
Lu cas e Rua Bom Pas tor, nos bair ros 
Ga pa ra e Ar go la e Tam bor.

O re que ri men to 1140/21, de Ro sa- 
na da Saú de (Re pu bli ca nos), so li ci ta 
ser vi ço de as fal to e ter ra ple na gem pa- 
ra a Rua 25 de De zem bro, na Vi la Na- 
tal.

O re que ri men to 1287/21, de Con- 
ci ta Pin to (PC doB), so li ci ta, en tre ou- 
tras me lho ri as, re pa ro as fál ti co pa ra 
as Ru as De se nho, So ci o lo gia e En fer- 
ma gem, lo ca li za das no Coha fu ma.

O re que ri men to 1317/21, de Chi co 
Car va lho (PSL), so li ci ta re cu pe ra ção e 
as fal ta men to da Rua 2, Re si den ci al 
Ita ma ra cá, An ge lim.

O re que ri men to 1349/21, de Da ni- 
el Oli vei ra (PL), so li ci ta re ca pe a men to 
da Rua 48, qua dra 63, bair ro Jar dim 
São Cris tó vão.

O re que ri men to 1385/21, de Al dir 
Jú ni or (PL), so li ci ta ser vi ços de pa vi- 

men ta ção as fál ti ca pa ra Ave ni da Ca si-
mi ro de Abreu, Cohab Anil.

A in di ca ção 095/21, de Pau lo Vic tor 
(PC doB), so li ci ta a in clu são da Es tra- 
da da Vi tó ria, Ape a dou ro, no Pro gra- 
ma Mais As fal to.

A in di ca ção 080/21, de Fá ti ma 
Araú jo (PC doB), so li ci ta o re ca pe a- 
men to das Ru as 10, 11 e 25, no bair ro 
Jar dim São Cris tó vão.

O re que ri men to 1360/2, de Pau lo 
Vic tor (PC doB), so li ci ta a re for ma da 
mu re ta da Pon te do Ca ra ta tiua, na 
Ave ni da dos Fran ce ses.

O re que ri men to 1383/21, de Na to 
Jú ni or (PDT), so li ci ta cons tru ção de 
es ca da ria na Rua Dom Pe dro II, no 
bair ro Co ro a di nho.

O re que ri men to 1369/21, de Do-
min gos Paz (Po de mos), so li ci ta ser vi- 
ços de dre na gem, ni ve la men to, as fal-
to e meio fio, na TV No vo Ho ri zon te, 
Vi la Em bra tel.

A in di ca ção 173/21, de Ri bei ro Ne-
to (PMN), so li ci ta dre na gem e as fal to 
pa ra a Via 22, Cohab Anil I.

Confira outros requerimentos solicitados

VEREADORES SOLICITARAM NOVAMENTE OBRAS DE NFRAESTRUTURA EM SAO LUIS À PREFEITURA  E AGUARDAM POR RESPOSTAS 

Ain da nes te mês de agos to ou tros
par la men ta res pro to co la ram in di ca- 
ções so li ci tan do da Pre fei tu ra de São
Luís me lho ri as de lim pe za em di ver- 
sos bair ros da ca pi tal ma ra nhen se.

1088/21: De au to ria do ve re a dor
Ze ca Me dei ros (Pa tri o ta) – so li ci tan- 
do que se ja en vi a do ofí cio ao pre fei to
de São Luís, atra vés do Co mi tê Ges tor
de Lim pe za Ur ba na, pa ra que pro ce da
com o tra ba lho de lim pe za da área in- 
ter na e ex ter na do Cen tro Cul tu ral Ja- 
pi a çu, lo ca li za da na Tra ves sa João
Luiz, n° 35, Di a man te;

442/21: De au to ria do ve re a dor Ri- 
bei ro Ne to (PMN) – so li ci tan do que
se ja en vi a do ofí cio ao pre fei to de São
Luís e ao Co mi tê Ges tor de Lim pe za
Ur ba na – CGLU, so li ci tan do a lim pe za
do tre cho que fi ca lo ca li za do na Rua
Amen do ei ras em que há um acú mu lo
de li xo clan des ti no e, além de ser um
lo cal ina de qua do, tam bém cau sa
odor aos que ali re si dem e pos si bi li- 
tan do a pro li fe ra ção de in se tos den tre
ou tros trans tor nos pa ra os mo ra do res
do Com ple xo Re si den ci al Amen do ei- 
ras;

1013/21: De au to ria da ve re a do ra
Fá ti ma Araú jo (PC doB) – so li ci tan do
que se ja en vi a do ofí cio ao pre fei to de
São Luís, com có pia ao pre si den te do
Co mi tê Ges tor de Lim pe za Ur ba na,
com a so li ci ta ção de lim pe za, ca pi na e
re ti ra da de li xo de to das as ru as do
bair ro João de Deus, Vi la Con cei ção /
João de Deus e Re si den ci al João Al ber- 
to;

1256/21: De au to ria da ve re a do ra
Kar la Sarney (PSD) – so li ci tan do que
se ja en vi a do ofí cio ao se cre tá rio da
Se mosp e ao pre si den te do Co mi tê
Ges tor de Lim pe za Ur ba na de São
Luís – CGL, pa ra que se ja fei to em re- 
gi me de ur gên cia a ins ta la ção de um
Pon to Lim po no acos ta men to da BR –
135, pró xi mo ao cam po do Fu ma cê,
no bair ro Fu ma cê.

Tam bém na ses são do úl ti mo dia 17
de agos to os par la men ta res mu ni ci- 
pais su ge ri ram a re a li za ção de obra de
dre na gem e pa vi men ta ção de ru as em
be ne fí cio da po pu la ção lu do vi cen se.

Re que ri men to nº 305/21-Au tor ve- 
re a dor Andrey Mon tei ro (Re pu bli ca- 
nos) so li ci tan do, atra vés da Se cre ta ria
Mu ni ci pal de Obras, Ser vi ços Pú bli- 
cos e Ur ba nis mo, que se ja au to ri za do
e re a li za do o ser vi ço de pa vi men ta ção
as fál ti ca na rua São Ber nar do, bair ro
Vi la Re gi na.

Re que ri men to nº 365/21-Au tor ve- 
re a dor Dr. Gu tem berg (PSC) so li ci tan- 
do, atra vés da Se cre ta ria Mu ni ci pal de
Obras, Ser vi ços Pú bli cos e Ur ba nis- 
mo, a re cu pe ra ção as fál ti ca de to da a
ex ten são das ru as: No va e Rua Pro je- 
ta da, am bas atrás do Tá vo la Cen ter,
bair ro Arei nha/Vi la João Al ber to, em
re gi me de ur gên cia.

Re que ri men to nº 567/21- Au tor
Co le ti vo Nós (PT) so li ci tan do ao pre- 
fei to de São Luís, Edu ar do Brai de (Po- 

de mos), que se ja en vi a do ofí cio, com
có pia pa ra Se cre ta ria Mu ni ci pal de
Obras, Ser vi ços Pú bli cos e Ur ba nis- 
mo, a dre na gem e o as fal ta men to das
ru as: No va e da La va dei ra, no Sa ca- 
vém.

Re que ri men to nº 810/21- Au tor
ve re a dor Antô nio Gar cez (PTC) so li ci- 
tan do, atra vés da Se cre ta ria Mu ni ci- 
pal de Obras, Ser vi ços Pú bli cos e Ur- 
ba nis mo, a ur gen te in clu são das ru as:
Nos sa Se nho ra das Gra ças e Os val do
Cruz, no bair ro da For qui lha, tam bém
co nhe ci da co mo Ave ni da Qua tro, que
ne ces si ta de ser vi ços de re for ma das
cal ça das, que se en con tram des truí-
das, as sim co mo de ser vi ços de re ca- 
pe a men to as fál ti co e tam pas pa ra bu-
ei ros.

Re que ri men to nº 932/21 – Au to ra
ve re a do ra Fá ti ma Araú jo (PC doB), so- 
li ci ta do atra vés da Se cre ta ria Mu ni ci- 
pal de Obras, Ser vi ços Pú bli cos e Ur- 
ba nis mo, re ca pe a men to as fál ti co pa- 
ra as se guin tes vi as pú bli cas: Rua An-
gé li ca Ba ce lar, Rua Mo ni que Ba ce lar e
Rua Isa bel Ba ce lar, no bair ro re si den-
ci al Luiz Ba ce lar

Re que ri men to nº 1041/21 – Au to ra
ve re a do ra Ro sa na da Saú de (Re pu bli- 
ca nos) so li ci tan do, atra vés da Se cre ta-
ria Mu ni ci pal de Obras, Ser vi ços Pú- 
bli cos e Ur ba nis mo, pro vi dên ci as pa-
ra me lho ria da via pú bli ca exis ten te,
lo ca li za da na Rua 24, Qd 339, bair ro
Vi la Em bra tel, pró xi mo ao La va Ja to
Cris to Bom. E im plan ta ção de pa vi- 
men ta ção as fál ti ca e sis te ma de es co-
a men to de es go to no lo cal.

  

Rin gue

De ter mi na do pe lo go ver na dor Flá vio Di no (PSB) o
pe río do do UFC elei to ral en tre os pré-can di da tos pa ra a
va ga ma jo ri tá ria na elei ção de 2022. Na tu ral men te as re- 
gras ja mais se rão se gui das pe los se den tos lu ta do res na
lu ta prin ci pal pe lo po der no Ma ra nhão.

Ins ti ga do pe lo We ver ton Ro cha (PDT) com a pro vo ca- 
ção que “Trei no é trei no” o tran qui lo Car los Bran dão
(PSDB) fi ca na po si ção de “Vem que te es pe ro” no seu
can to do rin gue en quan to o juiz Di no avi sa que por ra da
se gu ra, pa ra va ler, so men te de pois da sua au to ri za ção
de juiz quan do che gar o mês de no vem bro. To dos de- 
vem fi car obe di en tes, so men te mos tran do os mús cu los
de apoi os po lí ti cos.

Nem por brin ca dei ra ou mes mo re ve rên cia, os bri- 
gões de vem obe de cer às re gras im pos tas pe lo de ci di dor
mor, ca so não pos sam en ga tar no ta bla do ofi ci al de vem
con ti nu ar tro can do pro vo ca ções nas ru as, ter re no li vre
pa ra mais di ver sas bai xa ri as.

En quan to Sim plí cio Araú jo (So li da ri e da de) ten ta en- 
con trar uma for ma de in clu são no blo qui nho de pre ten- 
sos con vo ca dos do ma gis tra do, mui tas ve zes le van do pi- 
tos por que rer ser a voz do pe río do de per ma nên cia do
go ver na dor no man da to, o Zen, mes mo sen do evan gé li- 
co, Edi val do Ho lan da (PSD) fi ca na har mo nia ob ser van- 
do as con fu sões en quan to con quis ta es pa ços no sor ri so
do bom pa po.

Ne nhum ou tro as pi ran te tem mos tra do pre pa ro fí si- 
co e san gue na sa li va pa ra con se guir o cin tu rão de pos sí- 
vel ven ce dor. To dos de vem es tar tor cen do pa ra os an si o- 
sos atle tas su a rem até de si dra tar an tes do si no ini ci ar o
pri mei ro round.

As sim vai e vem a ma ra to na, ne nhu ma pro pos ta in te- 
li gen te sur ge pa ra con se guir ti rar a po pu la ção da mi sé- 
ria ab so lu ta com co mi da na me sa e em pre go dig no.

#TBT – Fo to an to ló gi ca da fi gu ra que foi João Cas te lo
na po lí ti ca do Ma ra nhão sen do de pu ta do fe de ral, go ver- 
na dor, se na dor e pre fei to de São Luís. Tal vez o úni co
can di da to que ti nha o cha ma do vo to cris ta li za do sem- 
pre al can çan do a mé dia de 40% nas elei ções ma jo ri tá ri- 
as. Res ta ima gi nar quem Cas te lo es ta ria apoi an do pa ra
go ver na dor do Ma ra nhão. Fo to Fe li pe Klamt.

Su miu? – On de de ve an dar o ex-de pu ta do e ex-pre- 
fei to Ri ba mar Al ves (MDB) que te ve uma ati va car rei ra
po lí ti ca du ran te mui tos anos pro vo can do e en fren tan do
seus ad ver sá ri os po lí ti cos co mo ini mi gos, se rá que vai
vol tar em 2022? Fo to Fe li pe Klamt.

Acer ta do? – Lu la veio e se foi sem ne nhum efei to pa ra
de fi nir com quem o PT ca mi nha na elei ção, so brou so- 
men te o dis se me dis se de qual quer for ma, de pen den do
da gu lo sa von ta de dos pré-can di da tos. Afi nal, Di no vai
ser o vi ce de le, o We ver ton vai ser o es co lhi do de le ou o
Ca ma rão vem de vi ce pe tis ta? Fo to Fe li pe Klamt.

São Luís, segunda-feira, 30 de agosto de 2021
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FLA VIO BRA GA
Ad vo ga do es pe ci a lis ta em di rei to elei to -
ral

ÂN GE LO PEC CI NI NE TO 
É ad vo ga do, com es pe ci a li za ções nas
áre as de Di rei to Tri bu tá rio, Cons ti tu ci o -
nal, Em pre sa ri al e em Con ta bi li da de,
Au di tó ria e Ges tão Tri bu tá ria. 

A segurança do sistema eletrônico de votação

Des de 1996, o Bra sil pos sui o mais
avan ça do mo de lo de vo ta ção uti li za- 
do no mun do mo der no, que en vol ve a
cap ta ção, o ar ma ze na men to e a apu- 
ra ção de vo tos por meio do sis te ma
ele trô ni co de vo ta ção do TSE, me ca- 
nis mo que ga ran te se gu ran ça, agi li da- 
de e trans pa rên cia ao re sul ta do da
elei ção.

To tal men te de sen vol vi do pe la Jus- 
ti ça Elei to ral bra si lei ra, o sis te ma uti- 
li za mei os pró pri os e crip to gra fa dos
de co mu ni ca ção e trans mis são de da- 
dos, dis tin guin do o nos so País co mo
um dos pou cos que anun ci am os re- 
sul ta dos das elei ções pou cas ho ras
após o en cer ra men to da vo ta ção.

São 25 anos de uti li za ção da ur na
ele trô ni ca, que já se tor nou sím bo lo
de li su ra e con fi a bi li da de. O sis te ma é
rei te ra da men te tes ta do e, ape sar de
inú me ras fa ke news, nun ca foi com- 
pro va da ne nhu ma fa lha, ma ni pu la- 
ção ou frau de.

Em 14 de maio, o pre si den te do

TSE, mi nis tro Luís Ro ber to Bar ro so,
lan çou a no va cam pa nha do Tri bu nal
so bre a se gu ran ça, trans pa rên cia e
au di ta bi li da de do pro ces so ele trô ni co
elei to ral.

O ví deo ins ti tu ci o nal do TSE re fu ta
a pos si bi li da de de a ur na ele trô ni ca
com ple tar au to ma ti ca men te o vo to
do elei tor e des ta ca que a Jus ti ça Elei- 
to ral re a li za, ro ti nei ra men te, tes tes e
au di to ri as pú bli cas que com pro vam e
as se gu ram a trans pa rên cia e ab so lu ta
hi gi dez do vo to ele trô ni co (au di to ria
de vo ta ção ele trô ni ca, tes te pú bli co
de se gu ran ça, au di to ria em tem po re- 
al em se ções elei to rais, as si na tu ra di- 
gi tal de la cra ção dos sis te mas etc).

