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Como não poderia ser de outra forma, a ten-
são é geral. As associações empresariais que só 
falam a linguagem dos bilhões, como Fesp, Fe-
braban, do Agronegócio e várias outra entida-
de se uniram num manifesto em que mostra a 
unidade dos endinheirados no pensamento de 
pacificar o país e contra as bazófias do presi-
dente Jair Bolsonaro.

A voz irada do dinheiro 
 

JOSÉ ADERALDO NETO 
Mestre em Economia

O que existe por trás dos 
preços dos combustíveis? 

Escassez eleva o preço 
dos mariscos na Ilha

No Mercado Central, na capital maranhen-
se, onde a carne de caranguejo custava R$ 30, 

está custando R$ 40 o quilo e tem dias que não 
se encontra. PÁGINA 9

 

60% das vítimas por covid no Maranhão foram homens

Homem surta em microônibus 
e faz passageiros de reféns

PÁGINA 9

Mudança mínima do sistema 
eleitoral versus partidos políticos

SÍLVIO BEMBEM 
Doutor em Ciências Sociais-Política (PUC/SP)

OPINIÃO/ PÁGINA  4

Frequentadores do Centro Histórico de São Luís pedem mais segurança
PÁGINA 8

Mobiliza SLZ tem 
início neste  sábado

Evento vai incentivar diversos 
empreendedores criativos e orga-
nizações para transformar a Ilha 
do Amor na Ilha da Criatividade, 
no período de 04 a 12 de setembro

PÁGINA 11

Mineração em 
terras indígenas 

cresce 495%
A mineração ilegal expandiu 495% 

em reservas indígenas e 301% em 
unidades de conservação entre 2010 

e 2020 no Brasil. PÁGINA 5 

Justiça notifica Carlos Brandão, 
Weverton Rocha e Lahesio por 

propaganda eleitoral antecipada
PÁGINA 3 

ELEIÇÕES 2022
PÁGINA 8

Goleiro João Paulo 
volta ao Moto Club

PÁGINA 10
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O deputado Aureo Ribeiro (Solidariedade-RJ), presidente da comissão, disse que vai
apresentar nesta segunda-feira (30/8) um requerimento para convocar as partes

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

Câmara quer ouvir Paulo
Guedes, BB e Caixa

A
Co mis são Co mis são de Fis ca- 
li za ção Fi nan cei ra e Con tro le 
da Câ ma ra quer ou vir o mi- 
nis tro da Eco no mia, Pau lo 

Gue des, e os pre si den tes do Ban co do 
Bra sil e Cai xa Econô mi ca Fe de ral, 
após as es ta tais ame a ça rem dei xar a 
Fe de ra ção Bra si lei ra dos Ban cos (Fe- 
bra ban). O de pu ta do Au reo Ri bei ro 
(So li da ri e da de-RJ), pre si den te da co- 
mis são, dis se que vai apre sen tar nes ta 
se gun da-fei ra (30/8) um re que ri men- 
to pa ra con vo car as par tes.

Em en tre vis ta ao jor nal Cor reio 
Bra zi li en se, o de pu ta do dis se que 
con vo cou a reu nião por que uma ins- 
ti tui ção do por te da Fe bra ban não po- 
de fi car sem re pre sen ta ti vi da de de es- 
ta tais.

“Te nho cer te za que es sa 

ati tu de pre ju di ca mui to 

a ima gem do Bra sil no 

ex te ri or e o nos so país. 

En quan to vi ver mos com 

pau tas ide o ló gi cas 

va mos es que cer os 

pro ble mas re ais”, dis se 

Au reo Ri bei ro.

O pos sí vel de sem bar que se de ve ao 
ma ni fes to as si na do por di ver sas en ti- 
da des, in cluin do a Fe bra ban, e en ca- 
be ça do pe lo pre si den te da Fe de ra ção

POSSÍVEL DESEMBARQUE SE DEVE AO MANIFESTO ASSINADO POR DIVERSAS ENTIDADES.

das In dús tri as do Es ta do de São Pau lo 
(Fi esp), Pau lo Skaf. O pa re cer pe de 
pa ci fi ca ção en tre os po de res, por con- 
ta do em ba te en tre o Exe cu ti vo e o Su- 
pre mo Tri bu nal Fe de ral (STF). O do- 
cu men to de ve ser apre sen ta do nes ta 
ter ça-fei ra (31/8).

Pau lo Gue des, o pre si den te do Ban- 
co Cen tral, Ro ber to Cam pos Ne to, e o 
pre si den te Jair Bol so na ro es ta ri am ci- 
en tes do mo vi men to dos ban cos pú- 
bli cos. A jus ti fi ca ti va do Ban co do Bra- 
sil e da Cai xa pa ra dei xar a en ti da de é 
que o pa re cer faz uma co bran ça ape- 
nas ao Exe cu ti vo. No en tan to, o ma ni- 
fes to não de ve ci tar no mi nal men te o 
pre si den te Bol so na ro ou qual quer ou- 
tro che fe dos po de res.

In ti tu la do “A Pra ça dos Três Po de- 
res”, o do cu men to de ve con tar com a 
as si na tu ra de pe lo me nos 200 en ti da- 
des em pre sa ri ais e fi nan cei ras, in clu- 
si ve, de as so ci a ções vin cu la das ao 
agro ne gó cio. O ob je ti vo é mos trar a 

pre o cu pa ção com a cri se en tre o Exe-
cu ti vo e o STF. Os re pre sen tan tes tam-
bém te mem que a si tu a ção pos sa pre-
ju di car o pro ces so de re cu pe ra ção da 
eco no mia bra si lei ra.

Fe bra ban não vai re cu ar
Fon tes ou vi das pe lo Cor reio, afir-

mam que a Fe de ra ção Bra si lei ra de 
Ban cos (Fe bra ban) se gue fir me na de- 
ci são de man ter a as si na tu ra do ma ni- 
fes to em fa vor da de mo cra cia. O do-
cu men to vem sen do ela bo ra do pe la 
Fe de ra ção das In dús tri as de São Pau lo 
(Fi esp).

Pro cu ra da pe la re por ta gem, a Fe- 
bra ban dis se que “não co men ta so bre 
po si ções atri buí das a seus as so ci a- 
dos”. So bre o ma ni fes to ar ti cu la do 
pe la Fi esp e di ri gi do a vá ri as en ti da-
des, a fe de ra ção se li mi tou a di zer que 
“o as sun to foi sub me ti do à go ver nan- 
ça da Fe bra ban, co mo é usu al”, con-
cluiu.

BOLSA FAMÍLIA

Reajuste depende de precatórios, diz Pacheco
O pre si den te do Se na do, Ro dri go 

Pa che co, dis se ho je (30) que é pre ci so 
so lu ci o nar o pa ga men to dos pre ca tó- 
ri os em 2022 pa ra abrir es pa ço no or- 
ça men to pa ra o au men to do va lor do 
Bol sa Fa mí lia. O se na dor se reu niu, 
nes ta se gun da-fei ra, com o mi nis tro 
da Eco no mia, Pau lo Gue des, que tam- 
bém de fen deu a so lu ção, que de ve 
acon te cer por via ju di ci al. Os pre ca tó- 
ri os são as dí vi das con traí das pe los 
go ver nos, em to das as es fe ras, quan- 
do são con de na dos em ins tân cia fi nal 
pe la jus ti ça a pa gar pes so as fí si cas ou 
ju rí di cas. A pre vi são é que o va lor a ser 
pa go pas se de R$ 54,7 bi lhões, em 
2021, pa ra R$ 89,1 bi lhões em 2022.

Na se ma na pas sa da, o pre si den te 
do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral (STF) e 
do Con se lho Na ci o nal de Jus ti ça 
(CNJ), mi nis tro Luiz Fux, dis se 
que de ve pro por uma so lu ção que 
pre vê mi cro par ce la men tos, além da 
pu bli ca ção de uma re so lu ção pe lo 
CNJ pa ra re gu la men tar a pos tu ra dos 
tri bu nais em re la ção ao as sun to. 
Ama nhã (31), Pa che co e o pre si den te 
da Câ ma ra, Arthur Li ra, de vem se en- 
con trar com Fux pa ra ali nhar es sa de- 
ci são.

“Há uma pos si bi li da de des de sem- 
pre ven ti la da, que ago ra tem evo luí do 
que, con si de ran do que hou ve de ci são 
do STF re fe ren te à im po si ção da obri- 
ga to ri e da de do pa ga men to de R$ 89 
bi lhões em pre ca tó ri os em 2022, que 
se fa ça uma me di a ção pe lo CNJ, pre si- 
di do pe lo mi nis tro Luiz Fux. Uma so- 
lu ção que re pu ta mos in te li gen te, pos- 
sí vel. É uma de fi ni ção que ain da pre- 
ci sa acon te cer”, dis so Pa che co, após o 
en con tro com Gue des na re si dên cia 
ofi ci al do Se na do. “São so lu ções que 
se com ple men tam, a so lu ção dos pre- 
ca tó ri os que vai de sa guar na so lu ção 
de um gran de pro gra ma so ci al pa ra 
so cor rer mi lha res de pes so as que pre-

OS PRECATÓRIOS SÃO AS DÍVIDAS CONTRAÍDAS PELOS GOVERNOS EM TODAS AS ESFERAS

FOTO: PEDRO GONTIJO/SENADO FEDERAL

ci sam des se apoio do Es ta do”, com- 
ple tou o se na dor.

PEC
No iní cio do mês, o go ver no che gou 

a en vi ar uma pro pos ta de emen da à 
Cons ti tui ção (PEC) pa ra es ta be le cer 
cri té ri os, li mi tes e par ce la men to de 
pa ga men to de pre ca tó ri os e con di ci o- 
nou o au men to do va lor do pro gra ma 
so ci al à apro va ção da PEC. As sim, se- 
ria pos sí vel cri ar o Au xí lio Bra sil, pro- 
gra ma que pre ten de subs ti tuir o Bol sa 
Fa mí lia.

Atu al men te, o be ne fí cio mé dio es tá 
em tor no de R$ 190. Ao en tre gar o pro- 
je to de lei do no vo pro gra ma so ci al, o 
pre si den te Jair Bol so na ro dis se que 
o va lor au men ta ria pe lo me nos 50%, o 
que cor res pon de ria a um be ne fí cio 
mé dio de R$ 283,50.

Di an te da di fi cul da de em apro var a 
pro pos ta no Con gres so, pa ra Gue des, 
a so lu ção ju di ci al é mais rá pi da e efe- 

ti va. 
“Ha vía mos ten ta do via le gis la ti va, 

uma PEC, mas apa ren te men te há 
uma so lu ção mais efe ti va, mais rá pi da 
e, in clu si ve, mais ade qua da ju ri di ca- 
men te, foi a con clu são do pre si den te 
do Se na do e Câ ma ra, apoi an do es se 
ace no do mi nis tro Fux”, dis se Gue des.

De acor do com o mi nis tro da Eco- 
no mia, as ins ti tui ções che ga rão a um 
bom ter mo pa ra abrir es pa ço no or ça- 
men to pa ra o no vo pro gra ma so ci al e 
dar pre vi si bi li da de ao go ver no. “O 
pro ble ma dos pre ca tó ri os não é es tri- 
ta men te li ga do ao Bol sa Fa mí lia, é li- 
ga do à exe qui bi li da de e pre vi si bi li da-
de dos or ça men tos pú bli cos. O te to 
[de gas tos] li mi ta os gas tos do Exe cu- 
ti vo. Quan do há or dem de ou tro po-
der pa ra gas tar mos [com pre ca tó ri os], 
nós te mos um pro ble ma de ga ran tir a 
pre vi si bi li da de e exe qui bi li da de do 
or ça men to”, de cla rou.

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

Senador Alessandro Vieira
apresenta pré-candidatura

O SENADOR ACREDITA QUE PODERÁ SER O NOME DA 3ª VIA.

CREDITO:EDILSON RODRIGUES

Nes te do min go (29/8), o se na dor Ales san dro Vi ei ra
(SE), lí der do Ci da da nia no Se na do e in te gran te da CPI
da Co vid, co mu ni cou ao par ti do a pré-can di da tu ra à
Pre si dên cia da Re pú bli ca em 2022. O se na dor acre di ta
que po de rá ser o no me da ter cei ra via, pa ra o enor me
con tin gen te de elei to res que não que rem vo tar nem em
Jair Bol so na ro, nem no ex-pre si den te Lu la. “Con si de- 
ran do as pes qui sas de opi nião mais re cen tes, das quais
es sa XP é só um exem plo, bem co mo as mo vi men ta ções
de par ti dos, par la men ta res e mo vi men tos de re no va ção,
en ten do que o Ci da da nia es tá fi can do pa ra trás no pro- 
ces so de cons tru ção da ter cei ra via e, con se quen te men- 
te, no en ga ja men to de qua dros e pos sí veis can di da tos
nas es fe ras es ta du ais e fe de ral. Is so te rá im pac tos ne ga- 
ti vos pa ra o par ti do e pa ra a de mo cra cia co mo um to do,
pois aca ba for ta le cen do a po la ri za ção”, ex pli ca Vi ei ra.

O se na dor ob ser va que, en ten de ser ne ces sá rio um
fa to no vo, com po ten ci al de mo bi li za ção que re po si ci o- 
ne o Ci da da nia no ce ná rio na ci o nal, com evi den tes im- 
pac tos nos ce ná ri os lo cais. “É nes te sen ti do que es tou
co lo can do meu no me à dis po si ção do Ci da da nia co mo
pré-can di da to à pre si dên cia da Re pú bli ca. Es sa de ci são
não é ex pres são de um de se jo par ti cu lar ou so nho pes- 
so al. Sin ce ra men te não acre di to em cons tru ções per so- 
na lis tas. Ao con trá rio, es sa de ci são é fru to do diá lo go
rei te ra do com di ver sos se to res e da re fle xão apro fun da- 
da so bre o mo men to his tó ri co que vi ve mos”, ob ser va.

“Não sou re pre sen ta do pe la per ma nên cia de Bol so- 
na ro no po der ou pe lo re tor no de Lu la. Sei que mi lhões
de bra si lei ros têm o mes mo sen ti men to. Ob ser van do as
pes qui sas, é pos sí vel iden ti fi car ime di a ta men te uma
por ção ex pres si va do elei to ra do que não es tá ade rin do
aos no mes já pos tos na cor ri da. Par te des ses elei to res
apon tam Sér gio Mo ro co mo can di da to ide al, mes mo
sem ne nhu ma ma ni fes ta ção nes se sen ti do do pró prio
Mo ro”, con ti nua o se na dor.

ENTRE OS PODERES

Fiesp articula manifesto
para pedir pacificação

O OBJETIVO É DAR UM RECADO AOS TRÊS PODERES.

CRÉDITO: LULA MARQUES

As so ci a ções e en ti da des em pre sa ri ais es tão se unin- 
do em um ges to de pa ci fi ca ção en tre os Po de res. Pre o- 
cu pa da com a cri se ins ti tu ci o nal, pro vo ca da pe lo em ba- 
te en tre o pre si den te da Re pú bli ca, Jair Bol so na ro, e o
Su pre mo Tri bu nal Fe de ral (STF), a Fe de ra ção das In dús- 
tri as do Es ta do de São Pau lo (Fi esp) pre ten de pu bli car
na pró xi ma ter ça-fei ra um ma ni fes to as si na do por di- 
ver sas en ti da des que apoi am a mo vi men ta ção.

En tre os que de vem as si nar o do cu men to da Fi esp,
es tão a Fe de ra ção Bra si lei ra de Ban cos (Fe bra ban); a As- 
so ci a ção Bra si lei ra do Agro ne gó cio (Abag); Fe co mér cio;
o Ins ti tu to Bra si lei ro da Ár vo re (Ibá, da in dús tria de ce- 
lu lo se e pa pel); Alshop (lo jis tas de Shop ping); Abi nee
(in dús tria elé tri ca e ele trô ni ca); Fe na bra ve (dis tri bui ção
de veí cu los); e o IDV (Ins ti tu to pa ra De sen vol vi men to
do Va re jo). Ao to do, mais de 200 as so ci a ções em pre sa ri- 
ais de vem ade rir ao ma ni fes to.

O tex to ain da es tá sen do re vi sa do. O ob je ti vo é dar um
re ca do aos três Po de res: é pre ci so que ca da la do fa ça
“ges tos mag nâ ni mos” pa ra dis ten si o nar o am bi en te po- 
lí ti co. Os re pre sen tan tes tam bém te mem que a cri se
pos sa pre ju di car o pro ces so de re cu pe ra ção da eco no- 
mia bra si lei ra.

De sem bar que
A ade são da Fe de ra ção Bra si lei ra de Ban cos (Fe bra- 

ban) ao ma ni fes to ca pi ta ne a do pe lo pre si den te da Fi- 
esp, Pau lo Skaf, de ve fa zer com que o Ban co do Bra sil e a
Cai xa Econô mi ca Fe de ral dei xem a en ti da de cri a da em
1967. A jus ti fi ca ti va dos ór gãos é que o do cu men to faz
uma co bran ça ape nas ao Exe cu ti vo. No en tan to, o pa re- 
cer não de ve ci tar no mi nal men te o pre si den te Bol so na- 
ro ou qual quer ou tro che fe dos po de res.

A Fe bra ban dis se que “não co men ta so bre po si ções
atri buí das a seus as so ci a dos”. So bre o ma ni fes to ar ti cu- 
la do pe la Fi esp e di ri gi do a vá ri as en ti da des, a fe de ra ção
se li mi tou a di zer que “o as sun to foi sub me ti do à go ver- 
nan ça da Fe bra ban, co mo é usu al”, con cluiu.

São Luís, terça-feira, 31 de agosto de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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Ministério Público Eleitoral propõe ação contra pré-candidatos ao Governo do Estado.
Para a Procuradoria Regional Eleitoral, eles realizaram propaganda eleitoral antecipada

SAMARTONY MAR TINS

 Lahe sio fa la so bre ação

JUSTIÇA ELEITORAL

Pré-candidatos acusados
de campanha antecipada

O
s pré-can di da tos ao go ver- 
no do es ta do do Ma ra nhão,
Lahe sio Bon fim (PSL), We- 
ver ton Ro cha (PDT) e Car los

Bran dão (PSDB) vão res pon der ações
no Tri bu nal Re gi o nal Elei to ral do Ma- 
ra nhão (TRE/MA) sob a acu sa ção de
re a li za rem pro pa gan da elei to ral an tes
do pra zo es ta be le ci do na le gis la ção
elei to ral. As ações fo ram pro to co la das
pe lo Mi nis té rio Pú bli co Elei to ral, por
meio do pro cu ra dor re gi o nal Elei to ral
Ju ra ci Gui ma rães.

Se gun do o Pro cu ra dor Re gi o nal
Elei to ral Ju ra ci Gui ma rães, “é per fei- 
ta men te na tu ral, e a le gis la ção au to ri- 
za, as ar ti cu la ções po lí ti cas que an te- 
ce dem o pe río do elei to ral, sen do pos- 
sí vel a reu nião e en con tros po lí ti cos
elei to rais em am bi en tes fe cha dos, a
ex po si ção co mo pré-can di da to em
en tre vis tas e de ba tes, con tu do, a re a li- 
za ção de me ga e ven tos de inu si ta dos
lan ça men tos de pré-cam pa nha, uso
mas si vo de out do ors con ten do ex- 
pres sões de ca rá ter elei to ral, com
con si de rá vel cus to fi nan cei ro e de
gran de im pac to, de mons tram ní ti da
pro pa gan da elei to ral an te ci pa da, que
é ve da da pe la le gis la ção, e ofen de a
igual da de do plei to além de es ti mu lar
que ou tros can di da tos re a li zem prá ti- 
cas ilí ci tas.”

Nas ações, o MP Elei to ral re quer a
con ces são de li mi na res pa ra re ti rar os
out do ors ain da exis ten tes e a re mo- 
ção pu bli ca ções nas re des so ci ais dos
pré-can di da tos, além da con de na ção,
ao fi nal, da mul ta pe la pro pa gan da

elei to ral an te ci pa da.
Nas pro vas jun ta das na ação, Lahe- 

sio Bon fim é res pon sá vel por atos de
pro mo ção pes so al que ex tra po lam os
li mi tes da me ra di vul ga ção das re a li- 
za ções de go ver no, des ta can do-se a
vei cu la ção mas si va de pro mo ção pes- 
so al por meio de out do ors, di vul ga dos
nas re des so ci ais Ins ta gram e Fa ce bo- 
ok, nas quais se apre sen ta ex pli ci ta- 
men te co mo can di da to ao go ver no do
es ta do. Se gun do a ação, des de abril
des te ano, fo ram ins ta la dos 30 out do- 
ors dis tri buí dos em di ver sos mu ni cí- 
pi os ma ra nhen ses, com ní ti da ca rac- 
te rís ti ca de pro pa gan da elei to ral.

Em en tre vis ta a O Im par ci al o pre- 
fei to de São Pe dro dos Cren tes, Lahe- 
sio Bon fim re ve lou que re ce beu com
sur pre sa a no tí cia da ação ju di ci al.
Lahe sio Bon fim afir mou que ser no ti- 
fi ca do pe la jus ti ça elei to ral é al go
mui to no vo. E que a pré-cam pa nha
aqui no Bra sil é al go an ti go e no vo ao
mes mo tem po, pois se gun do ele até
pou co tem po não exis tia es sa pos si bi- 
li da de de se fa zer es sa pré-cam pa nha.
“Ho je a jus ti ça até li be rou por cau sa
das re des so ci ais se ria im pos sí vel a
gen te ser pré-can di da to um dia de- 
pois que vo cê se ele ge ou dei xa de se
ele ger nes se país, por que as re des so- 
ci ais dei xou a in for ma ção rá pi da. Eu
não vi ain da em que eu te nha rom pi- 
do a bar rei ra da le ga li da de na pré-
cam pa nha. Ei nun ca fiz pes qui sa. Eu
só re pos to

as pes qui sas que o pró prio Tri bu nal
Re gi o nal do Ma ra nhão (TRE-MA) au- 
to ri za. Nun ca fiz um ade si vo, eu nun- 

ca fiz um out do or. Ago ra eu fi co li son- 
je a do em ver cen te nas de out do or’s do
Lahe sio Bon fim pa ra to do can to do
Ma ra nhão. Es sa uma ini ci a ti va me ra-
men te po pu lar, de va qui nha em re de
so ci al. En tão, mo ral da his tó ria: Eu me
sin to le gal. Não es tou pro mo ven do
ne nhu ma ile ga li da de”, dis se Lahe sio
Bon fim.

O pre fei to de São Pe dro dos Cren- 
tes, afir mou ain da que sair do seu mu-
ni cí pio pa ra fa lar nas de mais ci da des
do es ta do que o mes mo é can di da to, a
lei lhe per mi te e é o que ele es tá fa zen-
do. “Eu fi co re ce o so, por que fui in ter- 
pe la do pe la jus ti ça fe de ral na se ma na
atra sa da, e es ta se ma na eu sou be pe- 
las mí di as so ci ais que vou ser no ti fi ca- 
do pe la jus ti ça elei to ral do es ta do”,
ques ti o nou Lahe sio Bon fim.

We ver ton e Bran dão tam bém foram no ti fi ca dos

SENADOR WEVERTON E O VICE  BRANDÃO, QUE FAZEM PARTE DA BASE DO GOVERNO DINO, TAMBÉM RESPODERÃO  JUDICIALMENTE

Já no ca so de We ver ton Ro cha, foi
re a li za do ato de “lan ça men to de pré-
can di da tu ra”, com am pla par ti ci pa- 
ção po pu lar e que con tou com a pre- 
sen ça de pre fei tos, vi ce-pre fei tos, ex-
pre fei tos, de pu ta dos es ta du ais e fe de- 
rais, se na do res e ou tras li de ran ças po- 
lí ti cas, com ele va do ní vel de or ga ni za- 
ção e pre sen ça de ele men tos pa dro ni- 
za dos de pro pa gan da elei to ral, des ta- 
can do-se a exis tên cia de ade si vos, te- 
lões e apa re lha gem de som. 

A re per cus são da pro pa gan da an te- 
ci pa da ain da foi acen tu a da pe lo uso

de hash tags nas pu bli ca ções co mo
“#We ver ton”, “#Oma ra nha o Mais Fe- 
liz”. Pro cu ra dos pe la nos sa re por ta- 
gem, a as ses so ria de co mu ni ca ção de
We ver ton Ro cha, não se pro nun ci ou
até o fe cha men to des ta edi ção.

De acor do com a ação ju di ci al, Car- 
los Bran dão, jun ta men te com o pre- 
fei to do mu ni cí pio de Pre si den te Du- 
tra (MA), Rai mun do Al ves Car va lho,
fo ram res pon sá veis pe la re a li za ção de
um co mí cio elei to ral com evi den te
ca rá ter de pro pa gan da elei to ral an te- 
ci pa da, com am pla par ti ci pa ção po- 
pu lar e de li de ran ças po lí ti cas, com

ele va do ní vel de or ga ni za ção e pre- 
sen ça de ele men tos pa dro ni za dos de
pro pa gan da elei to ral, des ta can do-se
a exis tên cia de ade si vos, te lões e apa- 
re lha gem de som. O even to foi bas- 
tan te di vul ga do na re de so ci al Ins ta- 
gram.

Ao ser ques ti o na do pe la equi pe de
O Im par ci al, a as ses so ria de im pren- 
sa do vi ce-go ver na dor, Car los Bran-
dão, in for mou que “a as ses so ria ju rí-
di ca do vi ce-go ver na dor ain da não te-
ve aces so ao pro ces so. E que só de pois
de to mar co nhe ci men to do au tos que
po de rá se pro nun ci ar”.

1

2

3

Sem pé…

Nem…

…Ca be ça.

“A Cons ti tui ção não pro te ge a li ber da de de
ex pres são pa ra ins ti gar cri mes”

Ci vis far da dos?

A voz ira da do di nhei ro
Co mo não po de ria ser de ou tra for ma, a ten são é ge- 

ral. As as so ci a ções em pre sa ri ais que só fa lam a lin gua- 
gem dos bi lhões, co mo Fesp, Fe bra ban, do Agro ne gó cio
e vá ri as ou tra en ti da de se uni ram num ma ni fes to em
que mos tra a uni da de dos en di nhei ra dos no pen sa men- 
to de pa ci fi car o país e con tra as ba zó fi as do pre si den te
Jair Bol so na ro. É a voz do di nhei ro que re sol veu, de for- 
ma iné di ta nos úl ti mos tem pos, tra zer a pú bli co a in dig- 
na ção pe ran te o des ca mi nho que o Bra sil es tá se guin do,
com ame a ças de gol pe que só fer men tam o am bi en te
po lí ti co e co lo cam em ris co in ves ti men tos, ne gó ci os e
em pre gos. Os en gra va ta dos da High Society es tão a si- 
na li zar o te mor do apro fun da men to da cri se por fal ta de
li de ran ça na ci o nal. Pre gam a paz ins ti tu ci o nal en tre os
po de res, co mo fer ra men ta pa ra es tan cá-la. O em ba te
en tre o pre si den te Jair Bol so na ro e o Su pre mo Tri bu nal
Fe de ral es tá no cen tro de des se ter re no mo ve di ço. O
ma ni fes to da Fi esp e da Fe bra ban, en ti da des que con- 
gre gam a na ta do ca pi ta lis mo bra si lei ro se rá pu bli ca do
ho je, subs cri to ain da por di ver sas en ti da des. En tre lí de- 
res em pre sa ri ais da Fi esp e da Fe bra ban, mais de 200 ou- 
tros sig na tá ri os fir ma ram o ma ni fes to, uma to ma da de
po si ção his tó ri ca. Pa ra o vi ce-pre si den te, Ha mil ton
Mou rão as en ti da des que ela bo ra ram o tex to “são pi la- 
res da nos sa ci vi li za ção e que, con se quen te men te, têm
que fa zer va ler às pes so as elei tas por elas, o pen sa men to
e as ne ces si da des pa ra que ha ja uma har mo nia ins ti tu- 
ci o nal mai or” no país. Já o mi nis tro da eco no mia, Pau lo
Gue des, que tem res pos ta pa ra tu do, mes mo que en vi e- 
sa da, dis se que o ma ni fes to, que se ria em fa vor da de- 
mo cra cia, pre gan do a união en tre os três Po de res da Re- 
pú bli ca, “te ria si do al te ra do pe la Fe bra ban e vi rou um
ma ni fes to con tra o go ver no”, pon tu ou Gue des. A Fe ba- 
ban em no ta ne gou ter mu da do o tex to. Se ja co mo for,
Bra sí lia co me çou a se ma na no cli ma po lí ti co igual ao
cli ma am bi en tal do Pla nal to Cen tral nes ta épo ca do ano,
a es pe ra ape nas de uma fa gu lha. A Câ ma ra dos De pu ta- 
dos quer ou vir Gue des, so bre a ame a ça de des fi li a ção do
Ban co do Bra sil e Cai xa Econô mi ca, co mo re pre sá lia ao
ma ni fes to da Fe bra ban. As sim, ex pec ta ti va de um tex to
com lin gua gem neu tra, cu ja es sên cia se ria a de fe sa do
equi lí brio en tre os Po de res, aca bou nu ma me tá fo ra a
Bol so na ro que, di a ri a men te dis pa ata ques con tra mi- 
nis tros do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral (STF) e de fen de fu- 
zil na mão e não fei jão na me sa da po pu la ção.

 

A pos si bi li da de de o go ver na dor Flá vio Di no de fi car
no car go até o úl ti mo dia e não dis pu tar ou tro em 2022 é
pu ra in ven ci o ni ce de quem nun ca fa lou com ele a res- 
pei to. A in for ma ção é de uma fon te pró xi ma de Di no so- 
bre a bo a ta ria a res pei to.

Ga nhou ra pi da men te às re des so ci ais a fa ke news de
que Flá vio Di no po de ria não con cor rer em 2022. Di no
não per deu o juí zo, pa ra se en ter rar po li ti ca men te de pé,
se gun do a fon te pa la ci a na. Afi nal, Di no es tá bem den tro
e fo ra do go ver no.

Dei xar de dis pu tar o Se na do se ria aban do nar o gru po
que li de ra no Ma ra nhão, dei xan do-o à de ri va pa ra quem
che gar pri mei ro e as su mir. Flá vio Di no tem ape nas 53
anos e tor nou-se, co mo go ver na dor, uma li de ran ça de
âm bi to na ci o nal. Não se ria o seu es ti lo.

De Flá vio Di no, di zen do que a Bí blia tam bém não.
“Con du zi-vos co mo pes so as li vres, mas sem usar a li ber- 
da de co mo pre tex to pa ra o mal” (1 Pe dro, 2:16).

 
Con for me foi di to aqui nes te es pa ço, o pro cu ra- 

dor re gi o nal elei to ral jun to ao TRE-MA, Ju ra ci
Gui ma rães in gres sou on tem com ação na cor- 
te da qual faz par te, re pre sen tan do con tra três

pré-can di da tos a go ver na dor do Es ta do em 2022.
 

A ação diz que Lahe sio Bon fim (Pre fei to de São
Pe dro dos Cren tes), We ver ton Ro cha (PDT) e
Car los Bran dão (PSDB) fi ze ram su pos ta pro- 
pa gan da an te ci pa da. Lahe sio che gou a pro pa- 

gar sua pré-can di da tu ra em out do or es pa lha dos
em vá ri as ci da des.

Pre fei to de São Luís Edu ar do Brai de tem se
man ti do equi dis tan te do de ba te po lí ti co de
2022, mas si na li za, nos bas ti do res, que po de
abra çar a can di da tu ra do pe de tis ta We ver ton

Ro cha, que o apoi ou no 2º tur no em 2022.

Da dos ex traí dos do Go o gle re ve la ram que a bus ca por
far das nas lo jas vir tu ais dis po ní veis na in ter net su biu
mais de 1000% nas úl ti mas qua tro se ma nas. A in for ma- 
ção foi ob ti da por meio da fer ra men ta Think With Go o- 
gle.

São Luís, terça-feira, 31 de agosto de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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SÍL VIO BEM BEM
Dou tor em Ci ên ci as So ci ais-Po lí ti ca
(PUC/SP).

Mudança mínima do sistema eleitoral versus partidos

É fa to: o sis te ma po lí ti co em mui tos lu ga- 
res no mun do e no Bra sil não é di fe ren te, não
con se gue aten der com efe ti vi da de os an sei- 
os dos(as) ci da dãos(ãs), o que re sul ta na
ocor rên cia de um de se qui lí brio en tre re pre- 
sen ta ção po lí ti ca, go ver na bi li da de e par ti ci- 
pa ção po pu lar. O te ma da re for ma po lí ti ca,
há mui to tem po es tá pre sen te na pau ta e
sem pre em vés pe ra de elei ção, o que não
dei xa de ser um no tó rio ca suís mo. Ago ra,
vol ta no va men te a pro pos ta de de ba te da
PEC 121/2011 – que tra ta do sis te ma elei to- 
ral e par ti dá rio, com a ne ces si da de de mo di- 
fi ca ções com o olhar na elei ção de 2022.

Ca be lem brar que já es tá pre vis to no pa- 
rá gra fo úni co do ar ti go 1º da Cons ti tui ção
Fe de ral de 1988 que “To do o po der ema na do
po vo, que o exer ce por meio de seus re pre- 
sen tan tes elei tos di re ta men te, nos ter mos
des ta Cons ti tui ção”. Po rém, tu do is so pa re ce
le tra mor ta.

Nes se ar ti go, ve nho mais uma vez re pe tir:
o que mui tos tei mam em cha mar de re for ma
po lí ti ca, (no en tan to, se quer to cou na es tru- 
tu ra do sis te ma); mas, que se con fi gu ra so- 
men te em mu dan ça mí ni ma do sis te ma elei- 
to ral que tra mi ta no Con gres so Na ci o nal
(Câ ma ra e Se na do), com re du zi da par ti ci pa- 
ção da so ci e da de ci vil.

Sem so bra de dú vi da, o sis te ma elei to ral
apre sen ta dis tor ções que de vem ser mo di fi- 
ca das. A per cep ção é que tu do é um es pe tá- 
cu lo, uma pe ça te a tral, uma en ce na ção no
cam po po lí ti co-par ti dá rio-elei to ral. Mas, na
re a li da de, o fo co do de ba te da emen da cons- 
ti tu ci o nal (PEC nº 121/2011) tem con cep ção
ju rí di co-fi nan cei ra, e aqui me as so cio a al- 
gu mas aná li ses de ci en tis tas po lí ti cos so bre
o te ma des sa mu dan ça de for ma re su mi da;
to da via, que não dei xa de ser im por tan te pa- 
ra que se avan ce na pers pec ti va de uma mu- 
dan ça mais efe ti va, me di das que po dem mi- 
ti gar as dis tor ções exis ten tes no sis te ma de
re pre sen ta ção des sa de mo cra cia que de po- 
pu lar não tem qua se na da. Na ver da de, é um
jo go com a he ge mo nia da de mo cra cia dos
po lí ti cos em ne gó cio com a de mo cra cia do
ca pi tal. Al gu mas pro pos tas me re ci am des ta- 
que nes se de ba te e aju da ri am a avan çar um
pou co mais nes sa de mo cra cia re pre sen ta ti- 
va: 1) a al te ra ção es tru tu ral (e não pa li a ti va)
do sis te ma elei to ral; 2) Trans pa rên cia com
cri a ção de por tal que a so ci e da de pos sa
aces sar e sa ber o va lor do fun do par ti dá rio e
elei to ral e quem re ce beu e de ter mi na da
quan tia; 4) Con tro le ex ter no da ges tão do
Fun do Par ti dá rio e Elei to ral dos par ti dos po- 
lí ti cos; 5) de fi nir li mi tes de re e lei ção de par- 
la men tar e se na dor, no ca so, de até dois
man da tos de 4 anos ou até uma re e lei ção co- 
mo já acon te ce com os man da tos de pre si- 
den te da Re pú bli ca, Go ver na dor e Pre fei tos
e de ba ter tam bém a es co lha de mi nis tros do
STF por meio de elei ção.

Cer ta vez o ci en tis ta po lí ti co Wanderley
Gui lher me dos San tos (in me mo ri am) es cre- 

veu no seu úl ti mo li vro – A de mo cra cia im- 
pe di da: o Bra sil no sé cu lo XXI (2017) – que o
bom da de mo cra cia re pre sen ta ti va “é a al- 
ter nân cia de go ver no”. E aqui acres cen to
que tam bém dos man da tos par la men ta res.

To da via, co mo em to do o mun do, o sis te- 
ma é ca pi ta lis ta, lo go não ri ma com igual da- 
de e li ber da de e sim com com pe ti ção e lu cro.
Daí o pon to mais po lê mi co do de ba te po lí ti- 
co tem si do o con tro le das má qui nas par ti- 
dá ri as e o aces so ao bi li o ná rio fun do par ti- 
dá rio e elei to ral.

Ou tro pon to que vol tou pa ra pau ta, co mo
já ci ta do, fo ram as co li ga ções par ti dá ri as. Na
ver da de, o Se na do já dis cu tiu es sa ma té ria,
em 2017, por meio da pro pos ta de emen da à
Cons ti tui ção (PEC 33/2017) quan do apro- 
vou a cláu su la de bar rei ra a par tir de 2018 e o
fim de co li ga ção pa ra 2020. Ago ra ela no va- 
men te vol ta rá em fun ção da Câ ma ra ter
apro va do o re tor no das co li ga ções. Ana li so
que o Se na do vai re jei tar.

Um ou tro pro ble ma é que o Con gres so
pa re ce não que rer dis cu tir, mui to me nos pôr
na pau ta uma mu dan ça fun da men tal no sis- 
te ma elei to ral, que é a que tra ta do li mi te do
tem po de man da to de par la men ta res (Se na- 
do res, de pu ta dos e ve re a do res), tão quan to
já se avan çou na li mi ta ção da elei ção de
man da to no car go de pre si den te da Re pú bli- 
ca, Go ver na dor e Pre fei to, es tes que só po- 
dem dis pu tar uma re e lei ção con se cu ti va
com man da to de 4 anos.

E aqui tra go um exem plo em ble má ti co: a
do pre si den te da Re pú bli ca Jair Bol so na ro
(sem par ti do, ago ra). Ele foi de pu ta do fe de- 
ral por mais de 28 anos, por tan to, mais 7
man da tos de 4 anos con se cu ti vos. E em 2018
fez cam pa nha, quan do foi elei to, ne gan do a
po lí ti ca, mes mo sen do um po lí ti co pro fis si- 
o nal, ten do um fi lho ve re a dor e ou tro se na- 
dor pe lo RJ e mais um co mo de pu ta do fe de- 
ral (elei to por São Pau lo co mo o mais vo ta do
do Bra sil). Ago ra, ne ga até a ur na ele trô ni ca
(um pon to que con si de ro avan ço no pro ces- 
so elei to ral no Bra sil), sor te que sua in ten ção
da vol ta do vo to im pres so foi re jei ta da. Res- 
sal te-se tam bém que mui tos pro ce di men tos
ado ta dos nas elei ções pro por ci o nais pro vo- 
cam dis tor ções na re pre sen ta ção e pre ci sa- 
vam ser re for ma dos de fa to, a fim de ga ran tir
a ob ser vân cia do prin cí pio de igual da de po- 
lí ti ca en tre os(as) ci da dãos(ãs) na so ci e da de.

Por que re for mar o sis te ma? A ideia é ga- 
ran tir que a re pre sen ta ção se ja ca da vez
mais de mo crá ti ca. E co mo vi ve mos em uma
cha ma da de mo cra cia re pre sen ta ti va e nu- 
ma so ci e da de plu riét ni ca, é fun da men tal
que to dos os seg men tos da so ci e da de es te- 
jam re pre sen ta dos nos três po de res da Re- 
pú bli ca: Exe cu ti vo, Le gis la ti vo e tam bém Ju- 
di ciá rio (re pi to, nes se ca so já era o mo men to
de se de ba ter tam bém a es co lha de mi nis- 
tros do STF por meio de elei ção).

Em seu li vro – So ci o lo gia dos Par ti dos Po- 
lí ti cas (1914), o so ció lo go ale mão Ro bert Mi- 
chels já apon ta ra que “não se con ce be a de- 
mo cra cia sem or ga ni za ção”. Quan do vai tra- 
tar dos par ti dos, aí é mais bri lhan te (ele que
era um de sen can ta do com a fal ta de de mo- 

cra cia in ter na nos par ti dos po lí ti cos). Ao
ana li sar em sua prin ci pal obra a “lei de fer ro
da oli gar qui za ção” os sin di ca tos e par ti dos
ope rá ri os, afir ma que “os par ti dos po lí ti cos
ca da vez mais vão se trans for mar em uma
oli gar quia (de pou cos)”.