A cam pa nha re a fir ma a to tal in te- 
gri da de e con fi a bi li da de das ur nas
ele trô ni cas e do mo de lo bra si lei ro de
vo ta ção e apu ra ção das elei ções. Mal- 
gra do as fre quen tes te o ri as cons pi ra- 
tó ri as, o TSE en fa ti za a com pro va da
se gu ran ça da ur na ele trô ni ca, bem
co mo res sal ta que o pro ces so de vo ta- 
ção é per fei ta men te au di tá vel do pri- 
mei ro ao úl ti mo pas so.

Com efei to, a au di to ria do vo to ele- 
trô ni co po de ocor rer de di ver sas ma- 

nei ras, co mo a reim pres são do bo le-
tim de ur na; a com pa ra ção en tre o bo-
le tim im pres so e o bo le tim re ce bi do
pe lo sis te ma de to ta li za ção; ve ri fi ca-
ção de as si na tu ra di gi tal; com pa ra ção
dos re la tó ri os e das atas das se ções
elei to rais com os ar qui vos di gi tais da
ur na etc.

O sis te ma ele trô ni co de vo ta ção é
to tal men te se gu ro. São oi to bar rei ras
fí si cas e mais de trin ta bar rei ras di gi- 
tais e ca ma das de se gu ran ça que in vi- 
a bi li zam ata ques ci ber né ti cos, mes- 
mo por que em ne nhum mo men to a
ur na e o sis te ma são co nec ta dos à re- 
de mun di al de com pu ta do res, me di- 
da de pro te ção que obs ta o aces so de
hac kers.

Após a con clu são dos tra ba lhos de
to ta li za ção e trans mis são dos ar qui-
vos das ur nas, os par ti dos po lí ti cos e
co li ga ções po de rão so li ci tar aos Tri- 
bu nais Elei to rais có pi as des ses ar qui- 
vos, dos es pe lhos de bo le tins de ur na,
dos ar qui vos de log re fe ren tes ao sis- 
te ma de to ta li za ção e dos re gis tros di- 
gi tais dos vo tos, o que faz o Bra sil pos-
sui o me lhor e mais se gu ro sis te ma de
vo ta ção e apu ra ção do mun do.

Energia: por que está cara e como pode diminuir

O pre ço da ener gia

elé tri ca atin ge va lo res

as sus ta do res e o

con su mi dor

acom pa nha, sem

com pre en der mui to

bem, ex pli ca ções do

Go ver no Fe de ral pa ra

jus ti fi car es se au men to.

A ta ri fa é com pos ta por 53,5% de
cus to (com pra de ener gia, trans mis- 
são e en car gos se to ri ais); 29,5% de tri- 
bu tos (ICMS, PIS e Co fins), e 17% da
dis tri bui ção de ener gia. Com a cri se
hí dri ca tam bém in ci de a ban dei ra
ver me lha 2, que no dia 29 de ju nho foi
re a jus ta da em 52%, pas san do de R$
6,24 pa ra R$ 9,49 por ca da 100 kWh
con su mi dos.

E a per gun ta é: o go ver no po de fa- 
zer al go pa ra di mi nuir o pre ço?

Pa ra o ad vo ga do Ales san dro Az zo- 
ni, es pe ci a lis ta em Di rei to Am bi en tal
e Eco no mis ta, a res pos ta é não. “A ma- 
nei ra se ria uma in ter ven ção do go ver- 
no, co mo já ocor reu no pas sa do, que
se gu ra va os au men tos e os as su mia
co mo dé fi cit. Mas no mo de lo atu al, do
li be ra lis mo econô mi co, es sa in ter- 
ven ção é mui to di fí cil. É uma ques tão
de ofer ta e de man da. Ao en tra rem as
ter mo e lé tri cas com ener gia ca ra e su- 
ja, en tra a ban dei ra ver me lha, o pre ço

Na opi nião de Ân ge lo Pec ci ni Ne to,
ad vo ga do es pe ci a lis ta em Di rei to Tri- 
bu tá rio, “uma pos si bi li da de se ria por
meio de re a de qua ção dos im pos tos,
de in cen ti vos fis cais e da res tru tu ra- 
ção do se tor, a exem plo de ou tor ga e
in ves ti men tos em ener gi as mais ba ra- 
tas”.

Am bos con cor dam que a cons tru- 
ção e in ter li ga ção ao sis te ma elé tri co
de mais usi nas eó li cas e fo to vol tai cas,
que pro du zem ener gia lim pa e mais
ba ra ta, po de ria di mi nuir a con ta de
luz em mo men tos de for te es ti a gem
co mo ago ra.

So ma-se ain da a dis cus são so bre a
pri va ti za ção da Ele tro bras. Mai or ge- 
ra do ra de ener gia da Amé ri ca La ti na,
a em pre sa é res pon sá vel por um ter ço
da ener gia em to do o Bra sil. Se gun do
o go ver no, com a ad mi nis tra ção pri- 
va da o pre ço da ener gia po de di mi- 
nuir em até 7,3%. Já en ti da des do se- 
tor di zem que os “ja bu tis” in cluí dos
pe los con gres sis tas vão au men tar o
va lor.

Ales san dro Az zo ni con cor da com
as en ti da des. “No mo de lo ini ci al men- 
te apre sen ta do, não ob ser vei o au- 
men to da ta ri fa, mas as emen das in- 
se ri das pri vi le gi an do as ter me lé tri cas
po dem ser um gran de en tra ve no pro- 
ces so”. Mes mo as sim, ele de fen de a
pri va ti za ção. “Nes se mo men to é ine- 
vi tá vel. Se so mar mos o re sul ta do dos
úl ti mos seis PIBs, es ta mos com -6,4%
e já cor re mos o ris co no for ne ci men to
de ener gia. Se a eco no mia che gar a ze- 
ro, quer di zer, re cu pe rar as per das
des ses seis anos e cres cer 2,5%, es ta- 
ría mos pra ti ca men te sa bo tan do to do
o se tor elé tri co. O go ver no não tem o
grau de in ves ti men to ne ces sá rio pa ra
su prir a de man da de ener gia que o
Bra sil pre ci sa”.

A di fi cul da de pa ra a cons tru ção das
li nhas de trans mis são, atri buí da às
leis am bi en tais, se ria ou tro en tra ve

tro bras, Bol so na ro man te ve no tex to o
tre cho que diz que o go ver no po de rá
au to ri zar a cons tru ção do Li nhão do
Tu cu ruí, que vai li gar Ro rai ma ao sis-
te ma elé tri co na ci o nal, sem ne ces si- 
da de de li cen ças am bi en tais do Iba- 
ma e da Fu nai, mes mo o pro je to pas- 
san do por uma ter ra in dí ge na.

Az zo ni afir ma que não é pos sí vel
fle xi bi li zar ou cri ar ex ce ções nas leis
am bi en tais, ain da mais pa ra o se tor
elé tri co. Ele lem bra que a Cons ti tui-
ção Fe de ral, no ar ti go 225, dei xa cla ro
que os em pre en di men tos que ge ram
im pac tos am bi en tais têm que apre- 
sen tar os Es tu dos de Im pac to Am bi-
en tal e o Re la tó rio de Im pac to Am bi-
en tal (EIA/RI MA). “A cons tru ção de
uma li nha de trans mis são den tro de
uma re ser va in dí ge na des res pei ta não
só a Cons ti tui ção co mo a Lei Am bi en-
tal, o Có di go Flo res tal e a le gis la ção
dos pró pri os es ta dos”. O ad vo ga do
com ple men ta, lem bran do que o prin- 
cí pio do di rei to am bi en tal é “uma vez
al can ça da uma pro te ção não há co mo
re tro a gir pa ra uma nor ma mais fle xí- 
vel. Só é pos sí vel res trin gir mais”.

O No vo Mar co do Se tor Elé tri co,
apro va do no Se na do e em tra mi ta ção
na Câ ma ra, traz a por ta bi li da de pa ra a
com pra de ener gia pa ra to dos os con- 
su mi do res, in de pen den te do por te.

Ân ge lo Pec ci ni en ten de que is so
de ve tra zer mais com pe ti ti vi da de e,
con se quen te men te, re du zir a ta ri fa.
Ele ex pli ca que, atu al men te, so men te
con su mi do res de car ga igual ou su pe- 
ri or a 500 kW po dem com prar ener gia
no mer ca do li vre, on de há dis pu ta de
pre ços. Com a mu dan ça, o con su mi-
dor re si den ci al tam bém po de rá mi-
grar do cha ma do mer ca do ca ti vo, on-
de os pre ços são fi xos, pa ra o li vre. “A
par tir des ta com pe ti ti vi da de, me lho- 
res ser vi ços e ba ta lhas de pre ços re- 
sul ta rão nu ma qua li da de mai or e pre- 
ços mais com pe ti ti vos”, ob ser va o ad-
vo ga do.

DOU GLAS CU NHA

MO RA DIA DIG NA

MUI TO TRA BA LHO

HA VAN  INAU GU RA

JUS TA HO ME NA GEM

Ór fão da co vid-19

 
Acon te ceu na ma nhã de sex ta-fei ra(27), na Câ ma ra

de São Luís, pai nel vir tu al pa ra dis cu tir so bre os ór fãos
da co vid-19 – cri an ças e ado les cen tes que per de ram
pais, mães e ou tros cui da do res du ran te a pan de mia. O
even to – de ini ci a ti va do Co le ti vo Nós (PT) – foi re a li za- 
do de for ma hí bri da no ple ná rio Si mão Es tá cio da Sil vei- 
ra, com trans mis são ao vi vo.

O even to foi ini ci a do com a fa la de au to ri da des con vi- 
da das a com por a me sa, co mo o Dr. Jo sé Amé ri co Abreu
Cos ta, juiz da 1ª Va ra da In fân cia e da Ju ven tu de, San dra
Sil va, Con se lhei ra Tu te lar do Cen tro, e Aman da Gar cez
Tei xei ra de Cam pos, Co or de na do ra de Aten ção à Mu- 
lher, Cri an ça e Ado les cen te e Con se lhei ra do Con se lho
Mu ni ci pal dos Di rei tos da Cri an ça e do Ado les cen te. 

Pa ra o co-ve re a dor  Jho na tan So a res (Co le ti vo Nós), 
au tor do re que ri men to de so li ci ta ção do pai nel, que
con du ziu os tra ba lhos,  a dis cus são ini ci a da no even to é
um pas so fun da men tal em di re ção à cons tru ção de po lí- 
ti cas pú bli cas mais am plas pa ra es sas cri an ças e ado les- 
cen tes em si tu a ção de vul ne ra bi li da de.

 

 
Mais de mil e qua tro cen tas fa mí li as de bai xa ren da da

ci da de de Ita pe cu ru-Mi rim, no Ma ra nhão, ago ra vão vi- 
ver com mais dig ni da de e qua li da de de vi da. Elas re ce- 
be ram do Mi nis té rio do De sen vol vi men to Re gi o nal, o
MDR, as cha ves de su as ca sas no Re si den ci al Mil ton
Amo rim, que con tou com qua se 80 mi lhões de re ais em
in ves ti men tos do Go ver no Fe de ral. O mi nis tro Ro gé rio
Ma ri nho par ti ci pou da ce rimô nia de en tre ga das cha- 
ves. Ele re for çou o com pro mis so da atu al ges tão em pro- 
por ci o nar mo ra dia dig na às pes so as mais vul ne rá veis.

 

 
A Câ ma ra Mu ni ci pal de São Luís já dis po ni bi li zou a

Or dem do Dia pa ra a ses são or di ná ria hí bri da des ta se- 
gun da-fei ra, 30. Pe lo do cu men to dis po ní vel no si te ins- 
ti tu ci o nal, o ple ná rio da Ca sa apre ci a rá 49 pro po si ções
ela bo ra das por ve re a do res. A ses são es tá pre vis ta pa ra
ini ci ar às 9h, com par ti ci pa ção de par la men ta res tan to
de for ma re mo ta quan to pre sen ci al. Na pau ta da reu- 
nião par la men tar da pró xi ma se gun da-fei ra es tão in clu- 
sos 5 Pro je tos de Lei, 6 Pro je tos de De cre tos Le gis la ti vos,
1 Pro je to de Re so lu ção, 25 Re que ri men tos, 4 Mo ções e 8
In di ca ções.

 

 
Na pró xi ma quar ta-fei ra, (02/09), o em pre sá rio Lu ci- 

a no  Hang, inau gu ra a uni da de 164 da sua lo ja Ha van,
em São Luís. Fi ca na Ave ni da Da ni el de La Tou che/
Coha ser ma, os ten tan do sua ré pli ca da es tá tua de Li ber- 
da de e co lo can do o fim a uma po lê mi ca man ti da por re- 
sis ten tes que não  que ri am o mo nu men to na ci da de.

 

 
O em pre sá rio Be ne di to Be zer ra Men des, do Gru po

BB Men des, re ce beu na noi te de quin ta-fei ra (26), no Sa- 
lão de Even tos da Ca sa da In dús tria, em São Luís, a me- 
da lha da Or dem do Mé ri to In dus tri al, ou tor ga da pe la
Con fe de ra ção Na ci o nal da In dús tria (CNI). 

A so le ni da de de ou tor ga foi con du zi da pe lo Chan ce- 
ler da Or dem do Mé ri to In dus tri al da CNI, Ama ro Sa les
de Araú jo, que tam bém pre si de a Fe de ra ção das In dús- 
tria do Rio Gran de do Nor te (FI ERN), e re pre sen tou o
pre si den te da CNI, Rob son An dra de no even to.  A in di- 
ca ção à CNI foi fei ta pe la di re to ria da Fe de ra ção das In- 
dús tri as do Es ta do do Ma ra nhão, pre si di da por Edil son
Bal dez.

São Luís, segunda-feira, 30 de agosto de 2021
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AVISO DE ADIAMENTO DE CONTINUAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO Nº 008/2021. A Prefeitura 

Municipal de Itaipava do Grajaú/MA, através da Comissão Permanente de Licitação-CPL, torna público para 

conhecimento de todos os interessados, que a TP 008/2021, tendo por objeto Contratação de empresa para 

execução de serviços de Reforma das Unidades Básicas de Saúde (UBS) da sede do município de Itaipava 

do Grajaú, do Povoado Calumbi, Povoado Criolizão, Povoado Criolizinho, Povoado Galileia, Povoado Gar-

rota, Povoado Pau Ferrado, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Vigilância 

Sanitária de Itaipava do Grajaú/MA, com Recebimento e abertura dos envelopes de Habilitação e Proposta de 

Preços prevista para às 09h00min do dia 25 de agosto de 2021, fica ADIADO para as 09h00min do dia 02 de 
setembro de 2021, motivado pela ausência de membros da CPL, e o atraso de publicação no Diário Oficial do 
Estado. Para mais esclarecimentos, entrar em contato por meio do seguinte endereço eletrônico: cplitaipava@

gmail.com e/ou tel.: (99) 98515-1121. Itaipava do Grajaú – MA, 25 de agosto de 2021. Auricélia de Sousa da 

Silva – Presidente da CPL.