Uma ou tra ques tão é o seu fun ci o na men-
to dos par ti dos po lí ti cos: mui tos sem pro- 
gra ma e sem con cep ção da gran de po lí ti ca,
sem pro je to e a mai or par te atu an do co mo
em pre sa, di ri gi do por fa mí li as, por pou cos
co mo bem des cre veu Mi chels, “ver da dei ra
oli gar quia”, no sen ti do de pou cos – às ve zes
uma au to cra cia li de ra da por out si der ou por
quem se con si de ram do nos.

E quais, de fa to, fo ram as mu dan ças mí ni- 
mas da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tui ção
(PEC 125/2011) que a Câ ma ra dos De pu ta- 
dos apro vou em vo ta ção de dois tur nos, no
dia 17/08/2021?

As al te ra ções fei tas na PEC que já há 10
anos fi cam tra mi tan do a con ta go tas no
Con gres so, são: 1) A vol ta das co li ga ções par- 
ti dá ri as nas elei ções pro por ci o nais a par tir
de 2022 (mui to co me mo ra do pe las si glas na- 
ni cas e que ge rou uns dos de ba tes mais aca- 
lo ra dos en tre par tes dos lí de res par ti dá ri os);
2) E, aqui, ci to a sub-re pre sen ta ção das “mi- 
no ri as” po lí ti cas: ín di os, ne gros e da mu lher.
Nes se sen ti do, é fun da men tal a ado ção do
sis te ma de co tas (re ser vas de va gas e re cur so
do fun do par ti dá rio e elei to ral) ao me nos
tem po ra ri a men te, já que não se tem equi da- 
de e nem iso no mia nes se cam po da dis pu ta
de po der, di go, na so ci e da de po lí ti ca. Mas, o
bom é que a Câ ma ra man te ve as co tas par ti-
dá ri as de mu lhe res e ne gros. Po rém, não ga- 
ran tiu a dos po vos in dí ge nas, 3) A con ta gem
em do bro dos vo tos da dos a can di da tos mu- 
lhe res e ne gros pa ra a Câ ma ra dos De pu ta- 
dos nas elei ções de 2022 a 2030 pa ra a dis tri-
bui ção dos re cur sos do Fun do Par ti dá rio e
do Fun do de Fi nan ci a men to de Cam pa nhas
(na bus ca de cer ta equi da de na re pre sen ta-
ção po lí ti ca).

O tex to apro va do na Câ ma ra se gue ago ra
pa ra aná li se do Se na do, on de pre ci sa ser
apro va do por, pe lo me nos, 49 se na do res em
dois tur nos pa ra ser pro mul ga da. En tão, o
que a Câ ma ra dos de pu ta dos aca bou de
apro var em 1º e 2º tur nos (no dia 17 de agos- 
to) fo ram mu dan ças mí ni mas do nos so co- 
or po ra ti vo sis te ma elei to ral, so men te.

Por tan to, na da que ve nha a al te rar es tru- 
tu ral men te o nos so pro ces so elei to ral, em
que a for ça do po der do di nhei ro e das em- 
pre sas jun tos dos par ti dos po lí ti cos são o
que ain da vão con ti nu ar a in flu en ci ar com
pe so a es co lha dos can di da tos(as). Cla ro que
aque les que se rão elei tos, o fa zem com o
pro ta go nis mo do po vo no mo men to da elei- 
ção, por meio do vo to. Po rém, es te, na mai or
par te, é cap tu ra do pe la “eli te” econô mi ca,
em fun ção do al ta grau de de si gual da des,
po bre za e das ne ces si da des dos que são eco-
no mi ca men te vi ti ma dos por es se sis te ma
cru el e de su ma no, sem con tar que a nos sa
cul tu ra po lí ti ca é de bai xa qua li da de; con- 
sequên cia da nos sa bai xa cul tu ra edu ca ci o- 
nal e cons ci ên cia cí vi ca.

JO SÉ ADE RAL DO NE TO
Mes tre em Eco no mia e Eco no mis ta da Ade co no mic Con sul -
to ria Em pre sa ri al (jo se a de ral do@gmail.com)

O que exis te por trás
dos pre ços dos
com bus tí veis?

Re cen te men te o de ba te acer ca da “cul pa” pe la ele va- 
ção dos pre ços dos com bus tí veis saiu da eco no mia e foi
pa ra a po lí ti ca. Fo men ta da pe lo pre si den te da Re pú bli- 
ca Jair Mes si as Bol so na ro em atri buir aos go ver na do res
a res pon sa bi li da de pe la ele va ção do pre ço, em ra zão do
au men to do Im pos to so bre a Cir cu la ção de Mer ca do ri as
e so bre Pres ta ções de Ser vi ços (ICMS) – ou do cál cu lo de
pre ço ba se de in ci dên cia do tri bu to –, in clu si ve e co- 
bran do pu bli ca men te a re du ção do ICMS e até en vi an do
ao Con gres so uma pro pos ta de alí quo ta úni ca des se tri- 
bu to, pa ra to dos os es ta dos so bre os pre ços dos com bus- 
tí veis. Os go ver na do res sem ca pa ci da de de fe char su as
con tas e abrir mão da re cei ta de fen dem-se atri buin do a
cul pa à ges tão de pre ços da Pe tro bras, que é fe de ral. Afi- 
nal, os pre ços ele va dos de ho je es tão atre la dos a uma
ma jo ra ção tri bu ta ria ou à ges tão em pre sa ri al que es ta- 
ria ele van do os pre ços dos com bus tí veis? Quais fa to res
além de vem des tes es tão omis sos nes sa dis pu ta de nar- 
ra ti vas?

Se gun do a Or ga ni za ção dos Paí ses Pro du to res de Pe- 
tró leo (OPEP) o Bra sil tri bu ta em mé dia 36,5% com bus- 
tí veis. En quan to que no Rei no Uni do é qua se o do bro e
nos Es ta dos Uni dos na fai xa de 24%. En tão, nu ma fai xa
in ter me diá ria não pa re ce ser es sa a ra zão pa ra nos de- 
ter mos por ora. Em re la ção à ges tão da Pe tro bras ser
uma em pre sa de so ci e da de de eco no mia mis ta e ter a
na ção co mo só cia não dei xa de exis tir lá um pe so do fa- 
tor po lí ti co na con du ção econô mi ca. Exem plo dis so é
que a par tir do go ver no Te mer a Pe tro bras mu dou a con- 
du ção da po lí ti ca de pre ços e pas sou a acom pa nhar a
pa ri da de de cam bio e pre ço do bar ril no mer ca do in ter- 
na ci o nal. Pre ço do pe tró leo e câm bio são fa to res ex ter- 
nos que têm si do ne gli gen ci a dos no de ba te po lí ti co e
por is so é im por tan te aten tar pa ra no tí ci as co mo al ta do
dó lar e pre ço do pe tró leo no mer ca do in ter na ci o nal,
pois es ses ele men tos têm re per cus são di re ta na for ma- 
ção de pre ços no nos so mer ca do após es ta mu dan ça de
ori en ta ção de pre ços que o Go ver no Fe de ral in tro du ziu.

Ana li san do a ques tão do câm bio per ce be mos que os
efei tos da des va lo ri za ção do re al são ex tre ma men te no- 
ci vos, pois ape sar do pre ço do bar ril de pe tró leo no pas- 
sa do já ter si do mai or e ul tra pas sa do a fai xa de
US$100,00 (cem dó la res) que a atu al fai xa dos US$70,00
(se ten ta dó la res). As im pli ca ções da de pre ci a ção cam bi- 
al, que de 2018 até ago ra che ga pró xi mo de 40% do re al
pe ran te o dó lar, têm re per cu ti do sig ni fi ca ti va men te e
ne ga ti va men te so bre os pre ços dos com bus tí veis.

O re sul ta do dis so é que num ce ná rio de pan de mia, a
ne ces si da de de ri gor fis cal e de uma agen da de re for mas
pa ra cres ci men to es tão de fo ra de fo co. E na tu ral men te
a des con fi an ça so bre as con tas do país ali a da ao acir ra- 
men to po lí ti co e in cer te zas so bre 2022, faz com que o
ce ná rio du vi do so re per cu ta no câm bio di re ta men te. A
de man da por re al di mi nui e en quan to a de dó lar au- 
men ta. Ou se ja, me nos in ves ti men tos e mais in cer te zas.

Se gun do a Con sul to ria Ten dên ci as, se não exis tis se
ris co po lí ti co e fis cal tão ele va do o pre ço do câm bio es- 
ta ria na fai xa de R$ 4,50, ou se ja, is so re sul ta ria nu ma ga- 
so li na e num di e sel, no mí ni mo, 10% mais bai xos, man- 
ti da to das as ou tras va riá veis cons tan tes. E se o câm bio
es ti ves se no mes mo pa ta mar do iní cio do go ver no Bol- 
so na ro, te ría mos os pre ços dos com bus tí veis no mí ni mo
20% abai xo do atu al. No acu mu la do des te ano, o va lor
da ga so li na já su biu 27,51% e o di e sel 25,78%, se gun do o
Ín di ce Na ci o nal de Pre ço ao Con su mi dor Am plo (IP CA).

A re a li da de é o re fle xo opos to des se ce ná rio e já es tá
nas bom bas (pre ço do com bus tí vel), na in fla ção por de- 
ri va ção (ele va ção do cus to dos trans por tes afe tam gran- 
de par te da eco no mia re al) e na ren da me nor dis po ní vel
pa ra con su mo das fa mí li as, que che ga ao pa ta mar de
2005. O Bra sil pre ci sa de uma po lí ti ca de pre ços de com- 
bus tí veis que aten da não só ao mer ca do e aci o nis tas,
mas sir va ao país. Além, de uma re to ma de agen da de
aden sa men to da ca deia do pe tró leo, pa ra uti li zar e re fi- 
nar mais es se óleo den tro das fron tei ras.

São Luís, terça-feira, 31 de agosto de 2021

Cooperativas seguem ganhando espaço
» CHEILA GIRARDELLO

Diretora executiva da Sicredi Pla-
nalto Central

Apesar do deteriorado ambiente ope-
racional em 2020 em função da pandemia 
causada pelo coronavírus, as cooperati-
vas mantiveram forte crescimento de 
suas operações de crédito. Um relató-
rio especial publicado pela Fitch Ra-
tings revelou que a carteira de crédito 
dessas instituições apresentou expan-
são de 35,7% em relação a 2019, pata-
mar bem superior à média do Sistema 
Financeiro Nacional (SFN), de 15,6% 
no mesmo período. Reflexo do cresci-
mento nos últimos anos, a participação 
das cooperativas sobre o crédito total 
se elevou, passando de 2,3% em 2015, 
para próximo a 5,0% em 2020.

O modelo de negócio está em mais de 
118 países, segundo relatório do Con-
selho Mundial de Cooperativas de Cré-
dito, reunindo mais de 274 milhões de 
associados e ultrapassando a marca dos 
US$ 2,19 trilhões em ativos. No Brasil, 
de acordo com o Banco Central, o coo-
perativismo de crédito está presente em 
quase metade (47%) das cidades, repre-
senta 2,7% dos ativos totais do Sistema 
Financeiro Nacional (SFN) e se mostra 
como um dos mecanismos mais eficazes 
para promover acesso aos serviços finan-
ceiros às pessoas em municípios menores, 
mais distantes e rurais, somando atual-
mente 12 milhões de adeptos.

O Brasil possui mais de 800 coopera-
tivas de crédito, 34 centrais estaduais e 

quatro confederações, sendo alicerçado 
basicamente em cinco sistemas de crédi-
to: Sicoob, Sicredi, Unicred, Ailos e Cresol. 
É claro e vibrante o quanto essas insti-
tuições vêm ganhando espaço. Num mo-
mento em que o mundo passa por gran-
des mudanças, é preciso fazer escolhas 
ainda mais consistentes: muitos negócios 
foram afetados pela crise e a cultura do 
cooperativismo aparece como parte da 
solução para muitos empresários e em-
preendedores.

Há mais de 14 anos compartilhando 
prosperidade e os princípios do coope-
rativismo em 15 municípios nos estados 
de Goiás, oeste da Bahia, Minas Gerais e 
no Distrito Federal, por meio de suas 17 
agências, a cooperativa Sicredi Planalto 
Central investiu cerca de R$ 6,5 milhões 
para levar suas unidades a locais como 
Formosa, Taguatinga e Gama ainda em 
2021. A cooperativa de crédito se conso-
lida no Distrito Federal e Entorno como 
uma opção sustentável de incentivo ao 
comércio, agronegócio e ao desenvolvi-
mento social das comunidades %u2014 
isto porque utiliza seus ativos para finan-
ciar os próprios associados, mantendo 
os recursos nas comunidades onde são 
gerados.

O projeto de crédito para Taguatinga 
prevê R$ 100 milhões injetados na econo-
mia local nos próximos cinco anos. Nes-
te mesmo período, o Gama contará com 
R$ 70 milhões investidos diretamente na 
região. Em Formosa, o projeto é mais ro-
busto, por ser grande polo do Agro e do 
comércio. Com a chegada da agência, a 
expectativa é de que R$ 100 milhões se-
jam disponibilizados para a população 
local nos próximos três anos.

Quando cooperativas de crédito como 
o Sicredi chegam numa comunidade, o 
investimento ocorre num modelo que 
chamamos de ciclo virtuoso, no qual os 
associados trazem movimentação para 
que a agência possa equalizar depósitos 
em crédito. O valor liberado gera riquezas 
para a comunidade e rentabilidade para 
a cooperativa que, ao final do ano, devol-
ve parte desse resultado aos associados 
por meio de ações sociais, capital social 
e de forma proporcional à movimenta-
ção de cada um.

Um estudo encomendado pelo Sicredi 
à Fundação Instituto de Pesquisas Eco-
nômicas (Fipe) concluiu que o coopera-
tivismo de crédito incrementa o PIB per 
capita dos municípios em 5,6%, cria 6,2% 
mais vagas de trabalho formal e aumenta 
o número de estabelecimentos comerciais 
em 15,7%, estimulando, portanto, o em-
preendedorismo local. O impacto agrega-
do em 1,4 mil municípios que passaram 
a contar com uma ou mais cooperativas 
durante o período do estudo foi de mais 
de R$ 48 bilhões em um ano. As coope-
rativas também foram responsáveis pela 
criação de 79 mil novas empresas e pela 
geração de 278 mil empregos.

As cooperativas de crédito, evoluindo 
desde as experiências pioneiras no mundo 
e no Brasil, têm expandido e consolidado 
sua participação nos sistemas financei-
ros internacionais. Esse processo reflete 
a importância dessas instituições como 
alternativa ao sistema bancário tradicio-
nal, atendendo populações, empresas e 
regiões geográficas em que a oferta de 
serviços financeiros e de crédito é escas-
sa e limitada.
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A mineração ilegal expandiu 495% em reservas indígenas e 301% em unidades de
conservação entre 2010 e 2020 no Brasil

BRASIL

Mineração em terras
indígenas cresce 495%

A
mi ne ra ção ile gal ex pan diu 
495% em re ser vas in dí ge nas e 
301% em uni da des de con ser- 
va ção en tre 2010 e 2020 no 

Bra sil, se gun do um re la tó rio in de pen- 
den te di vul ga do nes ta se gun da-fei- 
ra(30).

A par tir de ima gens de sa té li te e in- 
te li gên cia ar ti fi ci al, a pla ta for ma co la- 
bo ra ti va Map bi o mas tam bém re ve la 
que a área de di ca da à mi ne ra ção no 
Bra sil – le gal e ile gal – se mul ti pli cou 
qua se por seis en tre 1985 e 2020 e que 
72,5% es tá na Amazô nia.

“Quan do cru za mos es sa 

in for ma ção com ter ras 

in dí ge nas e uni da des de 

con ser va ção, fi ca mos 

sur pre sos com a 

quan ti da de de área 

mi ne ra da em áre as 

proi bi das”, ex pli cou o 

pro fes sor Pe dro Wal fir, 

da Uni ver si da de Fe de ral 

do Pa rá, um dos 

co or de na do res do 

re la tó rio.

Se gun do a Map bi o mas, 40,7% da

EM UMA DÉCADA, O GARIMPO ILEGAL EM TERRAS INDÍGENAS AUMENTOU QUASE 500%.

área des ti na da no Bra sil pa ra ga rim- 
po, mi ne ra ção ar te sa nal ou de pe que- 
na es ca la, em sua mai o ria ile gal, es tá 
em uni da des de con ser va ção, en- 
quan to 9,3% es tá em ter ras in dí ge nas 
(on de é to tal men te ile gal).A mai or 
par te es tá con cen tra da nas re ser vas 
Kayapó e Mun du ru kú, no es ta do 
amazô ni co do Pa rá.

Oi to das dez uni da des de con ser va- 
ção mais afe ta das pe lo ga rim po, a 
gran de mai o ria de las de ou ro, tam- 
bém es tão no Pa rá.

Os ga rim pei ros cos tu mam usar 
mer cú rio pa ra se pa rar as par tí cu las 
de ou ro, cau san do gran de po lui ção 
nos ri os.

Es ses da dos so bre a mi ne ra ção ile- 
gal são um no vo exem plo da ace le ra- 
ção da de gra da ção am bi en tal no Bra- 
sil.

O pre si den te Jair Bol so na ro, fa vo rá- 
vel à aber tu ra da flo res ta às ati vi da des 
agrí co las e mi ne ra do ras, e seus ali a- 

dos do agro ne gó cio no Con gres so es- 
tão ace le ran do a tra mi ta ção de pro je-
tos vis tos por in dí ge nas e am bi en ta- 
lis tas co mo ame a ças a ter ras an ces-
trais e áre as pro te gi das. Um de les, 
pro pos to pe lo go ver no, bus ca au to ri-
zar a mi ne ra ção e ou tras ati vi da des 
ex tra ti vis tas em re ser vas in dí ge nas.

Na se ma na pas sa da, mi lha res de 
in dí ge nas, acam pa dos em Bra sí lia em 
pro tes to con tra a “agen da an ti-in dí ge-
na” de Bol so na ro, mar cha ram em di- 
re ção ao Su pre mo Tri bu nal Fe de ral 
(STF), que ana li sa um ca so cru ci al so- 
bre os di rei tos às su as ter ras an ces- 
trais.

O cha ma do “jul ga men to do sé cu- 
lo”, cu ja de ci são te rá re per cus sões em 
de ze nas de ações ju di ci ais em tor no 
do di rei to dos in dí ge nas de ocu par e 
pre ser var su as ter ras an ces trais, ga- 
ran ti do na Cons ti tui ção Bra si lei ra de 
1988, se rá re to ma do nes ta quar ta-fei-
ra.

CRITICADO

Biden recebe corpos de militares mortos no Afeganistão

Em meio a um si lên cio ape nas in- 
ter rom pi do pe lo cho ro dos fa mi li a res,
Joe Bi den re ce beu nes te do min go (29)
os cor pos dos 13 mi li ta res ame ri ca nos
mor tos em um ata que em Ca bul, uma
ce rimô nia di fí cil pa ra um pre si den te
for te men te cri ti ca do por sua ges tão
da cri se afe gã. Um após o ou tro, os
cai xões fo ram de po si ta dos na pis ta do
ae ro por to da ba se mi li tar de Do ver,
De lawa re, di an te do pre si den te e sua
es po sa Jill.

Com a mão no co ra ção, o pre si den- 
te ob ser vou a des ci da de ca da um dos
cai xões car re ga dos pe los sol da dos em
di re ção aos veí cu los, às ve zes bai xan- 
do a ca be ça em me di ta ção.Sob um
céu pe sa do, ves ti do de pre to, o ca sal
pre si den ci al es ta va acom pa nha do
pe lo che fe do Pen tá go no, Lloyd Aus- 
tin, o se cre tá rio de Es ta do, Antony
Blin ken, o che fe do Es ta do-Mai or, ge- 
ne ral Mark Milley e ou tros ofi ci ais mi- 
li ta res se ni o res.

As fa mí li as es ta vam dis tan tes, pro- 
te gi das das câ me ras. Pou co an tes da
ce rimô nia, a de le ga ção em bar cou no
enor me avião mi li tar C-17 que trans- 
por ta va os 13 cai xões pa ra uma bre ve
ora ção fú ne bre par ti cu lar, in for mou a
Ca sa Bran ca. Du as das tre ze fa mí li as
so li ci ta ram que a des ci da dos res tos
mor tais de seus res pec ti vos en tes
que ri dos não fos se fil ma da.

Cin co dos 13 sol da dos

mor tos ti nham 20 anos,

a du ra ção da guer ra

mais lon ga tra va da

pe los Es ta dos Uni dos,

lan ça da em 2001 no

Afe ga nis tão.

O ca so de uma jo vem de 23 anos
mor ta no aten ta do des per tou gran de
emo ção no país. Uma se ma na an tes
do ata que, ela foi fo to gra fa da com um
be bê nos bra ços du ran te as caó ti cas
ope ra ções de eva cu a ção no ae ro por to
de Ca bul. Es te ata que, rei vin di ca do
pe lo gru po Es ta do Is lâ mi co em Kho- 
ra san (EI-K), ma tou mais de 100 pes- 
so as e foi o mais mor tal lan ça do no
Afe ga nis tão con tra as for ças do Pen tá- 
go no des de 2011.

A ba se de Do ver, a cer ca de du as
ho ras de Washing ton, tem si do há dé- 
ca das ce ná rio do re tor no de mi li ta res
mor tos. Es ses mo men tos co mo ven tes
mui tas ve zes afe ta ram a ima gem de
pre si den tes ame ri ca nos que tra va ram
guer ras im po pu la res, a pon to de cer- 
tas ce rimô ni as te rem si do fe cha das
pa ra a im pren sa.

No po der des de ja nei ro, Bi den viu
sua po pu la ri da de, re la ti va men te es tá- 
vel até ago ra, cair pa ra me nos de 50%
após a to ma da de Ca bul pe lo Ta li bã
em me a dos de agos to. Tam bém foi
afe ta da pe lo sur to da epi de mia de co- 
vid-19 de vi do à va ri an te del ta. Em re- 
ta li a ção ao aten ta do ao ae ro por to de
Ca bul, os Es ta dos Uni dos re a li za ram

um ata que com dro nes no Afe ga nis-
tão, ma tan do dois mem bros do gru po
Es ta do Is lâ mi co.

En quan to o ca sal pre si den ci al es ta-
va com as fa mí li as dos mi li ta res, no
do min go, o Pen tá go no tam bém
anun ci ou que ha via des truí do um veí- 
cu lo em Ca bul, “eli mi nan do uma
ame a ça imi nen te do EI-K” con tra o
mes mo ae ro por to.

Cer ca de 114.400 pes so as, in cluin-
do qua se 5.500 ci da dãos ame ri ca nos,
fo ram eva cu a das do Afe ga nis tão por
um trans por te aé reo mas si vo des de
14 de agos to. Os re pu bli ca nos ques ti- 
o nam du ra men te Bi den por sua ges- 
tão des sa eva cu a ção. “Es ta é uma das
pi o res de ci sões de po lí ti ca ex ter na da
his tó ria ame ri ca na”, cri ti cou o in flu-
en te lí der re pu bli ca no do Se na do,
Mit ch Mc Con nell, nes te do min go.
“Mui to pi or do que Sai gon”, acres cen- 
tou.

A que da des ta ci da de no fi nal da
Guer ra do Vi et nã em 1975 per ma ne ce
uma me mó ria mui to do lo ro sa na
Amé ri ca. “Quan do saí mos de Sai gon,
não ha via ter ro ris tas vi et na mi tas pla- 
ne jan do nos ata car aqui em nos so ter-
ri tó rio”, dis se à Fox Chan nel Mc Con- 
nell, que já era con tra a re ti ra da ne go- 
ci a da em 2020 pe lo en tão pre si den te
re pu bli ca no Do nald Trump com o Ta- 
li bã.

Ben Sas se, ou tro se na dor re pu bli- 
ca no, não con se guiu es con der sua rai- 
va con tra o pre si den te de mo cra ta na
ma nhã des te do min go em uma en tre- 
vis ta à ABC. “Bi den co lo cou nos sas
tro pas em pe ri go por que não ti nha
um pla no de eva cu a ção”, acu sou.
“Cor re mos pe ri go por que o pre si den- 
te foi ex tre ma men te fra co ao dei xar a
ba se de Ba gram” em ju lho, até en tão o
cen tro ne vrál gi co das ope ra ções da
co a li zão in ter na ci o nal, 50 quilô me- 
tros ao nor te de Ca bul.

ITÁLIA

Incêndio destrói prédio
de 18 andares em Milão

A ESTRUTURA ESTÁ AGORA EM RISCO DE DESABAR.

Um in cên dio de gran de pro por ções des truiu gran de
par te de um edi fí cio com 18 an da res um pré dio em Mi- 
lão, na re gião da Lom bar dia, ao nor te da Itá lia.

Ape sar da gran de des trui ção, não há mor tos ou fe ri- 
dos. As 70 fa mí li as que lá vi vi am con se gui ram sair do
edi fí cio. Os de sa lo ja dos pas sa ram a noi te em ho téis e ca- 
sas de fa mi li a res. A es tru tu ra es tá ago ra em ris co de de- 
sa bar.

As cha mas co me ça ram no úl ti mo do min go à tar de
nos an da res su pe ri o res, mas ra pi da men te se alas tra ram
por to do o edi fí cio. Em al guns apar ta men tos ocor re ram
ex plo sões. As au to ri da des exi gem res pos tas pa ra o fo go
em um pré dio de cons tru ção re cen te, mas com um re- 
ves ti men to que fi cou to tal men te der re ti do.

As au to ri da des exi gem res pos tas pa ra o fo go em um
pré dio de cons tru ção re cen te, mas com um re ves ti men- 
to que fi cou to tal men te der re ti do.

As vá ri as ima gens par ti lha das pe la cor po ra ção de
bom bei ros da ci da de mos tram o ce ná rio de des trui ção,
com mui tas cha mas vi sí veis e gran des co lu nas de fu mo
a cir cun dar o edi fí cio.

ESTADOS UNIDOS

Furacão Ida deixa mais
de 1 milhão sem energia

ÁREAS PODEM FICAR INABITÁVEIS POR SEMANAS OU MESES.

FOTO: ERIC GAY/AP

O Fu ra cão Ida var reu o es ta do de Loui si a na, dei xan do
es se ter ri tó rio ame ri ca no qua se pa ra li sa do, sem ele tri ci- 
da de. De ca te go ria qua tro, ele inun dou ca sas, ar ran cou
te lha dos, fe chou es tra das e da ni fi cou hos pi tais. Foi re- 
gis tra da pe lo me nos uma mor te. Com ven tos de 280
quilô me tros por ho ra a su des te da cos ta de Hou ma,
na Loui si a na, a po pu la ção ao sul dos Es ta dos Uni dos
en fren ta a fú ria do Ida, que con ti nua a cau sar es tra gos.

Al gu mas áre as po dem fi car “ina bi tá veis por se ma nas
ou me ses”, dis se o Ser vi ço Me te o ro ló gi co Na ci o nal em
No va Or le ans, ci ta do na CNN. A mor te de um ho mem,
de cer ca de 50 anos, ocor reu no su des te do es ta do
da Loui si a na, apa ren te men te de pois de uma ár vo re ter
caí do so bre a sua ca sa. 

Na ma dru ga da de se gun da-fei ra (30), mais de 1 mi- 
lhão de pes so as es ta vam sem ener gia no es ta do de Loui- 
si a na, de acor do com Powe rOu ta ge.US. As em pre sas
for ne ce do ras de ele tri ci da de di zem que a re po si ção dos
ser vi ços elé tri cos po de de mo rar se ma nas. O apa gão
qua se pa ra li sou Or le ans. Um di que ar re ben tou na re- 
gião de No va Or le ans, pro vo can do inun da ções re pen ti- 
nas. Os ven tos for tes, as inun da ções re pen ti nas, li nhas
de trans mis são caí das e ár vo res ar ran ca das es tão pre ju- 
di can do a atu a ção das equi pes de emer gên cia. Mui tos
mo ra do res fi ca ram pa ra trás, es pe ran do que o fu ra cão
pas sas se e ago ra en fren tam con di ções mui to pe ri go sas,
di zem as au to ri da des. 

Dois dos três hos pi tais que ser vem à re gião de La four- 
che Pa rish fo ram da ni fi ca dos. Com par te dos te lha dos
ar ran ca dos, al guns ser vi ços fo ram trans fe ri dos pa ra ou- 
tro edi fí cio, dei xan do as uni da des de saú de ain da mais
lo ta das. Os ge ra do res com pen sam a fa lha elé tri ca. “O fu- 
ra cão Ida é uma das tem pes ta des mais for tes que já atin- 
giu a Loui si a na”, de cla rou Edwards em co mu ni ca do di- 
vul ga do nes se do min go (29).

São Luís, terça-feira, 31 de agosto de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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CONTRATO Nº 41/2021. REF. Processo Administrativo nº 258000/2019-SEDUC. CONTRATANTE: O ESTADO DO MARANHÃO, através da 
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. CNPJ: 03.352.086/0001-00. REPRESENTANTE: VITOR PFLUEGER PEREIRA DOS SANTOS, CPF: 
017.692.363-25. CONTRATADA: QUEIROZ PAPEIS EIRELI, CNPJ: 02.134.569/0001-75. REPRESENTANTE: LIDIANA MARIA SOUZA DE QUEIROZ, 
CPF: 550.415.313-15. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO: O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para fornecimento 
de materiais de consumo diverso (didático, expediente, higiene, limpeza, utensílios de cozinha), para atender às necessidades das Escolas Estaduais 
pertencentes a Secretaria de Estado de Educação – SEDUC/MA.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR TOTAL: O valor total estimado deste Contrato é de R$ 334.393,71 (trezentos e trinta e quatro mil, trezentos e noventa 
e três reais e setenta e um centavos. CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas decorrentes do presente Contrato 
correrão à conta dos recursos consignados na dotação abaixo e Notas de Empenho 2021NE003545, 2021NE003536.

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA : O presente contrato terá vigência a partir da sua assinatura até 31 de dezembro de 2021, com eficácia 
após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Estado, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666/1993. BASE LEGAL: Lei Federal nº 
10.520/2002, Decreto Federal nº 3.555 de 08 de Agosto de 2000, do Decreto Estadual nº 31.553, de 16 de março de 2016, da Lei Complementar nº 123/2006, 
e suas alterações pela Lei Complementar n° 147, de 07 de agosto de 2014, Lei Estadual nº 10.403, de 29 de dezembro de 2015, e Lei Estadual nº 9.529, de 
23 de Dezembro de 2011, aplicando subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas regulamentares pertinentes à espécie. DATA DE 
ASSINATURA: 18 de agosto de 2021. FORO: Comarca de São Luís/MA.

DELMAR MOREIRA MATIAS JÚNIOR
Secretário Adjunto de Orçamento, Finanças e Contabilidade - SAOFC/SEDUC

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA ADJUNTA DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE
RESENHA DE CONTRATO

Lápis preto – material corpo: poliestireno reciclado, dureza carga: hb, material carga: grafite nº 2.

Borracha apagadora escrita, material: borracha, comprimento: 50mm, larga: 18 mm, altura: 6mm, cor: 
azul e vermelha, aplicação: para lápis e tinta.

Caderno – material: celulose vegetal, material capa: dura, quantidade folhas: 96 fl, comprimento: 
210mm, largura: 148mm, caractéristicas adicionais: folhas pautadas, brochura, costurado 1,4.

Apontador lápis, material: plástico, tipo: escolar, cor: variada, quantidade furos: 1, características 
adicionais: sem depósito, lâmina aço temperado inclinada.

Lápis de cor, material: madeira, cor: diversas, características adicionais: tamanho grande com 12 
cores.

Régua comum, material: plástico cristal, comprimento: 30cm, graduação: milimetrada, transmitância: 
transparente.

Canete esferográfica, material: plástico, quantidade cargas: 1un, material ponta: aço inoxidável com 
esfera de tungstênio, tipo escrita: média, cor tinta: azul, característica adicionais: corpo cilíndrico 
transparente e orifício lateral.

Tesoura, material: aço inoxidável, material cabo: plástico, comprimento: 11cm, características 
adicionais: sem ponta.

Cola, composição: base água, cor: branca, aplicação: papel, couro e tecido, características adicionais: 
lavável e atóxica.

Pasta arquivo, material: plástico transparente, tipo: documento, largura: 245mm, altura: 335mm, 
lombada: 20mm, cor: fumê, características adicionais: com aba e elástico, aplicação: documentos.

Caneta hidrografica, material: plástico, formato corpo: cilíndrico, espessura escrita: fina,cor carga: 
variada, aplicação: papel.

Cartolina comum, 150G, cores variadas, 65x50cm.

Apagador quadro branco, material base: feltro, material corpo: plástico, comprimento: 15cm, largura: 
6cm.

Fita adesiva embalagem, material: polipropileno, comprimento: 50m, largura: 50 mm, aplicação: 
empacotamento em geral, características adicionais: trasparente.

Giz, material: sulfato de cálcio, tipo: palito, cor: branca. 

Papel embrulho, tipo papel: pardo, apresentação: folha, largura: 66 cm, comprimento: 96 cm,
modelo: liso, cor: parda, gramatura: 120 g, m2.

Clipe, tamanho: 3,0 , material: metal, formato: paralelo.

Fita adesiva, material: papel kraft, tipo: gomada, largura: 50 mm, complemento: 50 m, cor : marrom, 
aplicação: empacotamento.

Papel para impressão formatado, tipo: sulfite, apergaminhado, ofício, tamanho (c x l): 297x210mm, 
gramatura: 75g/m2, cor: branco, característica adicional alvura superior.

Papel crepom, material: celulose vegetal, gramatura: 18g, m2 comprimento: 2 m, largura: 48cm, cor: 
variada.

Pincel atômico, material: plástico, tipo ponta: feltro, tipo carga: recarregável, cor tinta: preta.

Pincel atômico, material: plástico, tipo ponta: feltro, tipo carga: recarregável, cor tinta: azul. 

Papel laminado, cor: variada, comprimento: 60 cm, largura: 50 cm

Refil tinta, material: tinta, cor: azul, capacidade: 5,50 ml, aplicação: pincel quadro branco.

Refil tinta, material: tinta, cor: preta, capacidade: 5,50 ml, aplicação: pincel quadro branco.

Pincel quadro branco, magnético, material: plástico, material ponta: feltro, tipo carga:recarregável, cor: 
azul.

Pincel quadro branco, magnético, material: plástico, material ponta: feltro, tipo carga: recarregável, cor: 
preto.

Papel 40 kg 

Pasta arquivo, material: papelão, tipo: az, lombada: larga, tamanho: ofício, aplicação: arquivo.

Grampeador, tratamento superficial: pintado, material: metal tipo: mesa, capacidade: 20 fl, aplicação: 
papel, tamanho grampo: 26,6.

Papel emborrachado, material: borracha eva, comprimento: 83 cm, largura: 45 cm, espessura: 2 mm, 
padrão: liso, cor: variada.

Grampo grampeador, material: metal, tratamento superficial: niquelado, tamanho: 26,6.

Tinta guache, composição: resina vinícula, àgua, pigmento, cargas e conservantes, cor: diversas, 
aplicação: pintura a pincel em papel, cartão e cartolina, características adicionais: conjunto c/ 12 
frascos de 15ml cada.

Pasta arquivo, material: plástico, tipo: com elástico, largura: 245mm, lombada: 20mm, cor: incolor, 
comprimento: 335mm, aplicação: arquivo de documento.

Lápis cera, material: cera plástica cx, quantidade cores: 12.

Pincel desenho, material cabo: plástico, tipo ponta: redondo, material cerda: pelo animal, tamanho: 02.

Balde, material: polietileno, capacidade: 10l, cor: branco leitoso.

Esponja limpeza, material: espuma, fibra sintética, formato: retangular, abrasividade: alta, aplicação: 
limpesa geral, características adicionais: dupla face, comprimento mínimo: 110mm, largura mínima: 
75mm, espessura mínima: 20mm

Solução limpeza multiuso, composição basíca: água sanitária, alvejante e desinfetante, aspecto físico: 
líquido, aplicação: limpeza geral, características adicionais: tampa dosadora de fluxo.

Detergente, composição: tesoativos aniônicos, coadjuvante, preservantes, componente ativo: linear 
alquibenzeno sulfonato de sódio, aplicação: remoção de gorduras de louças, talheres e panelas, 
aroma: natural, caracteristicas, adicionais: contém tensoativo biodegradável.

Esponja limpeza, material: lã aço, formato anatômico, abrasividade: média, aplicação: utensílios 
domésticos.

Flanela, material: algodão, comprimento: 40cm, largura: 60cm, cor: amarela. 

Pá coletora lixo, material coletor: plástico, material cabo: madeira, comprimento cabo: 80cm, 
comprimento: 20cm, largura: 18cm, aplicação: limpeza, caracteristicas adicionais: cabo revestido em 
plástico.

Pano limpeza, material: 100% algodão, comprimento: 70cm, largura: 50cm, características adicionais: 
chão, cor: branca.

Papel higiênico, material: celulose virgem, comprimento: 600 m, largura: 10cm, tipo: compactado, 
quantidade folhas: simples, cor: branca, características adicionais: luxo.

Rodo, material cabo: madeira, material suporte: madeira, comprimento suporte: 40cm, cor: suporte e 
cabo natural, quantidade borrachas: 2 unid

Sabão barra, composição básica: água, pigmento, coadjuvante, emoliente sequestran, peso: 200g, 
formato: retangular, cor: amarela.

Sabão pó, aplicação: lavar roupas e limpeza geral, aditivos: alvejante e amaciante, odor: campestre.

Saco plástico lixo, capacidade: 50l, cor: preta, apresentação: peça única, largura: 63cm, altura: 80cm.

Vassoura, material cerdas: piaçava, material cabo: madeira plastificada, materia cepa: plástico, 
comprimento cepa: 22cm, comprimento cerdas: 11cm aplicação: limpeza em geral.

Água sanitária, composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro ativo: 
varia de 2 a 2,50%, classe corrosivo: classe 8, número risco: 85, risco saúde: 3, corrosividade: 1, peso 
molecular cloro: 74,50, densidade: de 1,20 a 1g, l, cor: amarela esverdeada bastante fraca, aplicação: 
lavagem e alvejante de roupas, banheiras, pias, tipo: limão.

Cesto lixo, material plástico, capacidade: 10l, características adicionais: telado.

Escova limpeza geral , material corpo: plástico, material cerdas: náilon, características adicionais: 
ovalada, comprimento: 12,50 cm, largura: 6cm, espessura: 4cm.

Pano prato, material: algodão alvejado, comprimento: 68cm, largura: 40cm, cor: diversas (estampado), 
características adicionais: alto nível de absorção.

Sabonete líquido, aspecto físico: líquido perfumado, acidez: neutro, aplicação: saboneteira para 
sabonetes líquidos.

Saco plástico lixo, capacidade: 100l, cor preta, apresentação: peça única, largura: 80cm, altura: 100cm

Álcool etílico limpeza de ambientes, tipo: etílico hidratado, características adicionais: gel, 
concentração: 70%

Desodorizador sanitário, composição: paradicloro benzeno, essência e corante, peso líquido: 35g, 
aspecto físico: tablete sólido, características adicionais: suporte plástico para vaso sanitário.