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 015/2021

A Prefeitura Municipal de Mirador - MA, localizada na Rua Jornalista Mauritonio Mei-
re, 22 - Centro - Mirador/MA, comunica aos interessados que realizará licitação na modalidade Tomada 
de Preços de nº. 015/2021 no dia 16/09/2021, 09:00 hrs, horário local, objetivando a contratação 
de empresa especializada para prestação de serviços para elaboração de projetos de obras e serviços de 
engenharia para o município de Mirador/MA.

 O presente Edital estará à disposição dos interessados na Comissão Permanente de Licitações 
da Prefeitura Municipal de Mirador podendo ainda ser adquiridos GRATUITAMENTE durante os dias úteis, das 
08:00 às 12:00 horas mediante pedido ao e-mail cplmirador2021@gmail.com ou no portal da transparência 
do município. 

MIRADOR (MA), 24/08/2021
____________________________

Antônio Barros Araújo
Presidente da CPL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO MARANHÃO

1° REGISTRO DE IMÓVEIS SÃO LUIZ - MA
Zenildo Bodnar Registrador

INTIMAÇÃO
1° CARTÓRIO GERAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E HIPOTECA

Pelo presente edital e por estar em lugar ignorado, incerto ou inacessível, fica a abaixo relacionada, intimada para ciência, de 
que estamos autorizados na forma da Lei 9.514/97 a promover a Consolidação da Propriedade da respectiva alienação 
fiduciária que oneram o imóvel do qual detém a propriedade suspensiva e posse direta,a abaixo referida. Fica portanto, ciente 
de que têm o prazo de 15 (quinze) dias contados a patir da publicação desta, para querendo purgar o débito e evitar a 
Consolidação da Propriedade, o que poderá ser feito no Cartório de Registro de Imóveis da 1ª Zona, situado à Rua das 
Andirobas,040, Edifício Executive Lake Center, 6° Andar – Jardim Renascença, São Luís/MA, de segunda à sexta-feira no 
horário das 08:00 às 17:00 horas.
LORENA JAIRON SILVA MORAES, CPF: 629.595.143-00.
Imóvel: Casa residencial n° 16, Ala D, Conjunto Residencial São Domingos, Cohama.
Matrícula n°. 49.365, LV 2 – JI, FLS. 147.

São Luís/MA, 10 de Agosto de 2021.
   

K-28,30e31/08

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Vitória do Mearim

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 14/2021/CPL/PMVM. O município de Vitória do 

Mearim/MA, através da Prefeitura Municipal de Vitória do Mearim, por meio da Comissão Permanente de Li-

citação, torna público aos interessados que, com base na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, Lei nº 123/06 

e alterações posteriores e demais legislações aplicáveis, realizará no dia 16 de setembro de 2021 às 09h30min, 

licitação na modalidade Tomada de Preços nº 14/2021, do tipo menor preço, objetivando eventual CONTRA-
TAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO 
DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA SEDE DO MUNICIPIO DE VITORIA DO MEA-
RIM-MA. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na sede da Prefeitura de Vitória do Mea-

rim - CPL, no horário de 08 às 12hs, de 2ª a 6ª feira, para consulta gratuitamente, disponibilizado no site oficial 
da Prefeitura Municipal de Vitória do Mearim (http:// www.vitoriadomearim.ma.gov.br), no sistema do TCE/

SACOP (www.tce.ma.gov.br/sacop). Vitória do Mearim - MA, 26 de agosto de 2021. JUSCELINO LEITE DE 

BRITO JUNIOR. Secretário Municipal de Administração e Planejamento

COMUNICAÇÃO

SUZANO S.A, torna público que REQUEREU da Secretaria Estadual de 

Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMA/MA a Licença Ambiental úni-

ca - LAU para extração mineral a ser realizada numa área total de 11,0038 

hectares na Fazenda Boa esperança localizada em Bom Jesus das Selvas/

MA, como forma de dar subsídios às etapas de manutenção e pavimen-

tação de estradas do projeto Florestal da Suzano S/A, conforme processo 

157121/2021.

COMUNICAÇÃO

SUZANO S.A, torna público que REQUEREU da Secretaria Estadual de 

Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMA/MA a Licença Ambiental úni-

ca - LAU para extração mineral a ser realizada numa área total de 11,0345 

hectares na Fazenda São Francisco localizada em Bom Jesus das Selvas/

MA, como forma de dar subsídios às etapas de manutenção e pavimen-

tação de estradas do projeto Florestal da Suzano S/A, conforme processo 

157152/2021.
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Aproximadamente 325 mil estudantes da Rede Estadual de Ensino foram mobilizados
para fazerem as provas

Ava li a ção de fluên cia

AVALIAÇÃO

Começa hoje aplicação
das provas do Seama

F
or ne cer sub sí di os ne ces sá ri os
pa ra que as es co las pú bli cas
das re des es ta du al e mu ni ci- 
pais de en si no pos sam re di re- 

ci o nar seus pro je tos e ações pe da gó- 
gi cas, vi san do mai or efi cá cia de su as
in ter ven ções no pro ces so de en si no e
apren di za gem. 

Com es tes ob je ti vos, o Go ver no do
Ma ra nhão, por meio da Se cre ta ria de
Es ta do da Edu ca ção (Se duc), no pe- 
río do de 30 de agos to (se gun da-fei ra)
a 2 de se tem bro (quin ta-fei ra), apli ca- 
rá as pro vas do Sis te ma Es ta du al de
Ava li a ção do Ma ra nhão (Se a ma) pa ra
es tu dan tes dos 2º, 5º e 9º anos do En- 
si no Fun da men tal e da 3ª sé rie do En- 
si no Mé dio.

Apro xi ma da men te 325 mil es tu- 
dan tes fo ram mo bi li za dos pa ra fa ze- 
rem as pro vas. Des tes, 87,5 mil são da
3ª sé rie do En si no Mé dio da re de es ta- 
du al e 238 mil são das re des mu ni ci- 
pais. Se rão apli ca das pro vas de Lín- 
gua Por tu gue sa e Ma te má ti ca, com
fo co em in ter pre ta ção e re so lu ção de
pro ble mas.

A ava li a ção se gui rá o se guin te cro- 
no gra ma: no dia 30 de agos to (se gun- 
da-fei ra) se rão ava li a dos os es tu dan- 
tes do 9º ano do En si no Fun da men tal,
ma tri cu la dos em 2.246 es co las; no dia
31 de agos to (ter ça-fei ra) se rá a vez
dos es tu dan tes do 5º ano do En si no
Fun da men tal, de 2.568 uni da des de
en si no, e da 3ª sé rie do En si no Mé dio
ma tri cu la dos em 737 es co las da re de
es ta du al; no dia 1º de se tem bro, os es- 

tu dan tes do 2º ano do En si no Fun da- 
men tal de 2.100 es co las fa rão as pro- 
vas na dis ci pli na de Lín gua Por tu gue- 
sa; es ses mes mos alu nos fe cham a sé- 
rie de ava li a ções no dia 2 de se tem bro,
com a  apli ca ção das pro vas de Ma te- 
má ti ca.

As pro vas têm du ra ção de 2 ho ras.
Os es tu dan tes do En si no Fun da men- 
tal res pon de rão uma pro va de 44
ques tões, sen do 22 pa ra a dis ci pli na
Lín gua Por tu gue sa e ou tras 22 pa ra
Ma te má ti ca. Os es tu dan tes do En si no
Mé dio res pon de rão 52 ques tões, me- 
ta de de Lín gua Por tu gue sa e ou tra
me ta de de Ma te má ti ca.

Após a Ava li a ção do Se a ma, no pe- 
río do de 3 a 9 de se tem bro, a Se duc re- 
a li za rá a Ava li a ção de Fluên cia de Lei- 
tu ra, des ti na da a 90.104 es tu dan tes
ma tri cu la dos no 2º ano do En si no
Fun da men tal em 5.956 es co las, des sa
vez, dos 217 mu ni cí pi os ma ra nhen- 
ses. O fo co se rá a ha bi li da de e pre ci- 
são com que os es tu dan tes lei to res

de co di fi cam o tex to.
Os es tu dan tes par ti ci pa rão de três

blo cos de lei tu ra. A me to do lo gia con- 
sis te na gra va ção dos áu di os das lei tu-
ras re a li za das pe los es tu dan tes de pa- 
la vras que cons tam no di ci o ná rio; lei- 
tu ra de pa la vras in ven ta das; e lei tu ra
de his tó ri as (nar ra ti vas de do mí nio
pú bli co). A du ra ção se rá de apro xi ma- 
da men te 10 mi nu tos por es tu dan te
ava li a do.

A Ava li a ção de Fluên cia tem co mo
ob je ti vo re a li zar um ali nha men to de
co nhe ci men tos en tre os pro fis si o nais
da edu ca ção que es ta rão en vol vi dos,
di re ta ou in di re ta men te, com a ava li a- 
ção no Es ta do e mu ni cí pi os, além de
ser vir co mo pos si bi li da de de sub si di- 
ar o tra ba lho pe da gó gi co, a par tir dos
da dos le van ta dos. “No ta da men te, es- 
se pro ces so de ava li a ção, que se da rá
na re de pú bli ca ma ra nhen se nos pró- 
xi mos di as, se rá de ter mi nan te pa ra o
ca mi nho de avan ços e trans for ma- 
ções nes sa ave ni da de Edu ca ção que
pa vi men ta mos sob a li de ran ça do go- 
ver na dor Flá vio Di no.  Tal mo men to
que vi ven ci a re mos, faz-nos evo car
uma das re fle xões que a pro fes so ra e
ami ga Sil va na Ma cha do traz em seu li-
vro Ava li a ção da Apren di za gem: en tre
Con cep ções e Prá ti cas, em que ela diz
que ‘a ava li a ção tem que ser re fle xi va e
ar ti cu la do ra com o ob je ti vo de apon-
tar no vos ru mos e en ca mi nha men tos
no pro ces so en si no-apren di za gem’.
Avan te!”, des ta cou o se cre tá rio de Es- 
ta do da Edu ca ção, Fe li pe Ca ma rão.

STC

Curso sobre Processo
Administrativo Disciplinar

AS INSCRIÇÕES PARA A CAPACITAÇÃO VÃO ATÉ 3 DE SETEMBRO

A Se cre ta ria de Es ta do Trans pa rên cia e Con tro le
(STC), por meio da Cor re ge do ria Ge ral do Es ta do (Co- 
ge), abriu ins cri ções pa ra o Cur so de Pro ces so Ad mi nis- 
tra ti vo Dis ci pli nar (PAD), na mo da li da de de en si no a
dis tân cia (EAD). Além do PAD, a ca pa ci ta ção tam bém
vai abor dar as Ins tru ções Nor ma ti vas nº 03/2020/STC e
04/2020/STC, que ins ti tuí ram e re gu la men ta ram o uso
de pla ta for mas de vi de o con fe rên cia e o uso do What- 
sApp nos pro ces sos cor re ci o nais.

Di re ci o na do aos ser vi do res pú bli cos es ta du ais in te- 
res sa dos no as sun to, es pe ci al men te os que atu am na
área ju rí di ca em seus ór gãos ou en ti da des, o cur so po de- 
rá ser aces sa do pe los ins cri tos atra vés do sis te ma Tu tor,
pla ta for ma que reú ne ca pa ci ta ções e trei na men tos pro- 
du zi dos pe la STC. A ca pa ci ta ção fi ca rá dis po ní vel na
pla ta for ma de 6 de se tem bro a 30 no vem bro de 2021.

As ins cri ções se es ten de rão até o dia 3 de se tem bro de
2021 e se rão re a li za das atra vés de link dis po ni bi li za do
em ban ner es pe cí fi co pu bli ca do no si te da STC
(www.stc.ma.gov.br). Os ser vi do res de vi da men te ins cri- 
tos re ce be rão os da dos pa ra aces so ao sis te ma por meio
dos con ta tos apre sen ta dos no for mu lá rio de ins cri ção.

O for mu lá rio de ins cri ção tam bém po de ser aces sa do
atra vés do se guin te link:
https://forms.gle/QzrwHA4hfXiHQTiB9

Ca len dá rio
Cur so de Pro ces so Ad mi nis tra ti vo Dis ci pli nar
– Ins cri ções: até o dia 3 de se tem bro.
– Dis po ni bi li za ção do cur so no sis te ma Tu tor: de 6 de se- 
tem bro a 30 no vem bro de 2021.

São Luís, segunda-feira, 30 de agosto de 2021
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São Luís 30 de agosto de 2021

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2021 - CSL/PROCON - DATA: 15 de setembro 

de 2021. HORÁRIO: 09h30. LOCAL: A sessão pública do pregão, na forma eletrônica, terá início com a 

divulgação das propostas de preços recebidas e início da etapa de lances, no endereço eletrônico, dias e 

horário, abaixo discriminados: ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasgovernamentais.gov.br. 

E-MAIL PARA CONTATO: cslprocon.viva@gmail.com. DATA DE ABERTURA DA SESSÃO DO 

PREGÃO ELETRÔNICO: às 09h30, do dia 15/09/2021. TIPO: MENOR PREÇO. MODO DE DISPUTA: 

ABERTO E FECHADO. OBJETO: Aquisição de material de expediente, tipo envelope, para atender o 

Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor – PROCON-MA, conforme especificações 

descritas no Termo de Referência (Anexo I). A licitação reger-se-á pelas disposições da Lei nº 10.520, de 

17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, da Lei Complementar nº 

123/2006, com redação dada pela Lei Complementar 147/2014, da Lei Estadual nº 9.529, de 23 de 

dezembro de 2011 e da Lei Estadual nº 10.403, de 29 de dezembro de 2015, e suas alterações, aplicando 

subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas regulamentares pertinentes à espécie. DA 

PARTICIPAÇÃO: Esta licitação em atendimento ao artigo 7º da Lei Estadual n° 10.403, de 29 de 

dezembro de 2015 que regulamentou o tratamento diferenciado e simplificado para as Microempresas - 

ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP e Microempreendedores Individuais – MEI, nas licitações 

públicas no âmbito da Administração Pública Estadual, será realizada licitação na forma EXCLUSIVA às 

microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais. Este Edital e seus 

anexos estão à disposição dos interessados na página www.comprasnet.gov.br, 

www.procon.ma.gov.br, e no Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor do Estado do 

Maranhão-PROCON/MA, situado na Av. Beira Mar, n° 384- Centro - São Luís/MA, CEP: 65.010-070, de 

segunda a sexta-feira, no horário das 09h às 17h, onde poderão ser consultados e obtidos gratuitamente 

para gravação em CDR-W ou pen drive do interessado em adquirir o instrumento.

São Luís – MA, 26 de agosto de 2021

ALEXANDER SOUSA FERREIRA

PRESIDENTE CSL - PROCON/MA

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
INSTITUTO DE PROMOÇÃO E DEFESA DO CIDADÃO E CONSUMIDOR

DO ESTADO DO MARANHÃO – PROCON/MA
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO – CSL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2021 - CSL/PROCON

O PRESIDENTE DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE 

AGRICULTURA FAMILIAR – SAF realizará, às 14h, do dia 01 de outubro de 2021, no Auditório desta 

Secretaria, localizada na Avenida São Luís Rei de França, Lote E1-C, bairro Turu, nesta Capital, licitação 

na modalidade CONCORRÊNCIA, objetivando a Contratação de Empresa de Engenharia para 

construção/implantação de Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água, em 

comunidades/povoados rurais dos 217 municípios maranhenses, na forma da Lei nº 8.663/1993. 