Escova limpeza geral, material corpo: plástico, material cerdas: náilon, características adicionais: 
formato arredondado, aplicação: vaso sanitário.
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PROGRAMA AÇÃO

CÓDIGO NOME
FONTE NATUREZA

SUBAÇÃO

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM

CNPJ: 06.229.975/0001-72

AVISO DE LICITAÇÃO -  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2021– 
SRP. A Prefeitura Municipal de Bom Jardim/ MA, por meio da 

Pregoeiro Oficial, torna público aos interessados que fará 

licitação na modalidade Pregão, na forma eletrônica, do tipo 

menor preço por item, em regime de Fornecimento, tendo por 
objeto a Formação de registro de preços para futura e 
eventual contratação de pessoa jurídica para o fornecimento 
de materiais esportivos para atender as necessidades da 
Prefeitura municípal de Bom Jardim/MA. A realização do 

certame está prevista para o dia 14 de setembro de 2021, às 
14h30min (Quatorze  horas e trinta minutos) – horário local de 

Bom Jardim/MA. O recebimento das propostas, abertura e 

disputa de preços será exclusivamente por meio eletrônico, no 

endereço: www.licitanet.com.br. O edital completo está à 

disposição dos interessados no site: 

www.bomjardim.ma.gov.br. Esclarecimentos adicionais 

poderão ser obtidos através do e-mail: 

prefeiturabomjardimcpl@gmail.com. Bom Jardim/ MA, 25 de 

agosto de 2021. Fabiano De Jesus Barbosa Ferreira - Pregoeiro

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM

CNPJ: 06.229.975/0001-72

AVISO DE LICITAÇÃO  - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2021 - 
SRP. A Prefeitura Municipal de Bom Jardim/ MA, por meio da 

Pregoeiro Oficial, torna público aos interessados que fará 

licitação na modalidade Pregão, na forma eletrônica, do tipo 

menor preço por item, em regime de fornecimento, tendo por 

objeto a Formação de registro de preços para futura e 
eventual contratação de pessoa jurídica especializada para 
fornecimento de baterias para suprir as necessidades do 
município de Bom Jardim/MA. A realização do certame está 

prevista para o dia 15 de setembro de 2021, às 10h30min 
(quatorze horas e trinta minutos) – horário local de Bom 

Jardim/MA.O recebimento das propostas, abertura e disputa de 

preços será exclusivamente por meio eletrônico, no endereço: 

www.licitabomjardinense.com.br. O edital completo está à 

disposição dos interessados no site: 

www.bomjardim.ma.gov.br. Esclarecimentos adicionais 

poderão ser obtidos através do e-mail: 

prefeiturabomjardimcpl@gmail.com.  Bom Jardim/ MA, 25 de 

agosto de 2021. Fabiano De Jesus Barbosa Ferreira - Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2021 - CPL. O Município de Benedito Leite(MA), 
por meio da Comissão Permanente de Licitação – CPL, avisa aos interessados que fará realizar Licitação na 
seguinte modalidade e condições. MODALIDADE: Tomada de Preços Nº 005/2021. TIPO DE LICITAÇÃO: 
MENOR PREÇO POR LOTE sob a forma de execução indireta, no regime de empreitada por PREÇO 
UNITÁRIO e Julgamento do tipo Menor Preço Por Lote. OBJETO: Contratação de empresa de engenharia 
para a execução dos serviços de Reforma e adequação das  Unidades Básicas de Saúde JOSE FERREIRA 
DE BRITO e DEP. LUIS COELHO, no município de Benedito Leite-MA conforme projeto básico, com 
abertura para 21 de setembro de 2021, às 10h00min (dez horas), no mesmo local. O Edital e seus anexos 
estão à disposição dos interessados nos dias de expediente das 08h00min às 12h00min, na Comissão Permanente 
de Licitação - CPL, situada na sede da Prefeitura Municipal, à Rua 07 de Setembro, 03, Centro, Benedito Leite/
MA, bem como no site da Prefeitura Municipal: www.beneditoleite.ma.gov.br, onde poderão ser consultados e 
obtidos gratuitamente. Informações adicionais no endereço acima ou através do fone: (89) 3544-7075 ou e-mail: 
cplb.leite@gmail.comEncaminhe-se o presente processo para republicação do resumo do Edital no Diário 
Oficial da União, Diário Oficial do Estado, Diário Oficial dos Municípios - FAMEM e em jornal diário de 
grande circulação no Estado, na forma da Lei nº 8.666/93. Comunique-se aos licitantes, se houver licitantes que 
retiraram o edital. Benedito Leite - MA, 30 de agosto de 2021. Ramon Carvalho de Barros – Prefeito Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 010/2021

O MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM, Estado do Maranhão, através da Secretaria Municipal de Plane-
jamento, Administração e Finanças, torna público que fará licitação na modalidade Tomada de Preços. 
BASE LEGAL: Lei Federal n° 8.666/93 e alterações. 
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de RECUPERAÇÃO DE ESTRA-
DAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE BERNARDO MEARIM/MA, de acordo com o que estabelece a Lei 
8.666 de 21 de junho de 1993.
ABERTURA: 29 de setembro de 2021 às 08:30 horas. 
TIPO DE LICITAÇÃO:  Menor Preço. 
REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por preço global. 
INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos encontra-se à disposição dos interessados, na sala da Comissão Central 
de Licitação, no endereço Av. Manuel Matias, s/n – Centro – Bernardo do Mearim/MA, de 2ª a 6ª feira, no horário 
das 08:00 às 12:00 horas. Informações complementares, no endereço acima ou por e-mail: cclpmbm@hotmail.
com.

Bernardo do Mearim (MA), 30 de agosto de 2021.
Rodrigo Paz Santos.

Secretário Mun. de Planejamento, 
Administração e Finanças.

Mat. 0000942

AVISO DE LICITAÇÃO(REPUBLICAÇÃO)
TOMADA DE PREÇO Nº 009/2021

O MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM, Estado do Maranhão, através da Secretaria Municipal de 
Planejamento, Administração e Finanças, torna público que fará licitação na modalidade Tomada de Preços. 
BASE LEGAL: Lei Federal n° 8.666/93 e alterações. 
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de RECUPERAÇÃO DE ES-
TRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE BERNARDO MEARIM/MA, de acordo com o que estabelece 
a Lei 8.666 de 21 de junho de 1993.
ABERTURA: 27 de setembro de 2021 às 08:30 horas. 
TIPO DE LICITAÇÃO:  Menor Preço. 
REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por preço global. 
INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos encontra-se à disposição dos interessados, na sala da Comissão 
Central de Licitação, no endereço Av. Manuel Matias, s/n – Centro – Bernardo do Mearim/MA, de 2ª a 6ª 
feira, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações complementares, no endereço acima ou por e-mail: 
cclpmbm@hotmail.com.

Bernardo do Mearim (MA), 30 de agosto de 2021.

Rodrigo Paz Santos.
Secretário Mun. de Planejamento, 

Administração e Finanças.
Mat. 0000942

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM

CNPJ: 06.229.975/0001-72

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2021– 
SRP. A Prefeitura Municipal de Bom Jardim/ MA, por meio da 

Pregoeiro Oficial, torna público aos interessados que fará 

licitação na modalidade Pregão, na forma eletrônica, do tipo 

menor preço por item, em regime de fornecimento, tendo por 

objeto a Formação De registro de preços para futura e 
eventual contratação de pessoa jurídica para fornecimento 
de equipamentos e peças de máquinas agrícolas para suprir 
as necessidades do município de Bom Jardim/MA. A 

realização do certame está prevista para o dia 14 de setembro 
de 2021, às 10h30min ( dez horas e trinta  horas) – horário 

local de Bom Jardim/MA. O recebimento das propostas, 

abertura e disputa de preços será exclusivamente por meio 

eletrônico, no endereço: www.licitanet.com.br. O edital 

completo está à disposição dos interessados no site: 

www.bomjardim.ma.gov.br. Esclarecimentos adicionais 

poderão ser obtidos através do e-mail: 

prefeiturabomjardimcpl@gmail.com. Bom Jardim/ MA, 25 de 

agosto de 2021. Fabiano De Jesus Barbosa Ferreira - Pregoeiro



oimparcial.com.br GERAL 7

por meio do material produzido nas fábricas de blocos intertravados que a gestão
estadual executa, por exemplo, programas como o Mutirão Rua Digna

Fá bri cas no sis te ma pri si o -
nal

INTERIOR DO MARANHÃO

Governo doa material
para pavimentação

P
re fei tos de seis mu ni cí pi os
ma ra nhen ses es ti ve ram nes ta
se gun da-fei ra (30), no Pa lá cio
dos Leões, em São Luís, pa ra

par ti ci par da ce rimô nia de as si na tu ra
de Acor do de Co o pe ra ção Téc ni ca e
Ter mo de Do a ção de blo cos in ter tra- 
va dos de con cre to pa ra pa vi men ta ção
de vi as pú bli cas nas ci da des.

Com o acor do as si na do com o Go- 
ver no do Ma ra nhão, por in ter mé dio
das Se cre ta ri as de Es ta do de Go ver no
(Se gov) e de Ad mi nis tra ção Pe ni ten- 
ciá ria (SE AP), as ci da des de Be qui- 
mão, Du que Ba ce lar, Es pe ran ti nó po- 
lis, Go ver na dor Edi son Lo bão, Ja to bá
e São João do Pa raí so re ce be rão a do- 
ção de blo que tes con fec ci o na dos por
meio do pro gra ma Tra ba lho com Dig- 
ni da de, ide a li za do e exe cu ta do pe la
SE AP, que uti li za mão de obra car ce rá- 
ria pa ra a fei to ria das pe ças de con cre- 
to des ti na das à pa vi men ta ção de ru as.
É por meio do ma te ri al pro du zi do nas
fá bri cas de blo cos in ter tra va dos que a
ges tão es ta du al exe cu ta, por exem plo,
pro gra mas co mo o Mu ti rão Rua Dig- 
na.

Du ran te o ato de as si na tu ra da par- 
ce ria, o go ver na dor Flá vio Di no agra- 
de ceu a pre sen ça dos pre fei tos e de
su as res pec ti vas co mi ti vas, des ta can- 
do que o en con tro en tre as ges tões es- 
ta du al e mu ni ci pais é es sen ci al no
mo men to que o Bra sil atra ves sa. Di no
des ta cou ain da as ações do pro gra ma
Tra ba lho com Dig ni da de, que se gun- 
do o go ver na dor, “é vis to co mo exem- 
plar em to do o país”.

“Fi ca mos mui to hon ra dos com a
pre sen ça de vo cês. Se nós sim ples- 
men te fi zés se mos o pa pel de um ca- 
mi nhão, nós não iría mos nos en con- 
trar e o que o Bra sil es tá pre ci san do
ho je é de en con tro pa ra su pe rar os de- 
sen con tros, por que as di fi cul da des
ho je no Bra sil são imen sas e de ri vam
mui to des sas con ten das e nós te mos
que su pe rar is so com exem plo. O fa to
de nós es tar mos aqui reu ni dos tra tan- 
do de uma pau ta con cre ta, de uma
pau ta ob je ti va, que vai tra zer be ne fí- 
ci os efe ti vos pa ra a co mu ni da de é o
ca mi nho cor re to”, dis se o go ver na dor.

Pa ra o pre fei to da ci da de de Es pe- 
ran ti nó po lis, Aluí sio Car nei ro Fi lho,
po pu lar men te co nhe ci do co mo Alui- 
si nho do Pos to, a do a ção de blo cos de
con cre tos além de me lho rar a in fra es- 
tru tu ra das ci da des ma ra nhen ses, é
de gran de re le vân cia pe lo seu ca rá ter
so ci al.

 Já o pre fei to do mu ni cí pio de Go- 
ver na dor Edi son Lo bão, Ge ral do Bra- 
ga, tam bém co nhe ci do co mo Pro fes- 
sor Ge ral do Bra ga, fri sou que a par ce- 
ria fir ma da en tre Es ta do e Pre fei tu ras

con fir ma o per fil mu ni ci pa lis ta do
atu al go ver no.

O pre fei to de Be qui mão, João Mar- 
tins, co me mo rou a do a ção dos blo- 
cos, que ser vi rão pa ra aten der a uma
de man da das po pu la ções que vi vem
em re giões pe ri fé ri cas do mu ni cí pio.
“Es sa par ce ria com a Se gov e com a
SE AP aten de a nos sa ne ces si da de ins- 
ti tu ci o nal, mas, prin ci pal men te, aten-
de as de man das da nos sa po pu la ção”,
dis se o ges tor.

Atu al men te, o Ma ra nhão pos sui 51
fá bri cas que uti li zam mão de obra de
pre sos de Jus ti ça pa ra a pro du ção de
blo cos in ter tra va dos de con cre to.
Exis te um du plo be ne fí cio so ci al ine- 
ren te ao pro je to de con fec ção de blo- 
que tes de ci men to no sis te ma pe ni- 
ten ciá rio: aten der às ne ces si da des do
po vo ma ra nhen se, e, tam bém, tra ba- 
lhar com as pes so as pri va das de li ber- 
da de, que an tes não ti nham ne nhum
ofí cio e ho je es tão in se ri dos nas fá bri-
cas de blo cos.

Tam bém par ti ci pa ram da so le ni da- 
de de as si na tu ra de Acor do de Co o pe- 
ra ção Téc ni ca e Ter mo de Do a ção de
blo cos in ter tra va dos de con cre to: os
se cre tá ri os de Es ta do Mu ri lo Bra ga
(Ad mi nis tra ção Pe ni ten ciá ria) e Di e-
go Gal di no (Go ver no), além do pre si- 
den te da As sem bleia Le gis la ti va do
Es ta do do Ma ra nhão (Ale ma), Othe li- 
no Ne to, de pu ta dos e au to ri da des
mu ni ci pais.

SAÚDE

Novo Dom Hospital Dia na Lagoa, em São Luís

ESTRUTURA, EQUIPAMENTOS MODERNOS E PROFISSIONAIS DE EXCELÊNCIA, O HOSPITAL GARANTE MAIOR AGILIDADE E CONFORTO.

MEIRELES JR

O Gru po Dom Me di ci na en tre ga
aos ma ra nhen ses sua mais no va uni- 
da de, que é um ver da dei ro pre sen te
de ani ver sá rio an te ci pa do pa ra as ce- 
le bra ções dos 409 anos de São Luís: O
Dom Hos pi tal Dia,  lo ca li za do na La- 
goa.

Se gun do o Mi nis té rio da Saú de
(Por ta ria GM/MS N° 44, de 10 de ja- 
nei ro de 2001) a mo da li da de de Hos- 
pi tal Dia é a as sis tên cia in ter me diá ria
en tre a in ter na ção e o aten di men to
am bu la to ri al, pa ra re a li za ção de pro- 
ce di men tos clí ni cos, ci rúr gi cos, di ag- 
nós ti cos e te ra pêu ti cos, que re quei- 
ram a per ma nên cia do pa ci en te na
Uni da de por um pe río do má xi mo de
12 ho ras.

O Dom Hos pi tal Dia, que co me ça a
fun ci o nar no iní cio des se mês de se- 
tem bro, sur ge co mo pi o nei ro no seg- 
men to de hos pi tais dia no Es ta do do
Ma ra nhão. Lo ca li za do em um dos
bair ros mais no bres de São Luís – na
Rua Ló tus, N. 07, Jar dim Re nas cen ça
(La goa) – es sa uni da de aten de a de- 
man da por pro ce di men tos ci rúr gi cos
de bai xa e mé dia com ple xi da de, com

se gu ran ça e a van ta gem da al ta mé di- 
ca ser no mes mo dia da ci rur gia.

Com in fra-es tru tu ra e equi pa men- 
tos mo der nos e pro fis si o nais de ex ce- 
lên cia, o Dom Hos pi tal Dia ga ran te
mai or agi li da de e con for to na mar ca- 
ção e re a li za ção de pro ce di men tos ci- 
rúr gi cos. 

São 1.700 me tros qua dra dos de
área cons truí da, qua tro sa las de ci rur- 
gi as, du as sa las de pe que nas ci rur gi as,
10 lei tos de re cu pe ra ção pós anes té si- 

ca e de zes seis mo der nos apar ta men- 
tos. O fun ci o na men to do Dom Hos pi-
tal Dia é de se gun da a sá ba do, das 7h
às 19h. O em pre en di men to dos só ci os
Gus ta vo e Ro dol fo Al mei da; Adal ber to
Te o bal do, Dr. Már cio As sub e Car los
Adler é um ver da dei ro mar co pa ra a
saú de e qua li da de de vi da de to dos os
ma ra nhen ses.

As es pe ci a li da des con tem pla das
são: Gi ne co lo gia e Obs te trí cia; Mas to- 
lo gia; Me di ci na Es por ti va; Neu ro ci- 
rur gião (es pe ci a lis ta em dor); Ne fro- 
lo gia; Neu ro lo gia; Neu ro pe di a tria;
Neu rop si co lo gia; Nu tri ção; Of tal mo- 
lo gia; Or to pe dia; Or to pe dia In fan til;
Otor ri no la rin go lo gia; Trau ma to lo gia;
Pe di a tria; Pneu mo lo gia; Proc to lo gia;
Psi co lo gia; Psi qui a tria; Psi co pe da go- 
gia; Reu ma to lo gia e Uro lo gia. São
acei tos to dos os prin ci pais pla nos de
saú de.

A no va uni da de já foi apre sen ta da a
mé di cos da ci da de em pri mei ra mão,
e to dos fo ram unâ ni mes em apro var a
es tru tu ra e elo gi ar a pro pos ta do no- 
vís si mo Dom Hos pi tal Dia, do Gru po
Dom Me di ci na.

ICMS

Último dia de redução de
90% em multa e juros

VÁLIDO PARA DÉBITOS VENCIDOS ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Ter mi na nes ta ter ça-fei ra (31) o pra zo pa ra con tri- 
buin tes do ICMS apro vei ta rem o Pro gra ma de Pa ga- 
men to e Par ce la men to de Dé bi tos, que ofe re ce re du ção
de até 90% dos ju ros, mul tas e de mais acrés ci mos le gais
de dé bi tos de ICMS pa gos à vis ta, e re du ção es ca lo na da
pa ra pa ga men to par ce la dos de dé bi tos do im pos to. A
pror ro ga ção foi es ta be le ci da por meio da Re so lu ção Ad- 
mi nis tra ti va da Se cre ta ria de Es ta do da Fa zen da (Se faz),
nº 027/21, e aten deu a so li ci ta ção de en ti da des em pre- 
sa ri ais e re pre sen tan tes da so ci e da de ci vil que en fa ti za- 
ram a gra vi da de da cri se econô mi ca, e a im por tân cia do
be ne fí cio pa ra a re gu la ri za ção das em pre sas. 

O ICMS é o prin ci pal im pos to ar re ca da do pe lo Es ta- 
do, com uma pre vi são de re cei ta de R$ 9 bi lhões no ano
de 2021. O go ver no es ti ma que das 150 mil em pre sas ca- 
das tra das no Ma ra nhão co mo con tri buin tes do im pos- 
to, 20% de las te nham al gum dé bi to com o im pos to so- 
bre a cir cu la ção de mer ca do ri as e ser vi ços de trans por- 
tes e co mu ni ca ção (ICMS). Com a re gu la ri za ção, as em- 
pre sas te rão li ber da de pa ra tran sa ci o nar com o po der
pú bli co, par ti ci par de li ci ta ções, ob ter cer ti dões ne ga ti- 
vas e ter mais aces so ao mer ca do fi nan cei ro.

Além da re du ção de 90% dos ju ros, mul tas e de mais
acrés ci mos le gais so bre dé bi tos de ICMS, o be ne fí cio al- 
can ça in clu si ve mul tas por des cum pri men to de obri ga- 
ção aces só ria. As mul tas por não en tre ga ou en tre ga em
atra so das de cla ra ções men sais do ICMS, a DI EF (De cla- 
ra ção de In for ma ções Econô mi co-Fis cais) e EFD (Es cri- 
tu ra ção Fis cal Di gi tal) têm re du ção de 90%, ape nas no
ca so de pa ga men to à vis ta. O be ne fí cio foi ins ti tuí do pe- 
la Lei 11.367/20, com a al te ra ção da da pe la Me di da Pro- 
vi só ria nº 356/21 e al can ça dé bi tos ven ci dos até 31 de
de zem bro de 2020. A Me di da Pro vi só ria tam bém con ce- 
de re du ção es ca lo na da pa ra pa ga men to par ce la do dos
dé bi tos. Re du ção de 85% pa ra pa ga men to em 2 a 10 par- 
ce las; de 70%, pa ra pa ga men to em 11 a 20 par ce las; e de
55% pa ra pa ga men to em 21 a 60 par ce las.

IMPERATRIZ

Governo irá reformar
Estádio Frei Epifânio

 OBRAS NO ESTÁDIO TIVERAM INÍCIO NO DOMINGO (29) .

A es tru tu ra de par te da co ber tu ra da ar qui ban ca da do
es tá dio Frei Epi fâ nio D’aba dia, em Im pe ra triz, que de- 
sa bou du ran te uma chu va no sá ba do (28), se rá re cons- 
truí da pe lo Go ver no do Es ta do. Em apoio ao mu ni cí pio,
o se cre tá rio de Es ta do da In fra es tru tu ra (Sin fra),
Clayton No le to, es te ve no es tá dio ain da no do min go
(29) pa ra ava li ar a si tu a ção e as obras ti ve ram iní cio de
ime di a to, com os ser vi ços de lim pe za dos des tro ços.

O se cre tá rio in for mou que além da re cons tru ção do
te lha do, se rá re a li za da a re vi ta li za ção do lo cal. “On tem
to ma mos co nhe ci men to do de sa ba men to de par te do
te lha do. Ime di a ta men te en tra mos em con ta to com o
go ver na dor Flá vio Di no e es ta mos aqui, jun to com o
Cor po de Bom bei ros to man do pro vi dên ci as pa ra re ti rar
o ma te ri al que de sa bou e res ta be le cer a es tru tu ra. Va- 
mos apro vei tar e to mar al gu mas pro vi den ci as pa ra re vi- 
ta li za ção”, in for mou.

Es tá sen do re a li za do um lau do da De fe sa Ci vil e do
Cor po de Bom bei ros pa ra iden ti fi ca ção da cau sa exa ta
do de sa ba men to. A par tir dis so, se rá fei to um le van ta- 
men to mais pre ci so dos re pa ros que de ve rão ser re a li za- 
dos na co ber tu ra da ar qui ban ca da, jun ta men te com as
ne ces si da des de re vi ta li za ção nas de mais de pen dên ci as
do es tá dio. En quan to is so, o lo cal es tá iso la do por me di- 
das de se gu ran ça.

A ação vi sa ga ran tir as con di ções se gu ras e com mais
con for to pa ra o uso do es pa ço, que é um dos mais im- 
por tan tes pa ra a prá ti ca es por ti va de Im pe ra triz.

So bre o de sa ba men to
O aci den te acon te ceu du ran te o jo go do Cam pe o na to

Bra si lei ro, en tre Ca va lo de Aço e 4 de Ju lho. Não ha via
pú bli co na par ti da de vi do às me di das de se gu ran ça de
en fren ta men to da Co vid-19 e não hou ve ví ti mas.

São Luís, terça-feira, 31 de agosto de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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MA ultrapassa 10 mil mortes por covid-19 em 1 ano e 5 meses após a primeira morte
registrada no estado. Maioria das vítimas tinha alguma comorbidade

PA TRÍ CIA CU NHA

Do min go – 10.002 mor tes

Pro fis si o nais de saú de

CRIS TOPHER RO CHA

MAIS DE 10 MIL 

60% das mortes por
covid foram de homens

A
pri mei ra mor te pe lo no vo co- 
ro na ví rus no es ta do do Ma ra- 
nhão foi con fir ma da no dia 29
de mar ço de 2020. O pa ci en te

era de São Luís, es ta va in ter na do em
um hos pi tal da ca pi tal ma ra nhen se,
ti nha 49 anos e ti nha his tó ri co mé di co
de hi per ten são. Na que le mo men to, o
Bra sil re gis tra va 117 mor tes e cer ca de
4 mil in fec ta dos pe lo no vo co ro na ví- 
rus. Exa ta men te 1 ano e 5 me ses de- 
pois des sa mor te, o Ma ra nhão ul tra- 
pas sou as 10 mil mor tes de pes so as
em de cor rên cia da Co vid-19, e in fec- 
tou 348.440 pes so as.

Cri an ças, jo vens, adul tos, ido sos,
bran cos, ne gros, par dos, in dí ge nas,
com co mor bi da des ou não, sau dá veis

ou não, ri cos, po bres, anal fa be tos ou
in te lec tu ais, mais de 10 mil pes so as,
sem dis tin ção de ra ça, cor ou cre do,
dei xa ram a vi da ter re na ví ti mas da do- 
en ça, e com su as par ti das, mi lha res de
co ra ções de so la dos.

No dia 29 de agos to o bo le tim epi- 
de mi o ló gi co da Se cre ta ria de Es ta do
da Saú de re gis trou 10.002 mor tes. No- 
ve óbi tos fo ram no ti fi ca dos em Bal sas
(1), Gon çal ves Di as (1), La go do Jun co
(1), Pa ço do Lu mi ar (1), Pas tos Bons
(1), San ta Lu zia (2) e São Luís (2), mas
de acor do com o bo le tim, ne nhum
nas úl ti mas 24 ho ras. Os de mais fo- 
ram re gis tra dos em di as e/ou se ma- 
nas an te ri o res, e aguar dam re sul ta do
do exa me la bo ra to ri al pa ra Co vid-19.
Fo ram re gis tra dos ain da 41 no vos ca- 
sos de in fec ção pe lo no vo co ro na ví rus
na Ilha de São Luís (14), em Im pe ra triz
(23) e nas de mais re giões (4).

O es ta do já re gis trou 348.440 ca sos
de Co vid-19 e es tá com 34.654 ca sos
ati vos. 303.784 pes so as fo ram re cu pe- 
ra das des de o co me ço da pan de mia.

Das mais de 10 mil pes so as que
per de ram a vi da, 60% eram do se xo
mas cu li no (5.930) e 40% do fe mi ni no.
Pes so as a par tir de 70 anos re pre sen- 
tam 48,5% das ví ti mas da do en ça
(4.860). Cer ca de 80% das pes so as, ou
se ja, 8004 em nú me ros ab so lu tos, ti- 
nha al gu ma co mor bi da de, que em
sua mai o ria era hi per ten são (5.001),
re pre sen tan do, 62% das do en ças que
“co la bo ra ram” pa ra a pi o ra e avan ço
da do en ça, re sul tan do em mor te. Ou- 
tra co mor bi da de mais re gis tra da en- 
tre as ví ti mas foi a di a be tes, em 3.438

das ví ti mas.
O apo sen ta do Ar man do dos San tos

Cos ta, de 73 anos ti nha hi per ten são
ar te ri al quan do foi in fec ta do pe lo ví-
rus Sars CoV-2, o cau sa dor da Co vid-
19. Se gun do fa mi li a res, ele foi in ter-
na do após 5 di as de sin to mas de gri pe.
Com o qua dro res pi ra tó rio con si de ra- 
do gra ve, pre ci sou ser in tu ba do, e fa- 
le ceu após 7 di as. A fa mí lia dis se que
mes mo com to dos os cui da dos não foi
pos sí vel evi tar a tra gé dia. “O meu pai
era mui to cui da do so, mas acho que
por ele ter pres são al ta e já ter ti do um
his tó ri co de pneu mo nia, não re sis- 
tiu”, dis se a fi lha Ana Apa re ci da dos
San tos.

Sem po der pa rar de tra ba lhar, 88
pro fis si o nais de saú de mor re ram por
con ta do co ro na ví rus, se gun do o bo-
le tim da SES.  Mais de 4 mil  se con ta- 
mi na ram e 88 não se re cu pe ra ram até
en tão.

A Au xi li ar de En fer ma gem em São
Luís, Ma ria Ma da le na Bar bo sa Sou za,
de 61 anos, foi a pri mei ra mor te por
Co vid en tre pro fis si o nais da saú de no
Ma ra nhão. Ela fa le ceu em 12 de abril
em de cor rên cia de com pli ca ções cau- 
sa das pe la Co vid-19, as so ci a da à co- 
mor bi da des já exis ten tes.

Ma ria Ma da le na tra ba lha va na
Uni da de de Pron to Aten di men to
(UPA) do Vi nhais, em São Luís, e tam- 
bém no cen tro ci rúr gi co do Hos pi tal
Mu ni ci pal Djal ma Mar ques (So cor rão
I). Ela es ta va afas ta da dos seus ser vi- 
ços des de o dia 20 de mar ço e te ve um
agra va men to do seu qua dro clí ni co,
pre ci san do ser in ter na da.

CENTRO HISTÓRICO

Frequentadores pedem mais segurança na área

ALGUNS ASSALTOS E FURTOS ESTÃO SENDO REGISTRADOS NA REGIÃO DO CENTRO HISTÓRICO DA CAPITAL MARANHENSE.

Mais um fi nal de se ma na no Cen tro
His tó ri co e mais re la tos de as sal tos,
ten ta ti vas de as sal to e me do. Mo ra do- 
res e vi si tan tes que fre quen tam a área
do cen tro his tó ri co vêm no tan do que
a cri mi na li da de no lo cal au men tou e
se pre o cu pam com a pre sen ça de la- 
drões no am bi en te que tor nam as vi- 
si tas à lo ca li da de pre o cu pan tes.

O es tu dan te Ti a go Mo ra es, 21 anos,
pre sen ci ou uma ce na de sa gra dá vel ao
en trar no ba nhei ro da Pra ça dos Po e- 
tas, lo ca li za da na Pra ça Pe dro II,
quan do um ho mem se apro xi mou de- 
le e ame a çou as sal tá-lo. “Quan do eu
en trei no ba nhei ro, ele en trou lo go
de pois e dis se ‘se tu ti ves se so zi nho, tu
ia tá ro da do’”, con tou o es tu dan te. A

pre sen ça das fa xi nei ras nas por tas do
ba nhei ro im pe diu o pos sí vel as sal to,
mas Ti a go lo go aler tou os se gu ran ças
so bre o ocor ri do. Um dos se gu ran ças
da pra ça afir mou que nes sa área es pe- 
cí fi ca do Cen tro não é co mum as sal- 
tos, mas que es te ve aler ta ao ver o ho- 
mem en tran do no ba nhei ro. “Eu per- 
ce bi lo go o ca ra en tran do e já fi quei
aten to, mas po dem ir tran qui los por- 
que ele já saiu do lo cal”, con tou o se- 
gu ran ça, que pre fe riu não se iden ti fi- 
car.

Ape sar do Cen tro His tó ri co pos suir
uma re de de se gu ran ças es pa lha dos
des de a área da Praia Gran de até o Pa- 
lá cio dos Leões e tam bém pos suir a
pre sen ça da po lí cia em di ver sos pon- 
tos, o am bi en te tem se tor na do mais
pe ri go so, o que pre o cu pa aque les que

são as sí du os no lo cal.
No iní cio do mês, O Im par ci al pu- 

bli cou que na noi te do do min go (1º),
as sal tos e ar ras tões fo ram re gis tra dos
no Cen tro His tó ri co. En tre as ações
cri mi no sas, um ti ro de ar ma de fo go
foi dis pa ra do no Ter mi nal de In te gra- 
ção da Praia Gran de e um as sal to a um
ôni bus da li nha Vi nhais/São Fran cis-
co nas pro xi mi da des do Mer ca do do
Pei xe. Se gun do po pu la res, a fal ta de
po li ci a men to no lo cal dei xou que os
cri mi no sos agis sem de for ma “tran- 
qui la”, cau san do pâ ni co e in se gu ran- 
ça. O Im par ci al so li ci tou in for ma ções
so bre ações de po li ci a men to na área e
so bre co mo es tá fun ci o nan do o es- 
que ma po li ci al na área du ran te os fi- 
nais de se ma na, mas até o fe cha men-
to da ma té ria não ob ti ve mos re tor no.

ES TU DO

An ti cor pos con tra
co vid-19 po dem
pas sar pa ra be bês
pe lo lei te ma ter no

O alei ta men to ma ter no ge ra inú me ros be ne fí ci os à
mu lher e ao seu be bê, tan to em re la ção aos as pec tos nu- 
tri ci o nais e emo ci o nais pa ra a du pla co mo tam bém em
re la ção à imu ni za ção e pro te ção con tra do en ças pa ra o
re cém-nas ci do e pa ra a mãe.

Um es tu do re a li za do pe la Uni ver si da de de São Pau lo
(USP) cons ta tou que as mães va ci na das con tra a co vid-
19 pro du zem an ti cor pos que po dem ser trans mi ti dos ao
re cém-nas ci do pe lo lei te ma ter no.

Con du zi da pe lo Hos pi tal das Clí ni cas (HC) da Fa cul- 
da de de Me di ci na da USP e re a li za do pe lo Ins ti tu to da
Cri an ça e do Ado les cen te, a pes qui sa in di cou pre sen ça
de an ti cor pos no lei te de co la bo ra do ras lac tan tes do
HC, imu ni za das com a va ci na Co ro na vac, do Ins ti tu to
Bu tan tan.

De acor do com o es tu do, foi ob ser va do que a se gun da
do se for ne ceu um in cre men to no ní vel de an ti cor pos
das ges tan tes e, em al gu mas das co la bo ra do ras, ní veis
al tos de an ti cor pos con tra a co vid-19 man ti ve ram-se no
lei te ma ter no mes mo de pois de al guns me ses de ama- 
men ta ção. 

“O lei te ma ter no é im por tan te jus ta men te por que
car re ga um gran de re per tó rio de an ti cor pos, acu mu la- 
dos ao lon go da vi da da ges tan te”, ex pli ca a pro fes so ra
Mag da Car nei ro Sam paio, do De par ta men to de Pe di a- 
tria da Fa cul da de de Me di ci na da USP, vi ce-pre si den te
do Con se lho Di re tor do Ins ti tu to da Cri an ça do HC. “O
que o es tu do mos tra é que es sa va ci na tam bém se in cor- 
po ra ao re per tó rio ma ter no e a mãe vai pas san do es se
an ti cor po vá ri as ve zes ao dia ao be bê. Es se an ti cor po
[ad vin do do lei te] é mui to in te res san te, por que tem uma
ação fun da men tal men te lo cal, qua se na da de le é ab sor- 
vi do. Sua ação é em to do o tra to gas troin tes ti nal do be- 
bê”, dis se a pro fes so ra que há mais de 30 anos de sen vol- 
ve uma li nha de tra ba lho so bre o es tu do do lei te hu ma- 
no.

A pes qui sa do ra des ta ca que es tu dos equi va len tes fo- 
ram fei tos em ou tros paí ses, co mo Is ra el, Es ta dos Uni- 
dos e Es pa nha, mos tran do que as va ci nas Pfi zer, Mo der- 
na e Ox ford/As tra ze ne ca tam bém in du zem an ti cor pos
no lei te. “No fun do, is so mos tra que a Co ro na vac, nos so
imu ni zan te mais am pla men te dis po ní vel no Bra sil, é
um bom imu ni zan te”, afir ma Mag da.  “Den tre as que
nós te mos aqui dis po ní veis em mai or quan ti da de, ela é
a mais ade qua da pa ra as ges tan tes pe la ques tão da
trom bo fi lia”, diz a pro fes so ra, a par tir dos in dí ci os co le- 
ta dos no tra ba lho. Mu lhe res ges tan tes com põem o gru- 
po de ris co da co vid-19 e a ten dên cia de se for ma rem
coá gu los san guí ne os [trom bo fi lia] é mai or nes se pe río- 
do.

En ti da des mé di cas
As so ci e da des mé di cas do Bra sil têm se gui do a ori en- 

ta ção da Or ga ni za ção Mun di al da Saú de (OMS) que re- 
co men da a va ci na ção em mu lhe res lac tan tes e não pre- 
co ni za a in ter rup ção da ama men ta ção após a va ci na- 
ção.

Ape sar de os es tu dos com pro va rem a pre sen ça de an- 
ti cor pos no lei te ma ter no, ca sos con fir ma dos no or ga- 
nis mo de be bês ain da são iso la dos. No Bra sil, há um epi- 
só dio re gis tra do em Tu ba rão (SC) on de um be bê de 2
anos, ama men ta do pe la mãe que ha via se va ci na do, re- 
ce beu a con fir ma ção de an ti cor pos de SARS-COV 2 por
meio de um exa me pe di do pe lo mé di co.

Se gun do a pe di a tra Flá via Bra vo, pre si den te da Co- 
mis são de In for ma ção e Ori en ta ção da So ci e da de Bra si- 
lei ra de Imu ni za ções (SBIm), ain da não há evi dên ci as
su fi ci en tes de mons tran do que an ti cor pos pas sa dos pe- 
lo lei te ma ter no pos sam re al men te pro te ger os be bês. “A
pro te ção do be bê re si de prin ci pal men te na pro te ção da
pró pria lac tan te que não vai trans mi tir a co vid-19 pa ra
seus be bês. Não exis tem evi dên ci as de mons tran do que
an ti cor pos pas sa dos pe lo lei te ma ter no pos sam re al- 
men te pro te ger os lac ten tes [be bês ou cri an ças que ma- 
mam no pei to], en tão is so é uma evi dên cia que nos fal- 
ta”, apon ta Flá via.

Pa ra quem ama men ta, a mé di ca afir ma que as va ci- 
nas são se gu ras. “As va ci nas já vêm sen do apli ca das em
lac tan tes des de que elas fo ram apro va das ao re dor do
mun do e o que a gen te ob ser va é que elas são tão se gu- 
ras quan to pa ra qual quer ou tra mu lher, não há ne nhum
ris co es pe cí fi co en vol ven do lac tan tes que pas sa ram do
pe río do do pu er pé rio”.

A úni ca res tri ção exis ten te diz res pei to às lac tan tes
que es tão nos pri mei ros 45 di as após par to, o pu er pé rio.
“Nes sa fa se há pre cau ção de evi tar as va ci nas de ve tor
vi ral, co mo a Ox ford/ As tra ze ne ca e a Jans sen, por con ta
de um even to ad ver so que acon te ceu com uma ges tan te
aqui no Bra sil e es sa é uma me di da de pre cau ção”.

A Fe de ra ção Bra si lei ra das As so ci a ções de Gi ne co lo- 
gia e Obs te trí cia (Fe bras go) e a So ci e da de Bra si lei ra de
Mas to lo gia tam bém re co men dam que as lac tan tes to- 
mem a va ci na con tra co vid-19. “A Fe bras go re co men da a
va ci na ção an ti co vid pa ra lac tan tes, não só pa ra pro te- 
ção da mãe, co mo pa ra a pro te ção tam bém do re cém-
nas ci do. 

Exis tem al guns tra ba lhos que já com pro vam que
exis te es sa trans fe rên cia pe lo lei te ma ter no e só não sa- 
be mos ain da se a quan ti da de de an ti cor pos trans fe ri das
ga ran te a pro te ção do re cém-nas ci do. A puér pe ra lac- 
tan te ou a lac tan te que to mou a va ci na não pre ci sa in- 
ter rom per a ama men ta ção”, res sal tou a gi ne co lo gis ta
Ce cí lia Ro te li Mar tins, pre si den te da Co mis são Na ci o nal
Es pe ci a li za da em Va ci nas da fe de ra ção. 

São Luís, terça-feira, 31 de agosto de 2021
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No Mercado Central, na capital maranhense, onde a carne de caranguejo custava R$
30, está custando R$ 40 o quilo e tem dias que não se encontra

DOU GLAS CU NHA

ALTA

Escassez eleva o preço
dos mariscos na Ilha

A
es cas sez  da car ne de ca ran- 
gue jo es tá re sul tan do na al ta
do pre ço, que já atin giu o pa- 
ta mar de 35% nas fei ras e

mer ca dos de São Luís. A cau sa des ta
ma jo ra ção se ria pe lo fa to da cap tu ra
dos crus tá ce os nas áre as de man gue- 
zais do es ta do, on de se re gis tra gran de
far tu ra do ca ran gue jo Uçá, o mais co- 
mum e mais pre fe ri do na cu li ná ria
ma ra nhen se. Cons ta que ora se dá o
pe río do de en tres sa fra e o ca ran gue jo
se en to ca em bu ra cos pro fun dos, di fi- 
cul tan do sua cap tu ra.

Com is so, ou tros ma ris cos tam bém
tem o pre ço ele va do, vis to que au- 
men ta a pro cu ra, le van do à fal ta dos
pro du to nos pon tos de ven da. No
Mer ca do Cen tral, on de a car ne de ca- 
ran gue jo (crus tá ceo be ne fi ci a do) cus- 

ta va R$ 30, es tá cus tan do R$ 40 o qui lo
e tem di as que não se en con tra. Pa ra o
ven de dor Car los Va le Sil va Oli vei ra,
que a vin te anos tra ba lha com a ven da
do pro du to no Mer ca do Cen tral, a es- 
cas sez se dá em fa ce de es tar em uma
épo ca em que os ca ran gue jos es tão
em pe río do de de fe so e es ta rem re co- 
lhi dos em bu ra cos pro fun dos,

Com is so o su ru ru be ne fi ci a do
(sem cas ca) que cus ta va R$ 18, es tá
sen do ven di do por R$ 20 o qui lo, sen- 
do mui to pro cu ra do pa ra subs ti tuir a
car ne de ca ran gue jo, prin ci pal men te
em res tau ran tes. O sar nam bi, que tem
me nor va lor co mer ci al, já atin giu o
pre ço de R$ 15.