Esse Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no 

horário de 13h às 18h, onde poderão ser obtidos mediante a apresentação de dispositivo de 

armazenamento de dados. Esse Edital também se encontra à disposição dos interessados no site oficial 

da SAF (www.saf.ma.gov.br).

São Luís (MA), 25 de agosto de 2021

JOÃO RODRIGO LISBOA SILVA

Presidente em exercício da CSL/SAF

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA FAMILIAR

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO – CSL
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 02/2021-SAF
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0098969/2021

O PREGOEIRO DA SEGOV/MA torna público que será realizada às 10h (horário local), do dia 14 de 
setembro do corrente ano, no site eletrônico www.comprasnet.gov.br, licitação na modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, para a contratação de empresa especializada no 
fornecimento e instalação de Fonte Interativa Luminosa e Cascata Luminosa com balanços no 
Parque da Família no município de Barreirinhas - MA, na forma Decreto Federal nº 10.024/2019, Lei 
Federal nº 10.520/2002, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, da Lei 
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei Federal nº 
8.666/1993, de 21 de junho de 1993, e demais normas regulamentares pertinentes à espécie. O Edital e 
seus Anexos poderão ser obtidos no endereço eletrônico: https://www.comprasgovernamentais.gov.br 
e https://segov.ma.gov.br/, e, ainda, em caso de problemas nos sites acima, poderão ser solicitados 
através do e-mail csl@segov.ma.gov.br, em dias úteis, das 09h às 18h.

São Luís/MA, 26 de agosto de 2021
ERICK SILVA LINDOSO

Pregoeiro da CSL/SEGOV/MA

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 23/2021-CSL/SEGOV-MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 91610/2021

O PREGOEIRO DA SEGOV/MA torna público que será realizada às 15h (horário local), do dia 15 de 
setembro do corrente ano, no site eletrônico www.comprasnet.gov.br, licitação na modalidade 
PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, para a contratação de empresa 
especializada no fornecimento e instalação de um GRUPO GERADOR DIESEL DE 500kVA, para 
atender às instalações do Palácio dos Leões, na forma Decreto Federal nº 10.024/2019, Lei Federal nº 
10.520/2002, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, da Lei 
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei Federal nº 
8.666/1993, de 21 de junho de 1993, e demais normas regulamentares pertinentes à espécie. O Edital e 
seus anexos poderão ser obtidos no endereço eletrônico: https://www.comprasgovernamentais.gov.br 
e https://segov.ma.gov.br/, e, ainda, em caso de problemas nos sites acima, poderão ser solicitados 
através do e-mail csl@segov.ma.gov.br, em dias úteis, das 09h às 18h.

São Luís/MA, 27 de agosto de 2021
ERICK SILVA LINDOSO

Pregoeiro da CSL/SEGOV/MA

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 24/2021-CSL/SEGOV-MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 155645/2021

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de lavanderia hospitalar, 

incluindo o fornecimento de todo o enxoval necessário, em regime de comodato, bem como os 

insumos necessários e adequados à execução dos serviços, para atender às necessidades do Hospital 

Adélia Matos Fonseca (Itapecuru-Mirim/MA), o Hospital de Barreirinhas, o Hospital de Paulino 

Neves e o Hospital de Morros.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR LOTE.

DATA DA ABERTURA: às 08h30, do dia 27/09/2021, horário de Brasília/DF. Licitação ID nº 870782.

MOTIVO: Alterações no termo de referência e na minuta do contrato resultante da análise do pedido de 

esclarecimento, sendo disponibilizada NOVO EDITAL.

Local de Realização: Sistema Licitações-e: www.licitacoes-e.com.br.

Edital e demais informações estão disponíveis no site da EMSERH (www.emserh.ma.gov.br).

Informações adicionais serão prestadas na CSL/EMSERH localizada na Av. Borborema, Qd-16, n° 25, 

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

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

São Luís (MA), 25 de agosto de 2021

Francisco Assis do Amaral Neto

Agente de Licitação da EMSERH

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

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 223/2021-CSL/EMSERH
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 96.828/2021 - EMSERH

O PREGOEIRO do Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Maranhão – DETRAN/MA, 

designado pela Portaria nº 697 – GDC de 25 de agosto de 2020, publicada no Diário Oficial do Estado em 

01 de setembro de 2020, realizará às 09h, do dia 14 de setembro de 2021, nas dependências do 

DETRAN/MA, na Avenida dos Franceses, s/n, Bairro Vila Palmeira, nesta capital, licitação na modalidade 

Pregão Presencial, do tipo Menor Preço, objetivando a contratação de empresa especializada em 

manutenção e recarga de extintores, para suprir as necessidades do DETRAN/MA, CIRETRANS E 

POSTOS DE ATENDIMENTO, de interesse do Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/MA, sob a 

égide da Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 3.555/2000, da Lei Complementar nº 123/2006 

e suas alterações, Lei Estadual nº 10.403, de 29 de dezembro de 2015, aplicando subsidiariamente a Lei 

Federal nº 8.666/1993 e demais normas regulamentares pertinentes à espécie. Esse Edital e seus anexos 

estão à disposição dos interessados na página www.detran.ma.gov.br/licitações ou no portal 

www.compras.ma.gov.br ou na sede do DETRAN, ao custo de uma resma de papel A4.

São Luís/MA, 26 de agosto de 2021

Alexandre Rosa de Carvalho

Pregoeiro do DETRAN/MA

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/MA
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO – CSL

AVISO DE LICITAÇÃO (REPETIÇÃO)
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 – CSL/DETRAN/MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0034438/2020 – DETRAN/MA

COMUNICAÇÃO/ REQUERIMENTO

SUZANO S/A torna público, que REQUEREU da Secretaria de Estado 

do Meio Ambiente e Recursos Naturais-SEMA em 16 de agosto de 2021 

a Renovação para Uso de Água Superficial situado na Rodovia MA 138 
KM s/n KM 85, Zona Rural no Município de São Pedro dos Crentes, Es-

tado do Maranhão, para fins de irrigação, conforme dados constantes no 
processo n° (155001/2021).

O PREGOEIRO do Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Maranhão – DETRAN/MA, 
designado pela Portaria nº 697 – GDC de 25 de agosto de 2020, publicada no Diário Oficial do Estado em 
01 de setembro de 2020, realizará às 09h, do dia 16 de setembro de 2021, nas dependências do 
DETRAN/MA, na Avenida dos Franceses, s/n, Bairro Vila Palmeira, nesta capital, licitação na modalidade 
Pregão Presencial, do tipo Menor Preço, objetivando a contratação do material de consumo do 
tipo “crachás funcionais de identificação em pvc com cordão personalizado e proteção para 
crachá”, para atender a sede do DETRAN/MA, CIRETRANs e os postos de atendimento, de 
interesse do Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/MA, sob a égide da Lei Federal nº 
10.520/2002, Decreto Federal nº 3.555/2000, da Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações, Lei 
Estadual nº 10.403, de 29 de dezembro de 2015, aplicando subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/1993 
e demais normas regulamentares pertinentes à espécie. Esse Edital e seus anexos estão à disposição 
dos interessados na página www.detran.ma.gov.br/licitações ou no portal www.compras.ma.gov.br ou 
na sede do DETRAN, ao custo de uma resma de papel A4.

São Luís/MA, 26 de agosto de 2021
Alexandre Rosa de Carvalho

Pregoeiro do DETRAN/MA

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/MA
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO – CSL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2021 – CSL/DETRAN/MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00110619/2021 – DETRAN/MA

A Secretaria de Estado da Segurança Pública – SSP, através de seu (a) Pregoeiro(a) e Equipe de 
Apoio, torna público para conhecimento dos interessados que realizará licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico nº 28/2021 – SSP/MA, do tipo Menor Preço por Lote, cujo objeto é a aquisição e utilização 
de solução para captura de áudio e vídeo de depoimentos, perícias e laudos, gravação digital, 
armazenamento, gerenciamento e disponibilização destas informações por meio digital e textual 
para consulta; incluindo instalação, configuração, treinamento, suporte técnico e atualização de 
versão, em sessão pública eletrônica a partir das 09h (horário de Brasília-DF), do dia 15/09/2021, 
através do site www.compras.ma.gov.br, nos termos da Lei nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 
10.024/2019, Decreto Estadual nº 24.629/2008, Decreto Estadual nº 28.906/2013, alterado pelo Decreto 
Estadual 29.920/2014, aplicando-se os procedimentos determinados pela Lei Complementar nº 123/2006 
alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, e pela Lei Estadual nº 10.403/2015 e, subsidiariamente, no 
que couber, a Lei Federal nº 8.666/1993. O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no 
Portal de Compras do Estado do Maranhão - SIGA www.compras.ma.gov.br e na página oficial desta 
Secretaria no site www.ssp.ma.gov.br.

São Luís, 23 de agosto de 2021
Rosirene Travassos Pinto

Presidente da CSL/SSP

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2021-SSP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0116833/2020-SSP/MA

DATA HORA PROCESSO PREGÃO ELETRÔNICO

20/09/2021 09h 00069262/2019 010/2021

Objeto: Aquisição de Materiais de Consumo, Vidrarias, Reagentes e Consumíveis para atender a 
Logística Laboratorial e Tecnológica dos Cursos de Biologia, Química, Física e Matemática tanto 
nas pesquisas desenvolvidas quanto na realização de aulas práticas do Centro de Ciências 
Exatas, Naturais e Tecnológicas da Universidade Estadual da Região Tocantina–UEMASUL.

A COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO - CSL/UEMASUL, através de sua Pregoeira na forma da Lei 

Federal 10.520/02 e Lei nº 8.666/93 torna público o EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2021, 

licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, de interesse da 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DA REGIÃO TOCANTINA DO MARANHÃO - UEMASUL, conforme a 

seguir discriminado:

Informa ainda que o edital e seus anexos estarão disponíveis aos interessados no site da Universidade 

Estadual da Região Tocantina do Maranhão, www.uemasul.edu.br e no Portal de Compras 

Governamentais do Governo do Estado do Maranhão, www.compras.ma.gov.br, onde poderão ser 

consultados e adquiridos gratuitamente. O Edital e seus anexos estão, ainda, à disposição dos 

interessados no horário das 08h às 12h e de 14h às 18h, na sede da Comissão Setorial de Licitações da 

UEMASUL, situada na Rua Godofredo Viana, nº 1.300, Bairro Centro, para consulta gratuita ou adquiri-los 

mediante a entrega de 1(uma) resma de papel A4.

Imperatriz/MA, 27 de agosto de 2021

Aurilene Félix Soares

Pregoeira CSL-UEMASUL

ESTADO DO MARANHÃO
UNIVERSIDADE ESTADUAL DA REGIÃO
TOCANTINA DO MARANHÃO-UEMASUL
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO

COMUNICAÇÃO/ REQUERIMENTO

SUZANO S/A torna público, que REQUEREU da Secretaria de Estado do 

Meio Ambiente e Recursos Naturais-SEMA em 22 de julho de 2021 a Re-

novação para Uso de Água Superficial situado na Rodovia BR 010 sentido 
Itinga KM 40 S/N, Vicinal Esquerda; Faz. Flexa Dupla KM 06, Zona Ru-

ral no Município de Itinga do Maranhão, Estado do Maranhão, para fins 
de irrigação, conforme dados constantes no processo n° (137436/2021).

COMUNICAÇÃO/ REQUERIMENTO

SUZANO S/A torna público, que REQUEREU da Secretaria de Estado do 

Meio Ambiente e Recursos Naturais-SEMA em 19 de julho de 2021 a Re-

novação para Uso de Água Superficial situado na Rodovia BR 010, KM 
1404, Margem Direita S/N Sent. Imperatriz, Zona Rural no Município de 

Açailândia, Estado do Maranhão, para fins de irrigação, conforme dados 
constantes no processo n° (134007/2021).

COMUNICAÇÃO/ REQUERIMENTO

SUZANO S/A torna público, que REQUEREU da Secretaria de Estado 

do Meio Ambiente e Recursos Naturais-SEMA em 16 de agosto de 2021 

a Renovação para Uso de Água Superficial situado na Rodovia BR 222 
S/N KM 529, Margem Dir Vici; KM 34, Zona Rural no Município de 

Bom Jardim, Estado do Maranhão, para fins de irrigação, conforme dados 
constantes no processo n° (154515/2021).

COMUNICAÇÃO/ REQUERIMENTO

SUZANO S/A torna público, que REQUEREU da Secretaria de Estado do 

Meio Ambiente e Recursos Naturais-SEMA em 22 de julho de 2021 a Re-

novação para Uso de Água Superficial situado na Rodovia BR 010, KM 
1404, Margem Direita S/N Sent. Imperatriz, Zona Rural no Município de 

Açailândia, Estado do Maranhão, para fins de irrigação, conforme dados 
constantes no processo n° (137416/2021).

COMUNICAÇÃO/ REQUERIMENTO

SUZANO S/A torna público, que REQUEREU da Secretaria de Estado 

do Meio Ambiente e Recursos Naturais-SEMA em 17 de agosto de 2021 

a Renovação para Uso de Água Superficial situado na Rodovia BR 222 
S/N KM 245, Margem Direita, Zona Rural no Município de Bom Jesus 
das Selvas, Estado do Maranhão, para fins de irrigação, conforme dados 
constantes no processo n° (155491/2021).

COMUNICAÇÃO/ REQUERIMENTO

SUZANO S/A CNPJ nº 16.404.287/0033-32, torna público que REQUE-

REU da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais – 

SEMA em 04 de agosto de 2021 a Renovação da Licença de Operação 

para a atividade de Extração Mineral para construção, manutenção e pavi-

mentação de estradas internas na Fazenda Mearim situado na Rodovia BR 

230, KM 20, Zona Rural no Município de Estreito, Estado do Maranhão, 

conforme dados constantes no processo n° (146087/2021).

COMUNICAÇÃO/ REQUERIMENTO

SUZANO S/A CNPJ nº 16.404.287/0207-76, torna público que REQUE-

REU da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais – 

SEMA em 20 de Julho de 2021 a Renovação da Licença de Operação 

para a atividade de Extração Mineral para manutenção de vias internas na 

Fazenda Santa Luzia/Santa Luzia, Fazendinha, São Francisco II e Queiroz 

situado na Estrada Santana A Santa Maria KM36, S/N - Zona Rural no 

Município de Sítio Novo, Estado do Maranhão, conforme dados constan-

tes no processo n° (135219/2021).

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS

COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO - CCL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2021 – CCL/PMB

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1.979/2021

OBJETO: Aquisição de materiais para ações de enfrentamento ao COVID-19 nas Escolas da Rede Municipal.
DATA DA ABERTURA: 08/09/2021 às 09h00min, horário de Brasília. 
LOCAL DE REALIZAÇÃO: Portal de CMB – www.centralcomprasbhsma.com.br. 
Edital e demais informações disponíveis em www.barreirinhas.ma.gov.br e www.centralcomprasbhsma.com.
br. 
Informações adicionais serão prestadas na CCL localizada, na Av. Joaquin Soeiro de Carvalho, SN - Centro, 
Barreirinhas - MA, CEP: 65.590-000 no horário de 08h00min às 12h00min de segunda a sexta-feira.

Barreirinhas (MA), 25 de agosto de 2021.

Áquilas Conceição Martins
Pregoeira CCL/PMB

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS

COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO - CCL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2021 – CCL/PMB

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1.944/2021
OBJETO: Aquisição de materiais para utilização na Campanha de Vacinação Antirrábica.
DATA DA ABERTURA: 13/09/2021 às 14h00min, horário de Brasília. 
LOCAL DE REALIZAÇÃO: Portal de CMB – www.centralcomprasbhsma.com.br. 
Edital e demais informações disponíveis em www.barreirinhas.ma.gov.br e www.centralcomprasbhsma.com.br. 
Informações adicionais serão prestadas na CCL localizada, na Av. Joaquin Soeiro de Carvalho, SN - Centro, Barreirinhas - MA, CEP: 
65.590-000 no horário de 08h00min às 12h00min de segunda a sexta-feira.

Barreirinhas (MA), 25 de agosto de 2021.

Áquilas Conceição Martins
Pregoeira CCL/PMB

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS

COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO - CCL
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 012/2021 – CCL/PMB
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1.979/2021

OBJETO: Aquisição de Insumos Médico Hospitalares para atendimento das necessidades e demandas das 
Unidades de Saúde Municipais de Barreirinhas – MA.
DATA DA ABERTURA: 08/09/2021 às 14h00min, horário de Brasília. 
LOCAL DE REALIZAÇÃO: Portal de CMB – www.centralcomprasbhsma.com.br. 
Edital e demais informações disponíveis em www.barreirinhas.ma.gov.br e www.centralcomprasbhsma.com.
br. 
Informações adicionais serão prestadas na CCL localizada, na Av. Joaquin Soeiro de Carvalho, SN - Centro, 
Barreirinhas - MA, CEP: 65.590-000 no horário de 08h00min às 12h00min de segunda a sexta-feira.

Barreirinhas (MA), 25 de agosto de 2021.

Áquilas Conceição Martins
Pregoeira CCL/PMB

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS

COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO - CCL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 013/2021 – CCL/PMB

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 821/2021
OBJETO: Registro de Preço para futura aquisição de bomba injetora e bomba submersa.
DATA DA ABERTURA: 14/09/2021 às 09h00min, horário de Brasília. 
LOCAL DE REALIZAÇÃO: Portal de CMB – www.centralcomprasbhsma.com.br. 
Edital e demais informações disponíveis em www.barreirinhas.ma.gov.br e www.centralcomprasbhsma.com.
br. 
Informações adicionais serão prestadas na CCL localizada, na Av. Joaquin Soeiro de Carvalho, SN - Centro, 
Barreirinhas - MA, CEP: 65.590-000 no horário de 08h00min às 12h00min de segunda a sexta-feira.

Barreirinhas (MA), 25 de agosto de 2021.

Áquilas Conceição Martins
Pregoeira CCL/PMB

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS

COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO - CCL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 014/2021 – CCL/PMB

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 822/2021
OBJETO: Registro de Preço para futura aquisição de kit carteira para aluno e quadro branco.
DATA DA ABERTURA: 14/09/2021 às 14h00min, horário de Brasília. 
LOCAL DE REALIZAÇÃO: Portal de CMB – www.centralcomprasbhsma.com.br. 
Edital e demais informações disponíveis em www.barreirinhas.ma.gov.br e www.centralcomprasbhsma.com.
br. 
Informações adicionais serão prestadas na CCL localizada, na Av. Joaquin Soeiro de Carvalho, SN - Centro, 
Barreirinhas - MA, CEP: 65.590-000 no horário de 08h00min às 12h00min de segunda a sexta-feira.

Barreirinhas (MA), 25 de agosto de 2021.

Áquilas Conceição Martins
Pregoeira CCL/PMB

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS

COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO - CCL
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 010/2021 – CCL/PMB
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 851.1/2021

OBJETO: Registro de preços para contratação de empresa na prestação de serviços de manutenção preventiva, 
corretiva, fornecimento e substituição de peças e acessórios, e instalação de aparelhos de climatização destinados 
a atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Barreirinhas. 
DATA DA ABERTURA: 13/09/2021 às 09h00min, horário de Brasília. 
LOCAL DE REALIZAÇÃO: Portal CMB – www.centralcomprasbhsma.com.br. 
Edital e demais informações disponíveis em www.barreirinhas.ma.gov.br e www.centralcomprasbhsma.com.
br. 
Informações adicionais serão prestadas na CCL localizada, na Av. Joaquin Soeiro de Carvalho, SN - Centro, 
Barreirinhas - MA, CEP: 65.590-000 no horário de 08h00min às 12h00min de segunda a sexta-feira. 

Barreirinhas (MA), 25 de agosto de 2021.
Áquilas Conceição Martins

Pregoeira CCL/PMB

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE

CNPJ Nº 01.558.070/0001-22
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

PREFEITURA DE TRIZIDELA DO VALE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 020/2021

REGISTRO DE PREÇOS

O MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE, Estado do Maranhão, através do Fundo Municipal de Saúde, torna público 
que fará licitação na modalidade Pregão Presencial para Registro de Preços. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/2002 e pela 
Lei nº 8.666/93 e alterações. OBJETO: seleção de proposta visando o REGISTRO DE PREÇOS para eventual e futura 
aquisição de material hospitalar e ambulatorial, material laboratorial e equipamentos, de forma parcelada, para atender 
as necessidades do Fundo Municipal de Saúde, do município de Trizidela do Vale (MA). ABERTURA: 15 de setembro 
de 2021 às 09:00 horas. INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala 
da Comissão Permanente de Licitação, na Av. Dep. Carlos Melo, nº 1670 – Aeroporto – Trizidela do Vale (MA), horário 
de 08:00 às 12:00 horas, no endereço eletrônico, por e-mail cplpmtv@outlook.com  na página www.trizideladovale.
ma.gov.br Trizidela do Vale (MA), 26 de agosto de 2021. Fabiana Meireles do Nascimento Medeiros. Secretária Muni-
cipal de Saúde. Portaria nº 08/2021 GP
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Nordeste teve aumento no surgimento de novas empresas em 26% em comparação ao
mesmo mês de 2020

IA GO MON TEI RO
Es pe ci al pa ra O Im par ci al

MARANHÃO

13 mil novas empresas
foram abertas em 2021

S
e gun do da dos re co lhi dos pe lo
In di ca dor de Nas ci men to de
Em pre sas da Se ra sa Ex pe ri an,
maio de 2021 te ve 337.750

com pa nhi as aber tas. O au men to foi
de 53,7% com re la ção ao mes mo pe- 
río do do ano pas sa do, quan do fo ram
re gis tra dos 219.749 no vos ne gó ci os
no país. Es te cres ci men to foi im pul si- 
o na do prin ci pal men te pe los Mi cro- 
em pre en de do res In di vi du ais (MEI)
que atu am no se tor de ser vi ços, nú- 
me ros que são in fluên cia do pe río do
de pan de mia.

O Nor des te te ve um gran de au- 
men to den tro de to dos os se to res, a
re gião te ve a mai or va ri a ção in te ra nu- 
al, 88,3%, com 56.738 no vos em pre en- 
di men tos aber tos em maio/21. Es se
au men to de 46,8% quan do com pa ra- 
do ao mes mo mês do ano de 2020 es tá
li ga do ao cres ci men to do se tor de ser- 
vi ços, com pon do 66% do to tal de no- 
vos em pre en di men tos, den tro da área
de Mi cro em pre en di men tos.

Os da dos dos três pri mei ros me ses
de 2021, a Jun ta Co mer ci al do Ma ra- 
nhão (Ju ce ma), ór gão vin cu la do à Se- 
cre ta ria de Es ta do de In dús tria, Co- 
mér cio e Ener gia (Seinc), re gis tra ram
mais de 13 mil no vas em pre sas no es- 
ta do. Es ses nú me ros apon tam um au- 
men to de 24% em re la ção ao mes mo
pe río do de 2020, quan do ape nas
10.774 no vos ne gó ci os fo ram cri a dos.

Na aná li se por se to res, Ser vi ços
apre sen tou al ta de 56,2%, se gui do pe- 
lo Co mér cio (51,6%) e In dús tria
(47,9%) no com pa ra ti vo de maio/21
com mai or/20. O eco no mis ta da Se ra- 
sa Ex pe ri an, Luiz Ra bi, ex pli ca que “as
ex pres si vas al tas anu ais de maio/21

são um re fle xo do im pac to ne ga ti vo
que o iní cio da pan de mia de Co vid-19
e o pe río do de lock down te ve na aber- 
tu ra de em pre sas, mui to por con ta das
in cer te zas econô mi cas da épo ca. As- 
sim, a ba se de com pa ra ção de
maio/21 es tá fra gi li za da, mas tal dis- 
tor ção ten de a se cor ri gir ao lon go dos
pró xi mos me ses, já que a par tir do se- 
gun do se mes tre do ano pas sa do a
eco no mia já es ta va em ro ta de re cu- 
pe ra ção”.

As ex pres si vas al tas

anu ais de maio/21 são

um re fle xo do im pac to

ne ga ti vo que o iní cio da

pan de mia de Co vid-19 e

o pe río do de lock down

te ve na aber tu ra de

em pre sas, mui to por

con ta das in cer te zas

econô mi cas da épo ca.

As sim, a ba se de

com pa ra ção de maio/21

es tá fra gi li za da, mas tal

dis tor ção ten de a se

cor ri gir 

De acor do com o pre si den te da Ju- 
ce ma, Sér gio Som bra, o sal do po si ti vo
é um re fle xo das ações do Go ver no do
Es ta do que vi sam o fo men to da ati vi-
da de pro du ti va, es pe ci al men te nes se
mo men to de gra ve cri se pro vo ca da
pe la pan de mia da Co vid-19. “O cres- 
ci men to do nú me ro de em pre sas é
um re sul ta do cla ro do es for ço do go-
ver na dor Flá vio Di no em for ta le cer o
em pre en de do ris mo nes se mo men to
crí ti co que es ta mos atra ves san do”, re- 
for çou Sér gio Som bra.

En tre as me di das de es tí mu lo pa ra
a cri a ção de no vas em pre sas es tá a ta- 
xa ze ro pa ra for ma li za ção de em pre-
sas na Ju ce ma.

Em sua se gun da eta pa no Ma ra- 
nhão, a sus pen são foi anun ci a da pe lo
go ver na dor Flá vio Di no e as se gu ra até
o dia 4 de ju nho cus to ze ro aos em pre-
en de do res que for ma li za rem em pre- 
sas clas si fi ca das co mo Li mi ta da (LT-
DA), Em pre sá rio In di vi du al por Res- 
pon sa bi li da de Li mi ta da (Ei re li), So ci- 
e da de Anô ni ma (S/A), Em pre sá rio In- 
di vi du al (EI) e So ci e da de Co o pe ra ti va.
Ou se ja, to dos os ti pos ju rí di cos es tão
sen do be ne fi ci a dos, com ex ce ção do
Mi cro em pre en de dor In di vi du al
(MEI). A me di da te rá va li da de de 60
di as e de ve be ne fi ci ar cer ca de 2.500
em pre en di men tos.

Das três ci da des que mais abri ram
em pre sas nos três pri mei ros me ses do
ano no Ma ra nhão, a ca pi tal ma ra- 
nhen se, São Luís, li de ra a es ta tís ti ca.
Lo go de pois vem Im pe ra triz e em se- 
gui da a ci da de me tro po li ta na de São
Jo sé de Ri ba mar.

O se tor de co mér cio foi o mais es- 
co lhi do pe los em pre en de do res no
pri mei ro tri mes tre de 2021. Na
sequên cia apa re cem os se to res de ser- 
vi ços e in dús tria.

SÃO LUÍS

Bombeiros retiram anéis que laceravam dedo
Uma equi pe do Ba ta lhão de Bus ca e

Sal va men to (BBS) fez um aten di men- 
to pa ra re ti ra da de anel de uma ví ti ma
que es ta va no cen tro ci rúr gi co do
Hos pi tal  de Ur gên cia e Emer gên cia
Cle men ti no Mou ra (So cor rão II).

Se gun do as in for ma ções da equi pe
com pos ta pe lo Sub te nen te Oli vei ra
Fi lho, Sar gen to Au gus to e Ca bo Da vid,
a ví ti ma pos suía qua tro anéis de me tal
pre sos no de do ane lar di rei to, que já
apre sen ta va si nais de ne cro se.

Após uma ten ta ti va da equi pe mé- 
di ca de in ter ven ção sem o cor te dos
aros, a guar ni ção do BBS foi de sig na- 
da pa ra re ti rar os anéis da mão da ví ti- 
ma. Com o su por te da equi pe mé di ca
no cen tro ci rúr gi co, a equi pe uti li zou
uma mi ni re tí fi ca – equi pa men to em- 
pre ga do pe lo Cor po de Bom bei ros
nes ta cir cuns tân cia – e re mo veu os
anéis que la ce ra vam o de do da ví ti ma.

Em ju nho do ano pas sa do, ou tra
equi pe do Cor po de Bom bei ros pres- 
tou aten di men to pa re ci do, po rém
me nos gra ve. Na oca sião, uma cri an ça

de 13 anos es ta va com um anel pre so
em um de seus de dos. De acor do com
os fa mi li a res, vá ri as ten ta ti vas de re ti- 
rar o aces só rio já ha vi am si do fei tas
por eles, in clu si ve com o uso de sa bão,
po rém, sem su ces so al gum. “Os bom- 
bei ros ve ri fi ca ram que o de do da cri- 
an ça já apre sen ta va um in cha ço. Du- 
ran te o pro ce di men to, uma mi ni re tí- 
fi ca e uma ba se só li da fo ram uti li za- 
das. Após 5 mi nu tos o anel re ti ra do
com se gu ran ça”, in for mou o Cor po de
Bom bei ros.

Os bom bei ros

ve ri fi ca ram que o de do

da cri an ça já

apre sen ta va um

in cha ço. Du ran te o

pro ce di men to, uma

mi ni re tí fi ca e uma ba se

só li da fo ram uti li za das.

Após 5 mi nu tos o anel

re ti ra do com se gu ran ça

Em ca sos gra ves, es sa si tu a ção po- 
de ge rar, in clu si ve, a am pu ta ção do
mem bro. A evo lu ção des se ti po de si- 
tu a ção é oca si o nar a per da de cir cu la- 
ção da área. É pre ci so fi car aten to
quan do uma joia in co mo dar.

An tes que se agra ve, o Cor po de
Bom bei ros ori en ta al gu mas téc ni cas
que po dem re sol ver a re ti ra da do ob- 
je to do de do, co mo: com mo vi men tos

cir cu la res e mãos pa ra o al to, pois me- 
lho ra a cir cu la ção da re gião, ca so o de- 
do não es te ja tão in cha do; mo vi men- 
tos gi ra tó ri os e o uso de água e sa bão,
ou pro du tos lu bri fi can tes. Ca so se ja
ne ces sá rio a aju da de um pro fis si o nal,
bus que aju da em uma uni da de de
saú de, pois so men te após ava li a ção, o
Cor po de Bom bei ros é aci o na do.

Sa lá ri os e be ne fí ci os

SÃO LUÍS

PF prende pedófilo em
operação na capital

BONECAS FORAM ENCONTRADOS NA CASA DO SUSPEITO.