O ca ma rão fres co, ou tra op ção pa ra
subs ti tuir a car ne de ca ran gue jo na
pre pa ra ção de tor tas,  tem o seu pre ço
va ri a do con for me o ta ma nho, en tre
30, 35 e 50 re ais. O pro du to es tá em
um pe río do em que se re gis tra abun- 
dân cia, o que po de acon te cer até no- 

vem bro com os pre ços man ti dos. A 
ava li a ção é do ven de dor Ival do Sil va
San tos, há cin co anos no ra mo. Ele
acre di ta que com a apro xi ma ção das
fes tas de fim de ano, os pre ços ve- 
nham a ser ma jo ra dos, em vir tu de da
pro cu ra ser mai or que a de man da.

Já o ca ma rão se co es tá com o pre ço
es ta bi li za do, va ri an do con for me o ta- 
ma nho. O ca ma rão com cas ca va ria
en tre 50 e 80 re ais, en quan to que o
sem cas ca es tá sen do ven di do  com
pre ços que va ri am en tre 80 e 120 re ais,
tra tan do-se  de ca ma rão bran co ou
ro sa da clas si fi ca ção G ou GG.

Pa ra o ven de dor Car los Ro ber to
Qua dros, que há 20 anos tra ba lha com
o pro du to, ou tro fa tor que in flu en cia
nos pre ços do ca ma rão é a va ri a ção
das ma rés e dos ven tos, que obri gam
os pes ca do res a se afas ta rem da cos ta
pa ra cap tu rar o pro du tos em águas
mais pro fun das, o que é con si de ra do
um com pli ca dor pa ra os ho mens que
vi vem da pes ca.

Conheça os mariscos comercializados em São Luís

Ca ran gue jos (tam bém co nhe ci dos
co mo ua çás, au çás e guaiás) são os
crus tá ce os da in fra or dem Brachyura,
ca rac te ri za dos por te rem o cor po to- 
tal men te pro te gi do por uma ca ra pa- 
ça, cin co pa res de pa tas (pe reó po des))
ter mi na das em unhas pon tu das, o
pri mei ro dos quais nor mal men te
trans for ma do em for tes pin ças e, ge- 
ral men te, o abdô men re du zi do e do- 
bra do por bai xo do ce fa lo tó rax. Os
pleó po des se en con tram na par te do- 
bra da do abdô men e, nas fê me as, são
uti li za dos  são da or dem de crus tá ceo
cha ma da De ca po da.

O su ru ru é um ani mal do gru po dos
mo lus cos. É pa re ci do com um me xi- 
lhão (ma ris co) de ta ma nho pe que no
e, co mo ele, tam bém é bi val ve — is to

é, seu cor po mo le fi ca pro te gi do por
du as con chas que se fe cham. O su ru- 
ru (Mytella char ru a na) é um mo lus co.

Amêi joa, no Ma ra nhão co nhe ci do
co mo sar nam bi,  é a de sig na ção co- 
mum da da a vá ri as es pé ci es  de mo- 
lus cos bi val ves da or dem Ve ne roi da ,
no me a da men te os per ten cen tes às
fa mí li as Lu ci ni dae, Car di i dae e Ve ne- 
ri dae  . Mui tos são uti li za dos na ali- 
men ta ção hu ma na. No Bra sil, as
amêi jo as são mais fre quen te men te
co nhe ci das pe lo seu no me em lín gua
ita li a na “von go le” (pa la vra do gê ne ro
fe mi ni no, plu ral de “von go la”) em bo- 
ra tam bém se jam cha ma dos re gi o nal- 
men te de ma ris co-pe dra, mas su nim,
sar nam bi ou ber bi gão. 

A amêi joa apre sen ta trin ta por cen- 
to a mais de pro teí na que o me xi lhão,
ou tro fru to do mar mui to apre ci a do
mun do afo ra. Os ca ma rões per ten- 
cem à or dem dos de cá po des, à qual
per ten cem tam bém as la gos tas e os
ca ran gue jos. Até re cen te men te os de- 
cá po des eram di vi di dos nas su bor- 
dens dos rep tan tes e dos na tan tes, os
pri mei ros in cluin do os ani mais com
me nor po der de na ta ção (ca ran gue jos
e la gos tas) e os se gun dos, os ca ma- 

rões.

O ter mo ca ma rão (do la- 
tim cammārus, ca ran gue jo do mar,
ca ma rão, de ri va do do gre go kám ma-
ros, ou kám mo ros) é a de sig na ção co- 
mum a di ver sos ar tró po des da or dem
dos de cá po des, po den do ser ma ri- 
nhos  ou de água do ce. Os ca ma rões
são pe que nos, têm em mé dia 3 cm de
com pri men to. A pes ca  e a aqua cul tu- 
ra de ca ma rões é uma das ati vi da des
econô mi cas mais im por tan tes, de vi- 
do ao seu ele va do va lor co mer ci al.

No Ma ra nhão, os mais co muns são
o ca ma rão bran co, ca ma rão de água
do ce, ca ma rão ro sa, ca ma rão da Ma-
lá sia e o de me nor ta ma nho, cha ma do
de pi ti caia.

SANTA RITA

Homem surta em ônibus
e faz passageiros de reféns

O CASO ACONTECEU NA BR-135 NA ALTURA DE SANTA RITA.

Pas sa gei ros de um mi cro-ôni bus, que es ta va em di re- 
ção a São Luís, pas sa ram por mo men tos de pâ ni co, na
al tu ra da ci da de de San ta Ri ta, no km 80, da BR-135. Um
ho mem, de 34 anos, que não te ve iden ti da de re ve la da,
te ria ti do um sur to psi có ti co den tro do co le ti vo lo go que
pas sou pe lo mu ni cí pio de San ta Ri ta.

In for ma ções de po li ci ais e de pes so as acom pa nha- 
ram o ca so, re ve lam que o ho mem co me çou a ame a çar
os pas sa gei ros com uma fa ca.

Com a con fu são for ma da den tro co veí cu lo, o mo to- 
ris ta pa rou e ime di a ta men te aci o nou a po lí cia. Os po li- 
ci ais ini ci a ram as ne go ci a ções com o ho mem que es ta va
apa ren te men te sur ta do. Os pas sa gei ros fo ram re ti ra dos
do mi cro-ôni bus sem fe ri men tos po rém, o ho mem
es ta va vi si vel men te agi ta do e não que ria ne go ci ar com
as au to ri da des que es ta vam no lo cal.

As equi pes po li ci ais ten ta ram fa zer com que ele se
ren des se po rém, di an te do es ta do vi o len to do ho mem,
os po li ci ais aca ba ram ten do que efe tu ar um dis pa ro de
ar ma não le tal.

O in di ví duo foi imo bi li za do, de ti do, con du zi do ao
hos pi tal da ci da de e os mé di cos cons ta ta ram que ele
pos sui de se qui lí brio men tal. Di an te da si tu a ção, ele foi
con du zi do pa ra o Hos pi tal Psi quiá tri co Ni na Ro dri gues,
em São Luís.

TIMON

Presos sequestradores
de motoristas de app

OS SUSPEITOS AGIAM EM CIDADES DO MARANHÃO E NO PIAUÍ.

Uma ação da Po lí cia Ci vil do Ma ra nhão re a li za da, na
úl ti ma sex ta-fei ra(27), re sul tou na cap tu ra de qua tro ho- 
mens sus pei tos de in te grar uma qua dri lha es pe ci a li za da
em rou bar mo to ris tas de apli ca ti vos, além de re a li za rem
o se ques tro re lâm pa gos das ví ti mas nas ci da des de Ti- 
mon, no Ma ra nhão e na ca pi tal do Pi auí, Te re si na.

Se gun do as in ves ti ga ções co or de na das pe lo 3º Dis tri- 
to Po li ci al de Ti mon, o gru po agia na ci da de do la do ma- 
ra nhen se e em Te re si na sem pre se pas san do por pas sa- 
gei ros, on de em cer to pon to do per cur so anun ci a va o
as sal to. 

Os sus pei tos ain da pra ti ca vam se ques tros re lâm pa- 
gos com os veí cu los rou ba dos. Na ação po li ci al, além
dos qua tro pre sos, uma ar ma de fo go foi apre en di da e o
veí cu lo da ví ti ma re cu pe ra do na Ave ni da Pe ri me tral, em
Ti mon.

As pri sões fo rem con sequên cia de um tra ba lho con- 
jun to en tre agen tes da Po lí cia Ci vil do 3º DP e apoio ope- 
ra ci o nal do Gru po de Pron to Em pre go da 18ª DRPC, 1º
DP, SE NARC, DHPP e Nú cleo de In te li gên cia.

O quar te to foi en ca mi nha do pa ra a Cen tral de Fla- 
gran tes e após os pro ce di men tos le gais os pre sos fo ram
en ca mi nha dos à Uni da de Pri si o nal da re gião on de fi ca à
dis po si ção do Ju di ciá rio.

São Luís, terça-feira, 31 de agosto de 2021
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A diretoria rubro-negro anunciou uma tomada de providências, quando falta apenas
uma rodada para o término da primeira fase da Série D do Campeonato Brasileiro

NE RES PIN TO

Co lo ca ções

• 1º Guarany-CE com 28 pon tos, 9 vi -
tó ri as e sal do de gols 9 e es tá ga ran ti do
na po si ção;
• 2º – Qua tro de Ju lho 21 pon tos e sal -
do po si ti vo de 3 gols. Po de che gar a 24
pon tos;
• 3º -Pa ra go mi nas 20 pon tos, 5 vi tó ri -
as e sal do po si ti vo de 6 gols. Po de che -
gar a 23 pon tos;
• 4º Mo to Club 18 pon tos, 5 vi tó ri as,
sal do ne ga ti vo de 2 gols. Po de che gar
a 21 pon tos;
• 5º – Pal mas-TO 17 pon tos, 5 vi tó ri as,
sal do po si ti vo de dois gols. Po de che -
gar a 20 pon tos;
• 6º – Im pe ra triz 16 pon tos, 3 vi tó ri as,

sal do ne ga ti vo de 3 gols. Só po de che -
gar a 19. Ju ven tu de e To can ti nó po lis
não têm mais chan ces.

• 4 de Ju lho x Ju ven tu de, em Pi ri pi ri;
• Pa ra go mi nas x Guarany, em Pa ra go -
mi nas-PA;
• Mo to x To can ti nó po lis, em São Luís;
• Pal mas x Im pe ra triz, no To can tins.

NO GOL

Goleiro João Paulo
volta ao Moto Club

A
der ro ta so fri da pe lo Mo to (4 a
2) pa ra o Guarany de So bral-
CE, na tar de do úl ti mo de sá- 
ba do, com dois gols so fri dos

nos úl ti mos mi nu tos do jo go, mos tra- 
ram que o se tor de fen si vo do ti me si- 
do mui to ir re gu lar, a co me çar pe lo go- 
lei ro Matheus.

Por is so, a di re to ria ru bro-ne gro
anun ci ou uma to ma da de pro vi dên ci- 
as, quan do fal ta ape nas uma ro da da
pa ra o tér mi no da pri mei ra fa se da Sé- 
rie D do Cam pe o na to Bra si lei ro.

On tem, o clu be con fir mou a con- 
tra ta ção do go lei ro João Pau lo, de 32
anos, que vi nha trei nan do no Ma ra- 
nhão Atlé ti co Clu be, e es tá ne go ci an- 
do a con tra ta ção de mais um za guei- 
ro.

Elei to me lhor go lei ro do cam pe o- 
na to de 2020, João Pau lo, que es te ve
no Ju ven tu de Sa mas, che gou a ser
son da do pa ra de fen der o Sam paio
Cor rêa no Bra si lei ro, mas te ve pro ble- 
mas de or dem fa mi li ar e foi pa rar no
Par que Va lé rio Mon tei ro, anun ci a do
co mo re for ço pa ra a se gun da di vi são
do Cam pe o na to Ma ra nhen se.

Ago ra, acei ta o con vi te pa ra de fen- 
der s co res do Pa pão e po de rá até re a- 
pa re cer na par ti da do pró xi mo sá ba- 
do, no Nho zi nho San tos, di an te do To- 
can ti nó po lis.

A trans fe rên cia do go lei ro ser gi pa- 
no é lo cal (FMF) e is so fa ci li ta o re gis- 
tro mais ce do no Bo le tim In for ma ti vo
Diá rio (BID) da Con fe de ra ção Bra si- 
lei ra de |Fu te bol (CBF).

Sua en tra da no ti me vai de pen der
da ava li a ção de su as atu ais con di ções

fí si cas e téc ni cas. Pa ra a mes ma po si- 
ção, além de Matheus Sou za, o Mo to
tem Jo an der son, que não vem sen do
apro vei ta do.

A de le ga ção re tor nou de So bral e o
cli ma ago ra é de ex pec ta ti va pa ra a úl- 
ti ma opor tu ni da de que o ti me te rá,
den tro de ca sa, con tra o lan ter na do
Gru po 2.

A clas si fi ca ção vai de pen der de
uma vi tó ria dos mo ten ses, mas po de
até acon te cer com um em pa te, de- 
pen den do dos re sul ta dos das três
equi pes que ain da es tão no pá reo dis- 
pu tan do du as va gas.

Pa ra a pró xi ma par ti da, o Mo to não
con ta rá com o za guei ro Ke ven, que re- 
ce beu o ter cei ro car tão ama re lo, mas
já te rá de vol ta os ata can tes Hen ri que
e Da nú bio, além do za guei ro Wan der- 
son. Es tes dois úl ti mos es ta vam le si o- 
na dos.

Após os jo gos da ro da da 13, a clas- 
si fi ca ção fi cou as sim:

Úl ti ma ro da da

REFORÇO NA ZAGA

Flamengo mira acerto com zagueiro David Luiz
An tes gran de con cor ren te do Fla- 

men go na dis pu ta pa ra con tra tar Da- 
vid Luiz, o Ben fi ca ago ra es ta ria fo ra 
da jo ga da de acor do com o jor nal “Re- 
cord”. O diá rio por tu guês apon ta que 
o bra si lei ro dei xou de es tar nos pla nos 
do clu be, de pois de a im pren sa lo cal 
no ti ci ar o in te res se di ver sas ve zes nas 
úl ti mas se ma nas.

O jor nal apon ta que o téc ni co Jor ge 
Je sus de se ja a con tra ta ção de um za- 
guei ro ain da na atu al ja ne la de trans- 
fe rên ci as da Eu ro pa, mas a di re to ria 
do clu be não de ve aten der ao pe di do. 
O mer ca do de ve rão no con ti nen te fe- 
cha ho je, ter ça-fei ra, às 20h.

O in te res se do Ben fi ca em tra zer 
Da vid Luiz de vol ta após a saí da do 
bra si lei ro do Ar se nal ja mais ga nhou 
for ma além dos pe di dos de Je sus. Na 
ver da de, o clu be por tu guês se mos- 
trou in de ci so so bre tra zer o de fen sor, 
e o Fla men go apro vei tou a si tu a ção 
pa ra in ten si fi car os con ta tos com Da- 
vid e seu es ta fe. Na úl ti ma sex ta-fei ra, 
con ver sas in ten si fi ca ram o oti mis mo 
da di re to ria ru bro-ne gra.

O Fla men go tem co mo ali a do os 
pró pri os re pre sen tan tes do jo ga dor,

EMPRESÁRIO DE DAVID LUIZ VÊ COM BONS OLHOS RETORNO DO ZAGUEIRO AO BRASIL.

que en ten dem que o re tor no ao Bra sil 
e com a co mo ção que há da tor ci da 
ru bro-ne gra se ria um pas so im por- 
tan te pa ra mu dar a ima gem do jo ga- 

dor no país. Da vid se sen si bi li za com a 
si tu a ção, mas ava lia cui da do sa men te 
a de ci são de fi ni ti va de re tor nar após 
pra ti ca men te 15 anos.

MERCADO DA BOLA

Real desiste de negociação com o PSG por Mbappé
A im pren sa eu ro peia no ti cia um

pos sí vel fim da no ve la Mbap pé-Re al
Ma drid. E com um fi nal, pe lo me nos
por en quan to, in fe liz pa ra o clu be es- 
pa nhol. De acor do com o por tal fran- 
cês RMC Sport, di ri gen tes me ren gues
de sis ti ram da ne go ci a ção pe lo jo ga- 
dor. O Re al ha via ofe re ci do 170 mi- 
lhões de eu ros, mais 10 mi lhões em
va riá veis (R$ 1,1 bi lhão, no to tal) pa ra
con tar com o ata can te de 22 anos. O
PSG, no en tan to, pe diu 200 mi lhões
de eu ros, ou os 180 mi lhões mais um
jo ga dor. 

CBF

Ro gé rio Ca bo clo
as se di ou fun ci o ná ria
em voo pa ra Es pa nha

“Sen tiu no va men te a mão de Ro gé rio Ca bo clo aca ri- 
ci an do seu bra ço, pa ra ci ma e pa ra bai xo”, a ce na nar ra- 
da faz par te do de poi men to de uma das três mu lhe res
que afir mam te rem si do ví ti mas de as sé dio se xu al do
pre si den te afas ta do da CBF, Ro gé rio Ca bo clo. Ela foi se- 
cre tá ria do di ri gen te e dis se em de poi men to ao Mi nis té- 
rio Pú bli co que pe diu de mis são por não aguen tar o
com por ta men to “ins tá vel” do che fe . Não se tra ta de
uma no va de nún cia. Ela já ha via pres ta do de poi men to
na con di ção de tes te mu nha do pri mei ro ca so re ve la do
em ju nho.

Se gun do seu re la to ao MP, o epi só dio que mais lhe
mar cou foi a bor do de um voo co mer ci al, quan do ela,
Ca bo clo e o di re tor de Co mu ni ca ção da CBF, Dou glas
Lu nar di, vi a ja vam pa ra Ma dri, on de acom pa nha ram a
fi nal da Cham pi ons Le a gue de 2019, en tre Li ver po ol e
Tot te nham. No de poi men to, ela de ta lhou o ca so. “Que
di as an tes da fi nal da Cham pi ons Le a gue de 2019, es ta va
vi a jan do na com pa nhia do pre si den te Ro gé rio Ca bo clo
e do di re tor Dou glas Lu nar di; que o voo se des ti na va a
Ma dri e es ta vam os três em as sen tos da clas se exe cu ti va,
sal vo en ga no da Ibe ria, sen do que es ta vam nu ma fi lei ra
de três pol tro nas, es tan do o pre si den te nu ma ex tre mi- 
da de, Dou glas no meio e a de po en te na ou tra ex tre mi- 
da de; que du ran te o voo o pre si den te Ro gé rio Ca bo clo
pe diu pa ra que a de cla ran te tro cas se de lu gar com Dou- 
glas, o que foi fei to, sem que a de po en te pen sas se que
po de ria ha ver al gu ma má in ten ção; que o in ves ti ga do
in fe riu vi nho du ran te o voo, to dos re cli na ram su as ca- 
dei ras, a de po en te de cos tas pa ra o in ves ti ga do, mo- 
men to em que de cla ran te pô de sen tir que a mão do pre- 
si den te to cou em seu bra ço e fi cou en cos ta da, acre di- 
tan do a de po en te que ti ves se ocor ri do por aca so e que o
mes mo de ve ria es tar dor min do; que ti rou o bra ço do in- 
ves ti ga do”, re la tou ela ao MP.

A ex-fun ci o ná ria con tou no de poi men to que Ca bo clo
in sis tiu mes mo de pois de ela ter afas ta do o con ta to da
mão do di ri gen te. “Lo go em se gui da sen tiu no va men te a
mão de Ro gé rio Ca bo clo aca ri ci an do seu bra ço, pa ra ci- 
ma e pa ra bai xo, en ten den do a de po en te que não era
mo vi men to in vo lun tá rio ou sem que rer e ime di a ta men- 
te sen tou e olhou pa ra Ro gé rio, in da gou ao mes mo o
que es ta va ocor ren do, que ele es ta ria con fun din do as
coi sas; que era ca sa da, que a re la ção da de po en te com o
in ves ti ga do era es tri ta men te pro fis si o nal; que o in ves ti- 
ga do es ta va acor da do, olhou pa ra a de po en te, po rém
não fa lou na da; que a de po en te vol tou a dei tar em sua
ca dei ra, mais pró xi ma da ca dei ra do di re tor Dou glas,
mo men to em que sen tiu no va men te a mão do pre si den- 
te Ro gé rio to car em seu bra ço, ten do a de po en te re a gi do
ime di a ta men te e re ti ra do a mão de Ro gé rio e pe diu pa ra
Dou glas tro car de lu gar, ale gan do que es ta va pas san do
mal e pre ci sa va fi car no as sen to do cor re dor pa ra fi car
per to do ba nhei ro, sem ex pli car o que ha via ocor ri do”,
pros se guiu ela no de poi men to.