A Po li cia Fe de ral cum priu um man da do de bus ca e
apre en são e ou tro man da do de pri são pre ven ti va na
ma nhã do úl ti mo sá ba do (28), em São Luís.

A ope ra ção Arith mós 42 vi sa re pri mir cri mes co mo
es tu pro de vul ne rá vel, pro du ção, ar ma ze na men to e
pos te ri or com par ti lha men to de ma te ri al con ten do ce- 
nas de abu so se xu al in fan til.

O sus pei to foi iden ti fi ca do a par tir de in for ma ções
com par ti lha das pe la ONG NC MEC, res pon sá vel por
ana li sar ca sos sus pei tos de ar ma ze na men to/dis se mi- 
na ção/di vul ga ção de con teú do de ex plo ra ção se xu al in- 
fan til, por meio de pro ve do res co mo Fa ce bo ok, What- 
sapp, Go o gle, etc.

A in ves ti ga ção apu ra, não ape nas a pro du ção e com- 
par ti lha men to de fo tos e ví de os pe lo sus pei to, co mo
tam bém a pos si bi li da de de le, jun ta men te com pes so as
não iden ti fi ca das, gra va rem os abu sos por eles co me ti- 
dos.

Di an te da gra vi da de dos fa tos, após re pre sen ta ção da
Po lí cia Fe de ral, fo ram ex pe di dos man da dos de bus ca e
apre en são e pri são pre ven ti va em des fa vor do in ves ti ga- 
do, com a fi na li da de de apre en der com pu ta do res, mí di- 
as e quais quer ou tros ma te ri ais re la ci o na dos a abu so se- 
xu al in fan til.

O in ves ti ga do po de rá res pon der por cri mes co mo es- 
tu pro de vul ne rá vel (art.217-A do Có di go Pe nal), as sim
co mo pro du ção, ar ma ze na men to e com par ti lha men to
de ma te ri al con ten do ce nas de abu so se xu al in fan til
(arts.240, 241-A e 241-B, to dos do Es ta tu to da Cri an ça e
do Ado les cen te).

Con si de ran do que ao me nos dez es tu pros de vul ne- 
rá vel são apu ra dos, além dos cri mes pre vis tos no ECA, a
pe na po de rá ul tra pas sar 150 anos.

OPORTUNIDADE

CRP-MA abre
inscrições de concurso

AS INSCRIÇÕES VÃO ATÉ O DIA 7 DE SETEMBRO DESTE ANO.

O Con se lho Re gi o nal de Psi co lo gia do Ma ra nhão
(CRP – MA) abriu ins cri ções pa ra con cur so pú bli co com
va gas em São Luís.

O con cur so es tá sen do or ga ni za do pe lo Ins ti tu to
Qua drix e es tão sen do ofer ta dos os car gos de Au xi li ar de
Ser vi ços Ge rais (ní vel fun da men tal); As sis ten te Téc ni co
Ad mi nis tra ti vo e Ser vi ços (ní vel mé dio) e Téc ni co de
Ori en ta ção e Fis ca li za ção (ní vel su pe ri or).

O sa lá ri os va ri am de R$ 1.101,95 a 3.873,87 e os be ne- 
fí ci os são: au xí lio-ali men ta ção no va lor de R$ 700,00 por
mês, as sis tên cia saú de com ple men tar, au xí lio-trans- 
por te, au xí lio ali men ta ção, au xí lio-edu ca ção por meio
de so li ci ta ção e su jei to a pré-re qui si tos cons tan tes em
re so lu ção pró pria do CRP-MA, in cen ti vo se mes tral a
fun ci o ná ri os es tu dan tes uni ver si tá ri os e gra ti fi ca ção
por qua li fi ca ção ou adi ci o nal de in cen ti vo à es co la ri da- 
de e à es pe ci a li za ção.

As ins cri ções po dem ser fei tas pe lo si te www.qua- 
drix.org.br até o dia 7 de se tem bro. A ta xa de ins cri ção
va ria de R$ 35,00 a R$55,00 de acor do com o car go.

São Luís, segunda-feira, 30 de agosto de 2021
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A cartilha presta orientações sobre como baixar aplicativos, receber boletos, compras
por meio de redes sociais e como proceder quando a vítima é alvo de um golpe

• Evi te dei xar a ge la dei ra pró xi ma de
fo gão, mi cro-on das e for no, pois ela
ten de a fa zer um es for ço mai or pa ra
man ter a tem pe ra tu ra quan do fi ca
mui to per to e ex pos ta a fon tes de ca -
lor. Além dis so, é im por tan te tam bém
fi car aten to ao tem po e frequên cia da
aber tu ra da por ta da ge la dei ra.
• Evi te uti li zar chu vei ro elé tri co, pois
é um dos equi pa men tos que mais
con so me ener gia. Mas, se vo cê não

abre mão, é im por tan te evi tar ba nhos
lon gos de dei xar sem pre na po si ção
“ve rão”, que con so me me nos ener gia.
• Uma di ca de ou ro pa ra eco no mi zar
no fi nal do mês é re a li zar a tro ca de
lâm pa das in can des cen tes ou flu o res -
cen tes por mo de los de LED, que são
mui to mais econô mi cas. Lem bre-se
de apro vei tar a luz do dia ao má xi mo e
acen der as lu zes so men te em úl ti mo
ca so.
• So bre o uso do ar con di ci o na do é
im por tan te dei xar os fil tros sem pre
bem lim pos, além de uti li zar o ti mer
pa ra que pro gra mar o des li ga men to
au to má ti co, e não dei xar a tem pe ra tu -
ra mui to bai xa, as sim vo cê evi ta mui to
es for ço do equi pa men to. O ide al é
man ter em 23º.
• Ve ri fi que se há fu ga de cor ren te em
al gu ma to ma da de sua ca sa. É im por -
tan te con tra tar um pro fis si o nal pa ra
fa zer uma re vi são nas ins ta la ções elé -
tri cas in ter nas pa ra iden ti fi car se es tá
tu do cor re to e as sim evi tar des per dí -
cio de ener gia e au men to de con su -
mo, pois a fu ga po de ocor rer que não
te nha equi pa men tos li ga dos na to ma -
da.
• Ja mais dei xe equi pa men tos li ga dos
quan do não es ti ver nin guém uti li zan -
do. Is so é des per dí cio.
• Dei xe acu mu lar a mai or quan ti da de
de rou pa pos sí vel pa ra uti li zar a má -
qui na de la var. Li gue o equi pa men to o
mí ni mo pos sí vel e obe de ça a car ga
má xi ma de rou pa por la va gem pa ra
não for çar a la va do ra.
• Li gue o fer ro de pas sar ape nas uma
vez e pas se a mai or quan ti da de de
rou pas pos sí vel. Na da de li gar o fer ro
to do dia pa ra pas sar uma pe ça.

O GOLPE TÁ AÍ...

Cartilha contra
crimes cibernéticos

O
Mi nis té rio Pú bli co do Ma ra- 
nhão, por meio da Co or de- 
na do ria de As sun tos Es tra- 
té gi cos e In te li gên cia (CA- 

EI), es tá dis po ni bi li zan do a mem bros, 
ser vi do res e ao pú bli co em ge ral uma 
car ti lha vir tu al com ori en ta ções de se- 
gu ran ça con tra gol pes e cri mes ci ber- 
né ti cos. O ma te ri al po de ser aces sa do 
aqui.

De acor do com a pu bli ca ção, a 
pan de mia da Co vid-19 pro vo cou um 
cres ci men to da uti li za ção do meio 
vir tu al em ta re fas pro fis si o nais e do 
co ti di a no de gran de par te da po pu la- 
ção. “Vá ri as ati vi da des e ações fo ram 
sim pli fi ca das e pos si bi li ta das den tro 
de um con tex to de iso la men to so ci al, 
des de o uso de apli ca ti vos pa ra a com- 
pra de ali men tos e me di ca men tos, 
bem co mo a sua uti li za ção pa ra par ti- 
ci pa ções em cur sos, pa les tras, even- 
tos vir tu ais, re a li za ção de te le tra ba- 
lho, mo vi men ta ções ban cá ri as, en tre 
ou tros”.

A car ti lha aler ta que, ape sar da pra- 
ti ci da de do uso do am bi en te vir tu al, 
pa ra al gu mas pes so as es se mun do é 
to tal men te no vo, o que re quer pro ce- 
di men tos mí ni mos de pro te ção de da- 
dos pes so ais no meio ci ber né ti co. Ca- 
so con trá rio, tor nam-se ví ti mas fá ceis 
pa ra cri mi no sos e gol pis tas.

A pu bli ca ção abor da os gol pes dos 
fal sos links, da tro ca de car tão, de clo- 
na gem de per fil do What sApp, do per- 
fil fal so no What sApp, phishing (en ga- 
nar a ví ti ma pa ra com par ti lhar in for- 
ma ções con fi den ci ais co mo se nhas e 
nú me ro de car tões de cré di to), in va- 
são do What sApp Web, da fal sa li ga ção 
do ban co, do fal so se ques tro e ex tor-

Trei na men to

A CARTILHA ALERTA PARA QUE AS PESSOAS NÃO CAIAM EM GOLPES EM APLICATIVOS.

são por e-mail.
Além dis so, a car ti lha pres ta ori en- 

ta ções so bre co mo bai xar apli ca ti vos 
e re ce ber bo le tos, com pras por meio 
de re des so ci ais e co mo pro ce der 
quan do a ví ti ma é al vo de um gol pe.

Ain da co mo par te das ações de 
aper fei ço a men to, o CA EI re a li zou, 
nos di as 24 e 25, em par ce ria com a 
Es co la Su pe ri or, o II We bi ná rio de Se- 
gu ran ça Ins ti tu ci o nal do MP MA. O 
trei na men to foi pla ne ja do em alu são 

ao mês da se gu ran ça ins ti tu ci o nal, 
ins ti tuí do pe lo Con se lho Na ci o nal do 
Mi nis té rio Pú bli co.

A pro gra ma ção in cluiu as pa les tras 
“Téc ni cas e Me ca nis mos de Pro te ção 
no Am bi en te Ci ber né ti co”, mi nis tra-
da pe la ad vo ga da e dou to ran da em 
Ci ên cia Po lí ti ca, An drea Wil le min e 
“Aná li se de Ris cos co mo Fer ra men ta 
de Pre ven ção Si tu a ci o nal”, com o te-
nen te-co ro nel da Po lí cia Mi li tar do 
Dis tri to Fe de ral e sub se cre tá rio de ati- 
vi da des es pe ci ais do Mi nis té rio Pú bli-
co do Dis tri to Fe de ral e Ter ri tó ri os, 

DICAS

Com aumento de energia, veja como economizar
De vi do ao cli ma tro pi cal, o Ma ra- 

nhão apre sen ta ape nas du as es ta ções:
a chu vo sa, que vai do iní cio ao meio
do ano, e a se ca que vai de me a dos de
ju lho até de zem bro. Al gu mas re giões
do es ta do aca bam sen tin do mais es se
ca lor in ten so, e es ses pe río dos mais
quen tes são for tes agra van tes pa ra o
au men to no con su mo de ener gia,
pois os apa re lhos aca bam con su min- 
do mais pa ra al can çar o mes mo de- 
sem pe nho com pa ra do a ou tros pe río- 
dos.

Equi pa men tos co mo ar con di ci o- 
na do, ven ti la dor, ge la dei ra na tem pe- 
ra tu ra má xi ma, são gran des vi lões
quan do se fa la de con su mo de ener gia
elé tri ca, o que afe ta tan to o bol so do
con su mi dor quan to o meio am bi en te.

Se gun do da dos di vul ga dos tri mes- 
tral men te pe la Em pre sa de Pes qui sa
Ener gé ti ca (EPE), no Bra sil o con su mo
de ener gia au men tou 3% nos pri mei- 
ros me ses de 2021. – Já de acor do com
os da dos da Equa to ri al Ma ra nhão, o
mês de ju lho de 2021 apon tou cres ci- 
men to 3,4% em re la ção ao con su mo
to tal de ener gia re gis tra do em ju lho
de 2020 no es ta do. Sen do que des se
nú me ro ge ral, a clas se re si den ci al re- 
pre sen ta 43%, e vem apre sen tan do
au men to do con su mo mé dio des de
me a dos de 2020.

Pen san do nis so, a Equa to ri al Ma ra- 
nhão elen cou al gu mas di cas im por- 
tan tes pa ra evi tar o des per dí cio e es ti- 
mu lar o con su mo cons ci en te de ener- 
gia elé tri ca en tre a po pu la ção. Con fi- 
ra:

Equi pa men tos efi ci en tes di mi nu- 
em o con su mo de ener gia elé tri ca  

Ou tra ori en ta ção pa ra evi tar con- 
su mo ex ces si vo de ener gia elé tri ca é
na ho ra da com pra de equi pa men tos
e ele tro do més ti cos. Sem pre op te por
apa re lhos mais efi ci en tes. Pa ra a iden- 
ti fi ca ção des ses apa re lhos, é ne ces sá- 

rio vi su a li zar o Se lo Pro cel, que pos sui
clas si fi ca ção de A até G – sen do A os
mais efi ci en tes e G os me nos efi ci en- 
tes.

Quan to ao con di ci o na do, por
exem plo, além do se lo, é pos sí vel tam-
bém es co lher os mo de los que pos su- 
em a tec no lo gia “in ver ter”, ela é ca paz
de ge rar eco no mia de ener gia sig ni fi- 
ca ti va, pro por ci o nar um me nor ruí do
e re fri ge rar de for ma rá pi da. Em uma
com pa ra ção, no ar con di ci o na do co- 
mum, o com pres sor li ga e des li ga
cons tan te men te pa ra man ter a tem-
pe ra tu ra de se ja da, ge ran do as sim pi- 
cos de ener gia, que cau sam um gran- 
de con su mo, fa zen do com que a con- 
ta de ener gia so fra um au men to. Já os
con di ci o na do res de ar in ver ter, atin- 
gem a tem pe ra tu ra de se ja da mais rá- 
pi do, man ten do se es tá vel com pou ca
va ri a ção, o que po de ge rar até 60% de
eco no mia.

DOU GLAS CU NHA

TRA DI ÇÃO

Ma gia e mis té ri os
do ba nho de chei ro

O ba nho chei ro so ou ba nho de chei ro  é uma tra di ção
en tre as po pu la ções ru rais, no ta da men te nas que pro- 
fes sam as re li giões de ma triz afri ca na. É um cos tu me
mui to for te em ter ras bra si lei ras che gan do a po vo ar o
ima gi ná rio, a li te ra tu ra e a mú si ca. No Ma ra nhão, os
can to res/com po si to res Lo pes Bo géa e An to nio Vi ei ra
can ta ram o ba nho chei ro so em uma cri a ção homô ni ma,
que fez su ces so em to do Bra sil, na voz da can to ra Ri ta
Be ne dic to. No Pa rá, o ba nho chei ro so foi mo ti vo pa ra a
cro nis ta Enei da de Mo ra es, que na dé ca da de 1960, em
uma crô ni ca do mes mo no me, re gis trou a sim pli ci da de
e ma gia da po de ro sa in fu são ela bo ra da com er vas que
exa lam per fu me na tu ral.

Nas co mu ni da des do in te ri or, o cos tu me do ba nho
chei ro so é cons tan te, mas nas fes tas de vi ra da de ano,
to do Bra sil se ren de à ma gia do ba nho chei ro so. As pes- 
so as se uti li zam da in fu são pa ra ex pul sar os ‘’atra pa- 
lhos’’ , atrair bons fluí dos que pos sam me lho rar a saú de,
es pan tar maus olha dos, atrair o amor (ho mem ou mu- 
lher), di nhei ro e fe li ci da des. O ba nho chei ro so es tá ar- 
rai ga do na cren ça do bra si lei ro. Até mes mo quem diz
não acre di tar, quan do tem al gum pro ble ma que ima gi- 
na ser de ori gem es pi ri tu al, se ren de ao ba nho chei ro so.

É um pro du to en con tra do com fa ci li da de nas ca sas
es pe ci a li za das em pro du tos  das re li giões de raiz afri ca- 
na, mas tam bém nas ban cas das fei ras e mer ca dos, que
co mer ci a li zam er vas me di ci nais, se en con tra o ma to
chei ro so usa do na ela bo ra ção dos ba nhos, um há bi to
her da do dos an ces trais.

A mui tos anos co mer ci a li zan do pro du tos re gi o nais e,
prin ci pal men te er vas me di ci nais no Mer ca do da Li ber- 
da de, Faus ta Men don ça, ga ran te a efe ti vi da de do ba nho
chei ro so pa ra quem es te ja en fren tan do pro ble mas de
gri pe, res fri a do e até mes mo si nu si te.

Ela re co men da que as er vas de vem ser amas sa das e
co zi das, mas so men te po dem ser usa das na ma nhã se- 
guin te após pas sar a noi te ex pos to ao “se re no”. Faus ta
ex pli cou que são pre cei tos an ti gos her da dos de po pu la- 
ções in dí ge nas e afri ca nas,  que até ho je são cul tu a dos.

A cin quen ta anos, Jai me Cos ta co mer ci a li za er vas
me di ci nais em sua ban ca no Mer ca do Cen tral. “Pa ra ca- 
da ba nho, há uma “ci ên cia”, dis se, no que con cer ne à
mis tu ra do ma to chei ro so na ela bo ra ção do ba nho e
que, ca da um tem uma fi na li da de pa ra o tra ta men to de
do en ças fí si cas, em bo ra que al gu mas pes so as os uti li- 
zem pa ra a so lu ção de pro ble mas es pi ri tu ais.

O ven de dor de er vas dis se que sem pre aten de as pes- 
so as que vão ad qui rir o ma to chei ro so, con for me a ne- 
ces si da de da ca da uma, nos ca sos de do en ças fí si cas,
quan do os in te res sa dos pe dem sua ori en ta ção, mas não
in di ca pa ra quem es ta com pro ble mas es pi ri tu ais. “ Pa ra
es tes ca sos, exis tem as ca sas es pe ci a li za das que já ven- 
dem os ba nhos pron tos. Ca da um com sua cren ça”, dis- 
se Jai me.

Ga ran te Jai me que as er vas são na tu rais e fres cas, sen- 
do man je ro na, ca tin ga de mu la ta, jar di nei ra, pa ta quei- 
ra, es tu ra que, al fa va ca, ca pim li mão, man je ri cão, pat- 
chou li, ver ga mo ta, pau de an go la, pu xu rí, tre vo de mu- 
la ta, ro sa to do ano, fo lha de alho, ti pí, ar ru da, ale crim e
ou tras. As er vas  in di ca das, con for me a ne ces si da de do
fre guês,  de vem ser co zi das em uma pa ne la gran de com
bas tan te água. Fei ta, a in fu são de ve ser man ti da no re- 
len to e usa da no ba nho na ma nhã se guin te. O er vei ro
 ga ran te que são mui tas as pes so as que o pro cu ram pos- 
te ri or men te, pa ra con fir mar os re sul ta dos po si ti vos ad- 
qui ri dos com o uso do ba nho chei ro so.

Ma ria Jo sé Sou sa, re si den te no An jo da Guar da, dis se
que acre di ta nos be ne fí ci os do ba nho chei ro so e que se
uti li za do mes mo, des de quan do era me ni na, tem po em
que sua avó, pre pa ra va a in fu são e de ter mi na va o uso. “É
uma tra di ção que cul tuo até ho je e já re pas sei pa ra os
meus des cen den tes. To mo ba nho chei ro so quan do es- 
tou com sin to mas de gri pe e tam bém no dia do meu ani- 
ver sá rio e na vi ra da do ano”, dis se.

São Luís, segunda-feira, 30 de agosto de 2021
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Após ouro em Tóquio,
Ítalo mira o bi mundial
O

cam peão olím pi co Íta lo
Fer rei ra não pa ra. Li te ral- 
men te. Quan do es tá em ca- 
sa, em Baía For mo sa, é di fí- 

cil en con trá-lo fo ra do mar. A vi da
mu dou após o ou ro Olím pi co, ob vi a- 
men te, o as sé dio de fãs e im pren sa au- 
men tou, o nú me ro de se gui do res nas
re des so ci ais pra ti ca men te tri pli cou,
mas ele se gue o mes mo sur fis ta dis ci- 
pli na do, obs ti na do e cheio de ener gia.
“De di fe ren te, ago ra, sem dú vi da é o
re co nhe ci men to das pes so as, o ca ri- 
nho de to do mun do. Is so é in crí vel. Eu
fi co mui to sa tis fei to com tu do que eu
fiz. Foi al go bem gran de pa ra mim co- 
mo pes soa e atle ta, e aca ba que con- 
se gue atin gir ou tras pes so as. Is so ser- 
ve de ins pi ra ção pa ra no vos ta len tos,
pa ra pes so as que acre di tam no es por- 
te” fa lou.

O fo co ago ra é a eta pa fi nal do Cir- 
cui to Mun di al. Es tá de ma las pron tas
pa ra en ca rar as on das de Lower Tres- 
tles, em San Cle men te, na Ca li fór nia.
A de ci são do tí tu lo se rá en tre os di as 9
e 17 de se tem bro. “É on de co me ça a
brin ca dei ra de ver da de”, co mo fri sou.

O iné di to WSL Fi nals co me ça com
um du e lo en tre o quar to e quin to co- 
lo ca dos no ran king, o nor te-ame ri ca- 
no Con ner Cof fin e o aus tra li a no Mor- 
gan Ci bi lic, res pec ti va men te. Ga bri el
Me di na, Íta lo Fer rei ra e Fi li pe To le do,
en ca be çam o ran king e se rão os úl ti- 
mos a en trar no sis te ma ma ta-ma ta
da com pe ti ção.

Quem pas sar do pri mei ro con fron- 
to en fren ta Fi li pe To le do e o ven ce dor

Í

vai dis pu tar com Íta lo Fer rei ra a va ga
pa ra a de ci são do tí tu lo com Ga bri el
Me di na em uma me lhor de três ba te- 
ri as.

“Es tou me pre pa ran do pa ra a fi nal
na Ca li fór nia. Te nho al guns di as pa ra
ajus tar os equi pa men tos, e me pre pa- 
rar fi si ca men te e men tal men te. É um
lu gar que faz bas tan te tem po que não
vol to, mas que a on da é mui to boa e
en cai xa no meu sur fe, tan to na par te
de ex plo são co mo um pou co mais di- 
nâ mi co, com os aé re os. É es tar bem
pre pa ra do pa ra qual quer dia, por que
eles só pre ci sam de um dia pa ra fi na li- 
zar o even to. É aque le dia que eu vou
pre ci sar fa zer o meu me lhor pa ra tra- 
zer mais um tí tu lo”, de cla rou. Ques ti- 
o na do se o cam peão mun di al se rá
bra si lei ro mais uma vez, não ti tu be ou.
“Sem dú vi da. Os três pri mei ros são os
fa vo ri tos”, cra vou.

A li ga ção com Baía For mo sa é es pe- 
ci al e já foi exal ta da em vá ri os mo- 
men tos. Ele sem pre faz ques tão de
vol tar pa ra ca sa quan do a agen da per- 
mi te. Fez is to, in clu si ve, após a con- 
quis ta do ou ro olím pi co e, as sim que
che gou à ci da de, caiu na água. “Mi nha
fa mí lia é meu com bus tí vel. Por is so
que vol to pa ra Baía For mo sa sem pre”,
se der re te.

Os “par ças” de Íta lo
Íta lo vi ve cer ca do de ami gos e a “re- 

se nha” nas re des so ci ais po de ria vi rar
um Big Brother Bra sil. Os fi eis es cu- 
dei ros, que já ha vi am ga nha do des ta- 

Í

que no pro gra ma “Par que do Íta lo”,
do Ca nal Off, são fun da men tais na
tra je tó ria do cam peão, que se diz mais
le ve quan do vi a ja pe lo mun do pa ra as
eta pas do tour.

“Só te nho ami go doi do. Eu sou doi- 
do, mas eles são pi o res. Mas eles me
fa zem mui to bem. Quan do eu en trei
no Cir cui to Mun di al, eu ti nha um téc- 
ni co, ti nha um ca ra que me fil ma va. E
che gou um mo men to que is so vi rou
um sa co. Eu não que ria aqui lo. Eu
que ria que aque le am bi en te vi ras se
mi nha ca sa. Ago ra vi a jo com meus
ami gos, es tou sem pre sor rin do, sur- 
fan do sem obri ga ção. Te nho eles jus-
ta men te pa ra que saia um pou co da
bo lha da pres são. Me co bro bas tan te,
aca bo trei nan do o do bro e os re sul ta-
dos acon te cem. Mas eu gos to de ter
eles pa ra dar uma ‘que bra da nes se ge- 
lo’ e a gen te apro vei tar um pou co
mais a vi da”, con tou.

Íta lo tam bém fa lou so bre a par ce ria
com Jad son An dré, que foi uma de su- 
as re fe rên ci as no iní cio da car rei ra.
Em 2022, Jad son se rá o mais ex pe ri en- 
te en tre os bra si lei ros na eli te da WSL.
“Eu gos to mui to de le. Vi a jei com ele
no meu pri mei ro ano de cir cui to. Ele
me deu vá ri as di cas nas eta pas, de po- 
si ci o na men to nas on das, de pran cha.
A gen te veio cri an do um re la ci o na- 
men to gran de. É um dos me lho res
ami gos no tour. Se eu fe char o olho e
fa lar, ‘é o Jad son’. Não tem ou tro. O
Jaddy é um dos úni cos ca ras que eu
con ver so no Cir cui to Mun di al. Es tou
com ele o tem po in tei ro”.

PARADESPORTO

ASPAMA recebe cadeiras adaptadas para Basquete

Os atle tas da equi pe de Bas que te
em Ca dei ra de Ro das da AS PA MA (As- 
so ci a ção Pa ra des por ti va do Ma ra- 
nhão) re ce be ram ca dei ras de ro das
adap ta das pa ra a mo da li da de e den- 
tro dos pa drões es ta be le ci dos pe la Fe- 
de ra ção In ter na ci o nal de Bas que te
em Ca dei ra de Ro das (IWBF).

O pro je to Equi pan do Guer rei ros,
que per mi tiu a aqui si ção das ca dei ras,
é pa tro ci na do pe la Equa to ri al Ma ra- 
nhão, por meio da Lei de In cen ti vo ao
Es por te, além das no vas ca dei ras
adap ta das, ain da ga ran tiu ao ti me a
Equi pa gem Ofi ci al 2021.

Pa ra o Exe cu ti vo de Co mu ni ca ção e
Mar ke ting da Equa to ri al Ma ra nhão,
Car los Hu bert, o es por te trans for ma
vi das e quan do se tra ta do pa ra des- 
por to es sa trans for ma ção é mui to
mai or e mais sig ni fi ca ti va, pois le va
em con si de ra ção di ver sos ou tros fa to- 
res pa ra a prá ti ca de es por te, co mo a
per so na li za ção da ca dei ra de ca da

atle ta. “Apoi ar a AS PA MA é uma gran- 
de sa tis fa ção pa ra a Equa to ri al Ma ra- 
nhão. Es pe ra mos que as no vas ca dei- 
ras me lho rem a per for man ce dos atle- 
tas, fa zen do com que se des ta quem
en tre as equi pes que par ti ci pam de
com pe ti ções de Bas que te em Ca dei ra
de Ro das. Te nham em nós, além de
par cei ros, gran des tor ce do res do pa- 
ra des por to ma ra nhen se”, con clui
Car los.

BRASILEIRÃO

Cuiabá tenta superar
freguesia contra o Leão

CUIABÁ VENCEU O FORTALEZA UMA ÚNICA VEZ, EM 2016.

En tre os 20 ad ver sá ri os do Bra si lei rão, aque le que o
Cui a bá mais co nhe ce é o For ta le za. No en tan to, o re tros- 
pec to não é fa vo rá vel ao ti me ma to-gros sen se, e en vol ve
fre gue sia e ta bu. As equi pes du e lam ho je, na Are na Cas- 
te lão, pe la 18ª ro da da.

Cui a bá e For ta le za se en fren ta ram em 12 opor tu ni da- 
des, sem pre pe la Sé rie C do Cam pe o na to Bra si lei ro, en- 
tre 2012 e 2017. O ti me ce a ren se ven ceu seis ve zes, além
de ou tros cin co em pa tes e ape nas uma vi tó ria do Dou- 
ra do.

O pri mei ro en con tro en tre as equi pes acon te ceu em
agos to de 2012, no em pa te em 0 a 0 dis pu ta do no es tá dio
Du tri nha, em Cui a bá. De pois dis so, fo ram 19 gols mar- 
ca dos pe lo For ta le za e no ve pe lo ti me ma to-gros sen se, e
o mai or pla car foi 3 a 0 pa ra os ce a ren ses, re pe ti do du as
ve zes. A úni ca vi tó ria do Cui a bá so bre o Leão do Pi ci foi
em 2016, por 2 a 0, na Are na Pan ta nal. Além do re tros- 
pec to ruim, o Au ri ver de ten ta que brar o ta bu de nun ca
ter ven ci do o For ta le za na Are na Cas te lão. O me lhor re- 
sul ta do con quis ta do na ca sa ad ver sá ria foi um em pa te
em 1 a 1, no úl ti mo en con tro en tre equi pes, em 2017.

Ape sar da van ta gem his tó ri ca do ri val, o Cui a bá po de
con tar com um trun fo na bus ca pe la vi tó ria. A equi pe
tem bom de sem pe nho fo ra de ca sa, com ape nas uma
der ro ta, dois triun fos e ou tros cin co em pa tes.

O re en con tro após qua tro anos co lo ca fren te a fren te
dois ti mes em mo men tos dis tin tos no Cam pe o na to Bra- 
si lei ro. O Cui a bá es tá na 14ª po si ção, com 20 pon tos, e
tem co mo ob je ti vo abrir dis tân cia da zo na de re bai xa- 
men to. O For ta le za é o ter cei ro co lo ca do, com 32 pon- 
tos, seis a me nos que o lí der Atlé ti co-MG.

Com se te pon tos con quis ta dos nos úl ti mos qua tro jo- 
gos, o Au ri ver de pre ci sa su pe rar as mar cas ne ga ti vas di- 
an te dos ce a ren ses pa ra em ba lar de vez na com pe ti ção.

O Cui a bá vi si ta o For ta le za ho je, às 20h30, na Are na
Cas te lão, pe la 18ª ro da da do Bra si lei rão.

A2 DE PERNAMBUCO

Carlinhos Bala volta a
jogar sem receber salário

“O REI” CARLINHOS BALA VOLTA PARA JOGAR A2 ESTADUAL.

De vol ta aos gra ma dos após qua tro anos, o ata can te
Car li nhos Ba la vai re for çar o ti me do Bar rei ros Fu te bol
Clu be na dis pu ta da Sé rie A2 do Cam pe o na to Per nam- 
bu ca no. O “Rei de Per nam bu co”, co mo gos ta de ser co- 
nhe ci do, acei tou o con vi te aos 41 anos pa ra de fen der o
clu be sem ne nhum ti po de re mu ne ra ção. “Não te ve di- 
nhei ro ne nhum en vol vi do. Ele es tá jo gan do por ami za- 
de, vai jo gar de gra ça”, con tou o con se lhei ro do Bar rei- 
ros e ami go do jo ga dor, Car li nhos da Pe drei ra.

Sem atu ar des de a tem po ra da 2017, quan do par ti ci- 
pou da Co pa Pau lis ta pe lo Ta boão da Ser ra, Car li nhos
Ba la não vai par ti ci par de to dos os trei na men tos da Ra- 
po sa do Li to ral, co mo é co nhe ci do o Bar rei ros. Po rém, a
ex pec ta ti va é de es tar à dis po si ção em to dos os jo gos
nes se re tor no do clu be à Sé rie A2, após qua tro anos de
au sên cia. “Acei tei o de sa fio de ten tar bri gar por es se
aces so pa ra mar car a his tó ria do Bar rei ros. Na úl ti ma
vez, o clu be qua se che gou (quar tas de fi nal em 2016). E
ago ra, va mos ten tar no va men te es sa vol ta à pri mei ra di- 
vi são”, de cla rou Car li nhos Ba la.

Com pas sa gens pe los três gran des clu bes do Re ci fe,
Car li nhos Ba la car re ga qua tro tí tu los da pri mei ra di vi- 
são do Cam pe o na to Per nam bu ca no, além da Co pa do
Bra sil de 2008 pe lo Sport – quan do ano tou um dos gols
da fi nal so bre o Co rinthi ans.

Além de ga ran tir mo ti va ção pa ra re tor nar aos cam- 
pos, Car li nhos Ba la dis pen sa apon tar uma da ta pa ra
con cre ti zar uma no va apo sen ta do ria.

São Luís, segunda-feira, 30 de agosto de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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O evento, realizado pelo Governo do Estado, por meio da Secma, será presencial nos
dias 1º e 02 de setembro, no Teatro João do Vale e na Casa do Tambor

32ª EDIÇÃO

Zelinda Lima na Semana
de Cultura Popular 

A
32ª edi ção da Se ma na de Cul- 
tu ra Po pu lar vai ho me na ge ar 
a fol clo ris ta e pes qui sa do ra 
Ze lin da Li ma. O even to, re a li- 

za do pe lo Go ver no do Es ta do, por 
meio da Se cre ta ria de Es ta do da Cul- 
tu ra (Sec ma), se rá pre sen ci al nos di as 
1º e 02 de se tem bro, no Te a tro João do 
Va le e na Ca sa do Tam bor, am bos na 
Rua da Es tre la, no Cen tro His tó ri co de 
São Luís.

Na pro gra ma ção, ati vi da des co mo 
pa les tra, ro das de con ver sa e mos tra 
de fil mes, ofi ci nas te má ti cas de ar te- 
sa na to, dan ça re gi o nal, tam bor de cri- 
ou la,  fo to gra fia e ima gem. Os es pa ços 
res pei ta rão li mi te de pú bli co e to das 
as me di das de pre ven ção con tra a Co- 
vid-19.

A aber tu ra so le ne se rá no Te a tro 
João do Va le, dia 1º, às 9h, e te rá a pre- 
sen ça de au to ri da des e es pe ci a lis tas 
na área de cul tu ra. A me sa de aber tu ra 
te rá a te má ti ca “De sa fi os da ad mi nis- 
tra ção pú bli ca de cul tu ra em tem pos 
de pan de mia”, com o se cre tá rio de Es- 
ta do da Cul tu ra, An der son Lin do so e 
vá ri os con vi da dos. Na oca sião, do na 
Ze lin da Li ma se rá ho me na ge a da.

“Do na Ze lin da fi cou mui to fe liz 
com a ho me na gem e is so nos dei xou 
mui to fe liz, por es se mo men to que es- 
ta mos pas san do. Fa re mos um mo- 
men to exal tan do o tra ba lho de la que 
por mui tas dé ca das foi uma mu lher 
de voz den tro da Se cre ta ria de Cul tu- 
ra. Exal ta re mos a me mó ria de uma 
mu lher que sem pre es te ve à fren te de 
seu tem po e é in dis pen sá vel pra nos sa 
cul tu ra”, dis se Va nes sa Lei te, ges to ra 
de Cul tu ra Po pu lar.

Ze lin da Li ma pas sou por vá ri os 
car gos den tro da Sec ma, den tre eles, 
di re to ra de cen tro de cul tu ra e se cre- 
tá ria ad jun ta de Cul tu ra.

 A FOLCLORISTA REPRESENTA UMA GRANDE VOZ DENTRO DA CULTURA MARANHENSE

Com o te ma “Guar ne cen do o Fu tu- 
ro – Cul tu ra Po pu lar em Tem po Crí ti- 
co: Pre ve nir, Pre ser var, Re sis tir”, a Se- 
ma na de Cul tu ra Po pu lar vai ce le brar 
a me mó ria. No ano pas sa do a Se ma na 
não acon te ceu, nem mes mo vir tu al- 
men te. “A Se ma na de Cul tu ra Po pu lar 
é sem pre um mo men to de um diá lo go 
mais am plo e tro ca de sa be res, mas 
es se ano tem sa bor de re en con tro. Re- 
en con tro de ami gos fa ze do res que en- 
con tram no ou tro, for ça e aju da. Re- 
en con tro com o nos so amor em fa zer 
cul tu ra, re en con tro com a tro ca des sa 
ener gia que mo vi men ta tu do. E a te- 
má ti ca des te ano é guar ne cer o fu tu ro, 
é pre pa rar pa ra as mu dan ças e trans- 
for ma ções que em to da e qual quer ti- 
po de ar te  acon te ce. Mas com o olhar 
da pre ven ção e pre ser va ção da me- 
mó ria e das tra di ções, com a re sis tên- 
cia que re quer a cul tu ra, ho je, mais 
que nun ca”, ex pli cou Va nes sa Lei te.

Pro gra ma ção
Dia 1º – Te a tro João do Va le
9h – Me sa de aber tu ra/Ho me na- 

gem
10h30 – Pa les tra de aber tu ra
14h30 – Exi bi ção de ví de os
Ex po si ções
Dia 2 – Te a tro João do Va le
9h30 – Exi bi ção de ví de os Pro je to 

Mes tres na Va ran da
Ro da de Con ver sa
14h – Mos tra de Fil mes
Tam bor de Cri ou la – Di re ção: Mu ri- 

lo San tos
Ie man já, Pe la Úl ti ma Vez – Di re ção: 

De nis Car los
Prin ce sa do Meu Lu gar – Di re ção: 

Pa blo Mon tei ro
Ca sa do Tam bor
Dia 2 – Ofi ci nas às 9h e às 14h
Co mo Fa zer: Pas so a Pas so da Mo- 

de la gem e Pin tu ra em Mar chê
Rit mos e Mu si ca li da de das Dan ças 

Po pu la res do Ma ra nhão
Res pei tan do O Sa gra do: Fo to gra fia 

em Es pa ços Re li gi o sos
Ofi ci na de Tam bor – To que e Pun-

ga da
17h – en cer ra men to

VALORIZAÇÃO

Lançado livro sobre Sesc Amazônia das Artes
Uma ce le bra ção a ar te. As sim po de

ser con si de ra do o li vro “Uma Dé ca da
de Ar tes na Amazô nia”. A pu bli ca ção
reú ne re la tos, me mó ri as, fo to gra fi as e
de poi men tos de ar tis tas, pro du to res
cul tu rais e pro fis si o nais dos Sesc dos
es ta dos que com põem a Amazô nia
Le gal: To can tins, Pa rá, Ama pá, Ma to
Gros so, Acre, Ma ra nhão, Ro rai ma,
Ama zo nas e Rondô nia e o Pi auí co mo
con vi da do, além de elen car to dos os
gru pos se le ci o na dos pa ra o pro je to de
2007 a 2017.

Em 2007, o Sesc ini ci ou

um im por tan te pro je to

de for ta le ci men to da

re de cul tu ral da re gião

da Amazô nia Le gal: o

Sesc Amazô nia das

Ar tes.

Dan do vi si bi li da de a tra ba lhos com
po tên cia cri a ti va, in qui e ta ções e pro- 
vo ca ções de ar tis tas de 10 es ta dos
des sa re gião, a en ti da de com pi lou os
re sul ta dos e ex pe ri ên ci as des sa ini ci a- 
ti va ao lon go de dez anos e reu niu no
li vro “Uma Dé ca da de Ar tes na
Amazô nia”.

Ao lon go des ses anos, vin te e três
gru pos ar tís ti cos ma ra nhen ses fo ram
apro va dos pa ra cir cu la ção, um to tal
de 83 pes so as. Pa ra além do im pac to
na eco no mia da cul tu ra lo cal, o cir cui- 
to Sesc Amazô nia das Ar tes pro por ci- 
o nou aos gru pos e ar tis tas o es tí mu lo
à pro fis si o na li za ção, o in ter câm bio
ar tís ti co-cul tu ral, con ta tos pro fis si o- 
nais, di fu são e am pli a ção dos tra ba- 
lhos, além dos avan ços no tá veis
quan to à qua li da de es té ti ca das pro- 
du ções re gi o nais.

Lau an de Ai res, in te gran te do gru po
San ta Ig no rân cia de Ar tes, um dos
ma ra nhen ses se le ci o na dos pa ra di- 
fun dir a nos sa ar te em ou tros es ta dos,
de cla rou:

“Os re sul ta dos de uma

dé ca da de in ves ti men tos

do Sesc Amazô nia das

Ar tes po dem ser

per ce bi dos na

quan ti da de de

mon ta gens, na

par ti ci pa ção de gru pos

em fes ti vais na ci o nais e

in ter na ci o nais, na

se le ção cu ra to ri al de

gru pos do nor te no

pro je to Pal co Gi ra tó rio e

con tem pla dos em edi tais

pú bli cos”.

Des cons truin do a ideia de que não
é pos sí vel fa zer ar te fo ra dos gran des
ei xos, os ar tis tas da re gião amazô ni ca
ti ve ram a opor tu ni da de de com par ti- 
lhar sua ar te, am pli ar sua abran gên cia
e in te ra gir com no vos pú bli cos por
meio das lin gua gens ar tes vi su ais,
dan ça, te a tro, mú si ca, ci ne ma e li te ra- 
tu ra.

Es ta úl ti ma mo da li da de en trou no
cir cui to em 2015, sen do apre sen ta da
ao pú bli co em di ver sos for ma tos:
con ta ções de his tó ria, lan ça men tos
de li vros, sa raus, de ba tes e ofi ci nas.

A par tir de 2020, a cir cu la ção do
pro je to pas sou a ser bi a nu al. Es te ano,
por con ta das li mi ta ções im pos tas pe- 
la pan de mia da Co vid-19, o Sesc
Amazô nia das Ar tes tra ba lhou com
uma pro gra ma ção hí bri da, que mes- 
clam o vir tu al e o pre sen ci al, em mos- 
tras de ações for ma ti vas, apre sen ta- 
ções, ex po si ções, exi bi ções e fó runs.

MEU CANTO

Juliette divulga teaser
de seu primeiro EP

CAMPEÃ DO BBB 21 PUBLICOU TEASER NESTE FIM DE SEMANA

Ju li et te li be rou o pri mei ro te a ser de seu EP de es treia
nes ta sex ta-fei ra (27). A cam peã do BBB 21 pu bli cou um
ví deo em su as re des so ci ais no qual mos tra al gu mas ce- 
nas dos bas ti do res das gra va ções das seis can ções que
com põem o dis co.

A can to ra nar rou co mo se sen te ao se aven tu rar em
“es tra da” des co nhe ci da e con vi dou os seus fãs a acom- 
pa nha rem seus pró xi mos pas sos. Não de mo rou pa ra
que o tre cho “pu ra men te Ju li et te” en tras se pa ra a lis ta de
as sun tos mais co men ta dos do Twit ter.

“Can tan do, eu me per ce bo e me en con tro nes se en- 
can to. Aqui es tou eu, des pi da pra vo cês. Dei xo de la do
to das as mi nhas fa ce tas pa ra as su mir o que mais que ro.
Ser Ju li et te, sim ples e pu ra men te Ju li et te.E co lo co no
meu can to, tu do que sou e que ro ser. Ele car re ga a mi- 
nha his tó ria e as mi nhas mar cas. Que as pa la vras tra gam
le ve za co mo me co bri ram de paz. Me en tre go nu ma es- 
tra da que nun ca pi sei e os pri mei ros pas sos des sa ca mi- 
nha da são asas que ga nhei jun to com vo cês. Con vi do-os
a vo ar jun to co mi go!”

Re cen te men te, ela di vul gou que o

tra ba lho con ta com seis fai xas

iné di tas, en tre elas “Ben ça”,

Di fe ren te Ma ra”, “Do ce”, “Sei Lá”,

“Bon zim” e “Vi xe Que Gos to so“.

KARATÊ

Netflix renova Cobra
Kai para 5ª temporada

COBRA KAI VOLTA AINDA EM 2021 PARA A NETFLIX

A nos tál gi ca sé rie de ação Co bra Kai, que con ti nua os
even tos da fran quia Ka ra te Kid pe la óti ca do an tes an ta- 
go nis ta Johnny La wren ce (Wil li am Zab ka), te rá uma
quin ta tem po ra da. O anún cio de re no va ção pe la Net flix
che ga pou cos me ses an tes do quar to ano da sé rie, que
es treia em de zem bro na pla ta for ma de stre a ming. As in- 
for ma ções são do Col li der.

Am bi en ta da 30 anos após os fil mes

de Ka ra tê Kid, Co bra Kai re a que ce a

ri va li da de en tre Johnny La wren ce e

Da ni el La Rus so (Ralph Mac chio).

Nar ra da pe la pers pec ti va do an ti go

an ta go nis ta, a tra ma mos tra os dois

re a brin do seus do jos e en si nan do

ka ra tê pa ra uma no va ge ra ção.

Co bra Kai vol ta ain da em 2021 pa ra a Net flix. A pla ta- 
for ma anun ci ou em su as re des so ci ais que a quar ta tem- 
po ra da da sé rie che ga rá em de zem bro, ain da sem um
dia es pe cí fi co. A pro du ção sur giu em 2018 no YouTube,
mas foi com pra da pe la pla ta for ma de stre a ming em
2020. To das as três tem po ra das já es tão dis po ní veis
no stre a ming, e o quar to ano se rá lan ça do em de zem bro
de 2021.

São Luís, segunda-feira, 30 de agosto de 2021
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