Se gun do a ex-se cre tá ria da CBF, ao che gar a Ma dri,
ela ex pli cou o que ha via ocor ri do pa ra Lu nar di, que “foi
so li dá rio, pres tou apoio à de po en te”, pas san do a acom- 
pa nhá-la du ran te to da a vi a gem pa ra que ela fi cas se em
se gu ran ça. A com pa nhia do di re tor à jo vem pas sou a in- 
co mo dar Ca bo clo, se gun do a de po en te. “Fo ram vá ri as
pi a di nhas lan ça das pe lo pre si den te, in clu si ve por que
Dou glas pas sou a acom pa nhar a de po en te fre quen te- 
men te, pa ra evi tar qual quer abor da gem do pre si den te;
que o in ves ti ga do di zia que ele es ta vam for man do um
ca sal zi nho”. O di re tor foi pro cu ra do pa ra que se ma ni- 
fes tas se so bre o de poi men to da ex-fun ci o ná ria da CBF.
Ele con fir mou o que foi nar ra do por ela. “Es sa é a ver da- 
dei ra his tó ria”, dis se Lu nar di. Tam bém pro cu ra do, Ro- 
gé rio Ca bo clo afir mou que “não co me teu cri me de as sé- 
dio con tra ne nhu ma fun ci o ná ria da en ti da de”

A mes ma con du ta de Ca bo clo foi re la ta da pe las ou- 
tras du as mu lhe res que afir mam se rem ví ti mas de le. Se- 
gun do elas, ao bus ca rem a com pa nhia de al gum co le ga
pa ra não fi ca rem so zi nhas com o di ri gen te, o en tão pre- 
si den te da CBF pas sa va a in si nu ar um re la ci o na men to
con ju gal.

Li ga ções in sis ten tes
O epi só dio do avião foi o que mais mar cou a en tão se- 
cre tá ria. Mas a de po en te nar rou con du tas se me lhan tes
às ocor ri das nos ou tros dois ca sos já re ve la dos, en tre
elas que re ce bia li ga ções in sis ten tes do che fe fo ra do ho- 
rá rio de tra ba lho. Ela tam bém afir mou ao MP que Ca bo- 
clo es ta va cons tan te men te em bri a ga do du ran te o ex pe- 
di en te na CBF. “Pô de pre sen ci ar o in ves ti ga do bê ba do
du ran te vá ri as opor tu ni da des du ran te a vi a gem, o que
foi uma sur pre sa pa ra a de po en te; que em vá ri os even- 
tos so ci ais viu o in ves ti ga do fo ra de seu es ta do nor mal,
que já che ga va com chei ro de be bi da e con ti nu a va be- 
ben do, co mu men te via o in ves ti ga do be ben do vi nho”.

As sim co mo de nun ci ou a ou tra ví ti ma, o di ri gen te pe- 
dia cons tan te men te pa ra que a en tão fun ci o ná ria es- 
con des se be bi da no ba nhei ro da se de da CBF. “Que o in- 
ves ti ga do pas sou a in ge rir mui ta be bi da al coó li ca, in- 
clu si ve du ran te o ho rá rio de ex pe di en te na CBF; que o
in ves ti ga do pe diu uma vez pa ra a de po en te co lo car be- 
bi da al coó li ca no ba nhei ro, po rém a de po en te se re cu- 
sou e dis se que po de ria até ser de mi ti da, mas não co lo- 
ca ria be bi da no ba nhei ro do ga bi ne te do pre si den te;
que ape sar da de po en te não co lo car be bi da pa ra o in- 
ves ti ga do, sa bia que ou tras pes so as aten di am es se pe di- 
do e dis po ni bi li za vam be bi das al coó li cas no ba nhei ro
pa ra Ro gé rio; que com o pas sar do tem po o fa to do pre- 
si den te es tar fre quen te men te em bri a ga do, pas sou a ser
co men tá rio tan to in ter na men te quan to ex ter na men te à
CBF”.

São Luís, terça-feira, 31 de agosto de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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Evento vai incentivar diversos empreendedores criativos e organizações para
transformar a Ilha do Amor na Ilha da Criatividade, no período de 04 a 12 de setembro

CRIATIVIDADE

Mobiliza SLZ tem início
no próximo sábado

U
m mo vi men to ca paz de co- 
nec tar pes so as, ne gó ci os e
ati vi da des cri a ti vas. Es se é o
Mo bi li za SLZ, que vai in- 

cen ti var di ver sos em pre en de do res
cri a ti vos e or ga ni za ções pa ra trans- 
for mar a Ilha do Amor na Ilha da Cri a- 
ti vi da de, no pe río do de 04 a 12 de se- 
tem bro de 2021, em ple no pe río do de
co me mo ra ções pe los 409 anos da ca- 
pi tal ma ra nhen se. “O nos so in tui to é
co nec tar to das es sas pes so as e or ga ni- 
za ções, dan do opor tu ni da de e vi si bi- 
li da de ao tra ba lho fei to por di ver sas
em pre sas, em pre en de do res, ar tis tas,
pro du to res cul tu rais, gru pos e mo vi- 
men tos in de pen den tes par ti ci pan tes.
Es se vín cu lo é a se men te de gran des e
ex ce len tes fru tos pa ra a eco no mia lu- 
do vi cen se”, des ta ca Da ni el le Abreu,
co or de na do ra do Mo bi li za SLZ.

Ide a li za dor do mo vi men to, o Se- 
brae Ma ra nhão apos ta na ini ci a ti va
co mo uma im por tan te fer ra men ta
nes ta re to ma da da eco no mia. “Com o
Mo bi li za SLZ, va mos am pli ar o al can- 
ce e a per cep ção do pú bli co pa ra a im- 
por tân cia da in dús tria cri a ti va, da cul- 
tu ra e do tu ris mo en quan to se to res
com gran de po ten ci al pa ra atra ção de
in ves ti men tos”, ana li sa Mau ro Bor ra- 
lho, di re tor téc ni co do Se brae-MA.

Pro gra ma ção
A aber tu ra ofi ci al do Mo bi li za vai

ocor rer no sá ba do (04), a par tir das

17h, na Pra ça De o do ro, Cen tro. Ao to- 
do, mais de 80 ações e even tos em di- 
ver sos for ma tos se rão re a li za dos de
for ma in de pen den te pe los par ti ci- 
pan tes do mo vi men to, nos mais va ri- 
a dos pon tos da ci da de. Além das ini ci- 
a ti vas de cri a ti vos autô no mos e em- 
pre sas, o Mo bi li za tam bém vai con tar
com di ver sas ações do po der pú bli co,
a exem plo das ati vi da des re a li za das
pe la Pre fei tu ra de São Luís.

A pro gra ma ção com ple ta po de ser
vis ta no si te www.mo bi li zaslz.com.br
e tam bém acom pa nha da nas re des
so ci ais do mo vi men to (@mo bi li za sa- 
o luis).

Ei xos te má ti cos
Os três prin ci pais ei xos do Mo bi li za

SLZ são a cul tu ra, o tu ris mo e a eco no- 
mia cri a ti va. O mo vi men to é a mis tu- 
ra, a co ne xão de to dos os po ten ci ais
econô mi cos e cri a ti vos de São Luís,
que pre ten de ge rar de sen vol vi men to
so ci al e econô mi co, opor tu ni da des
jus tas pa ra pe que nos ne gó ci os cri a ti- 
vos, além do res ga te e da po ten ci a li za- 
ção do or gu lho de ser e per ten cer a
São Luís do Ma ra nhão.

A ideia de re a li zar es ta pri mei ra
edi ção do Mo bi li za nas ceu em 2019,
com ins pi ra ção em gran des mo vi- 
men tos cri a ti vos na ci o nais e in ter na- 
ci o nais, a exem plo do SXSW (South by
Southwest Con fe ren ces & Fes ti vals),
re a li za do há mais de 30 anos no Te xas
(EUA); e o Flo ri pa Co nec ta, re a li za do
pe la pri mei ra vez em 2019, em San ta
Ca ta ri na.

Par ce ri as que mo bi li zam
Des de as pri mei ras ar ti cu la ções, o

Mo bi li za SLZ já re ce beu a ade são de
im por tan tes par cei ros co mo a Pre fei- 
tu ra de São Luís e a As so ci a ção Co- 
mer ci al do Ma ra nhão (ACM-MA). À
me di da que o pro je to se de sen vol veu

e se con cre ti zou, ou tras im por tan tes
or ga ni za ções e em pre sas tam bém se
mo bi li za ram pa ra tor nar to do o pla- 
ne ja men to re al. Tu do is so só se rá pos- 
sí vel por cau sa dos com pro mis sos fir-
ma dos com a Fe de ra ção das In dús tri- 
as do Es ta do do Ma ra nhão (FI E MA), o
Gru po Equa to ri al Ener gia e o São Luís
Shop ping, que são par cei ros do mo vi- 
men to; além do Ins ti tu to Cul tu ral Va le
e da em pre sa ma ra nhen se Al vo ra da
Mo tos, que são pa tro ci na do res ofi ci-
ais do Mo bi li za SLZ.

Fa zer par te do Mo bi li za é de cla rar
amor, or gu lho e res pei to pe la ci da de,
agre gar a mar ca a um mo vi men to que
des per ta o va lor da cul tu ra, da me mó- 
ria his tó ri ca, da cri a ti vi da de, do em- 
pre en de do ris mo, da cons ci ên cia de
que as ações co le ti vas mo bi li zam de-
sen vol vi men to e rein ven tam a his tó- 
ria de um lu gar e de um po vo. “O Se- 
brae acre di ta que mo vi men tos des sa
mag ni tu de só im pac tam po si ti va- 
men te de for ma re le van te com par ce-
ri as com pro me ti das co mo es sas que
con se gui mos agre gar pa ra o Mo bi li za
SLZ.

Is so faz par te da nos sa mis são de
co nec tar pe lo em pre en de do ris mo e
es ta mos mui to an si o sos já pe lo le ga- 
do que a ini ci a ti va cer ta men te vai dei- 
xar na ci da de”, acre di ta o di re tor su-
pe rin ten den te do Se brae, Al ber ti no
Le al.

LITERATURA

Academia Maranhense de Trovas é reativada
Um mo vi men to cul tu ral his tó ri co 

pa ra res ga tar e di fun dir a tro va no Ma- 
ra nhão. Aca de mia Ma ra nhen se de 
Tro vas (AMT) ga nha vi da no va. A so le- 
ni da de de re a ti va ção da no va ins ti tui- 
ção li te rá ria ocor reu no sá ba do, 
28/08, na Aca de mia Lu mi nen se de 
Le tras, em Pa ço do Lu mi ar, on de fun- 
ci o na rá a se de pro vi só ria. “Vi e mos 
aqui cor rer atrás da luz, fun dir o pas- 
sa do e o pre sen te pa ra que o fu tu ro se- 
ja de pros pe ri da de pa ra a tro va no 
Ma ra nhão”, dis se a es cri to ra e jor na- 
lis ta Wan da Cu nha, du ran te a As sem- 
bleia As sem bleia Ge ral Ex tra or di ná ria 
pa ra de li be ra ções so bre sua re es tru- 
tu ra ção da no va aca de mia.

A Aca de mia Ma ra nhen se de Tro vas 
(AMT) foi fun da da em 1968 pe lo edu- 
ca dor, jor na lis ta, po e ta e es cri tor ma- 
ra nhen se, Car los Cu nha, jun ta men te 
com ou tros tro va do res da épo ca. Com 
a mor te pre ma tu ra de Car los Cu nha 
em ou tu bro de 1990, a aca de mia 
aden trou um pro ces so de ina ti vi da de. 
Mais de 30 anos de pois, a en ti da de ga- 
nha vi da no va, pe las mãos da es cri tor 
e jor na lis ta, Wan da Cu nha, fi lha de 
Car los Cu nha, atu al de le ga da da 
União Bra si lei ra de Tro va do res em 
São Luís, jun ta men te com tro va do res 
da atu a li da de. A no va AMT te rá co mo 
pa tro no, o mul ti ar tis ta Car los Cu nha.

FOI CRIADA UMA JUNTA GOVERNATIVA PARA REESTRUTURAÇÃO DA NOVA ACADEMIA.

Pa ra o pre si den te da Aca de mia Lu- 
mi nen se de Le tras, Antô nio Fer rei ra, a 
re a ti va ção da Aca de mia de Tro vas re- 
pre sen ta a ex pres são em ble má ti ca da 
tro va no Ma ra nhão. “A li te ra tu ra ma- 
ra nhen se pre ci sa va des ta re vi ta li za- 
ção. Já te mos qua se 30 tro va do res pa- 
ra a no va aca de mia, mos tran do que a 
tro va ain da es tá vi va e, as sim, va mos 
con ti nu ar o tra ba lho que Car los Cu- 
nha dei xou. O tro va dor é um me nes- 
trel, o can ta dor da ar te, do amor, da 
tris te za e da ale gria”, ob ser va Antô nio 
Fer rei ra.

A Jucey San ta na, pre si den te da Fe- 
de ra ção das Aca de mi as de Le tras do 
Ma ra nhão (Fal ma) des ta cou que as 
aca de mi as são eter nas. Por es ta ra zão, 
a re a ti va ção da Aca de mia Ma ra nhão 
de Tro vas é mui to im por tan te pa ra a 
li te ra tu ra do Ma ra nhão. “A Fal ma 
abra ça es te pro je to de re a ti va ção da 
aca de mia fun da da por Car los Cu nha”, 
dis se Jucey San ta na.

Pa ra a pre si den te da As so ci a ção La- 
ti na de Cul tu ra, Dilercy Adler, es te é 
um mo men to his tó ri co e afe ti vo tam- 
bém. “Car los Cu nha foi um ar tis ta 
múl ti plo que, mui to in te li gen te, dei- 
xou seu le ga do na in te lec tu a li da de 
ma ra nhen se. Ago ra, a tro va re nas ce 

no Ma ra nhão. Es te re nas ci men to é 
um mar co e con tri bui rá pa ra que a 
tro va no Bra sil te nha tam bém a mar ca 
ma ra nhen se”, res sal tou Dilercy Adler.

O pro je to de re a ti va ção da AMT 
con ta com o apoio do po e ta e pro du- 
tor cul tu ral Pau li nho Di ma ré e das 
jor na lis tas Fran ci Mon te les e Yndara 
Vas ques. In te gra as ações de res ga te 
da me mó ria da vi da e obra de Car los 
Cu nha, ar tis ta múl ti plo, que em ou tu- 
bro com ple ta rá 31 anos de fa le ci do. O 
mo vi men to con ta tam bém com o 
apoio da Aca de mia Lu mi nen se de Le- 
tras, on de fun ci o na rá a se de pro vi só- 
ria da AMT.

Du ran te a as sem bleia, foi cri a da 
uma jun ta go ver na ti va que tra ba lha rá 
du ran te 90 di as na re es tru tu ra ção da 
no va aca de mia. A pos se de seus mem-
bros tro va do res es tá pre vis ta pa ra no- 
vem bro des te ano. A jun ta tem co mo 
pre si den te, Wan da Cu nha, e é com-
pos ta por Antô nio Fer rei ra (se cre tá- 
rio) e Pau li nho Di ma ré (te sou rei ro). 
Com põe a co mis são es ta tu tá ria Ivo ne 
Oli vei ra, Adil son de Je sus (da Aca de-
mia Lu mi nen se de Le tras) e Co ro nel 
Fur ta do, da Aca de mia de Ci ên ci as, Le-
tras e Ar tes Mi li ta res.

RETORNO

Netflix anuncia data da
3ª temporada de You

NO TEASER, JOE REFLETE SOBRE NOVO ESTÁGIO DA SUA VIDA.

A Net flix anun ci ou nes ta se gun da-fei ra (30) a da ta de
es treia da ter cei ra tem po ra da de You. Gran de su ces so
no ser vi ço de stre a ming, a sé rie re tor na com a his tó ria de
Joe (Penn Badgley) e Lo ve (Vic to ria Pe dret ti) em 15 de
ou tu bro des te ano. Após o ca os da se gun da tem po ra da,
o ca sal pre ci sa mu dar os ares e ir pa ra ou tro Es ta do. Com
a mor te de Forty (Ja mes Scully) e o anún cio da gra vi dez
de Lo ve, a vi da do ca sal nun ca mais se rá a mes ma. No te- 
a ser di vul ga do nes ta se gun da, Joe re fle te so bre o no vo
es tá gio em sua tra je tó ria. Ago ra, o stal ker te rá que li dar
com a res pon sa bi li da de de ser pai. Ele co me ça com al go
sim ples: de ci dir o no me do fi lho.

En quan to a mãe de Lo ve, Dot tie Quinn (Saf fron Bur- 
rows), quer ho me na ge ar Forty, o pai da cri an ça quer dar
um no me for te, clás si co e im po nen te pa ra o be bê. Ele
de ci de, en tão, cha má-lo de Henry. Com es treia con fir- 
ma da pa ra ou tu bro, a no va tem po ra da con ta rá com
Sha li ta Grant (Se ar ch Party), Scott Spe ed man (An jos da
Noi te) e Tra vis Van Win kle
(Trans for mers) no elen co.

A Net flix tam bém re ve lou as pri mei ras ima gens da
no va le va de epi só di os. As fo tos mos tram Joe e Lo ve com
o fi lho e in tro duz Sha li ta Grant co mo Sherry, a pos sí vel
no va ví ti ma do pro ta go nis ta.

MÚSICA

Single “Agô” antecipa 
novo disco de Rommel

SINGLE DO NOVO ÁLBUM,“KARAWARA”,  SERÁ LANÇADO DIA 3.

No pró xi mo dia 3 de se tem bro, che ga a to das as pla ta- 
for mas de stre a ming a mú si ca “Agô”, pri mei ro sin gle de
“Ka rawa ra”, ál bum que o can tor e com po si tor Rom mel
lan ça em no vem bro, pe la gra va do ra Bis coi to Fi no. O vi- 
de o cli pe de “Agô” se rá lan ça do no dia se guin te (4 de se- 
tem bro, sá ba do) e no dia 5 de se tem bro se rá dis po ni bi li- 
za do o mi ni-do cu men tá rio “Agô – Até o so pro der ra dei- 
ro”.

Com pos ta por Rom mel, em par ce ria com En ri co Li- 
ma e Or lan do Ma ce do, “Agô” é um ije xá, rit mo pe lo qual
o ar tis ta sem pre foi apai xo na do. A mú si ca pas seia pe la
cul tu ra afro-bra si lei ra, em diá lo go com a so no ri da de
dos ter rei ros das re li giões de ma triz afri ca na. “Pe din do a
paz de Oxa lá/ di zen do agô aos Ori xás/ Agô/ Le van do
flo res pa ra ofer tar/ e as pe ga das vão pro mar/ Amor”, diz
um tre cho da le tra, que tam bém re for ça a im por tân cia
da ar te co mo uma for ma de re sis tên cia, o que se ma ni- 
fes ta em ou tras fai xas de “Ka rawa ra”.

O vi de o cli pe de “Agô” foi ro da do no Rio de Ja nei ro,
com a pre sen ça de Ali ne Va len tim, pro fes so ra de dan ças
afro-bra si lei ras, e é de di ca do ao cen te ná rio de Mer ce des
Bap tis ta, bai la ri na e co reó gra fa bra si lei ra, pi o nei ra no
com ba te ao ra cis mo.

“Ka rawa ra” tem can ções em por tu guês, in glês e fran- 
cês e con ta com a par ti ci pa ção de mú si cos do Bra sil e do
Ca na dá, on de o ma ra nhen se Rom mel mo ra atu al men te.

Em “Agô”, Rom mel (voz e vi o lão) é acom pa nha do por
Car los Ba la (ba te ria), An dré Ga lam ba (bai xo e gui tar ra),
Vovô Sa ra man da (per cus são), Da vid Ryshpan (te cla do),
Par rô Mel lo (sa xo fo ne), Már cio Oli vei ra (trom pe te),
Deb son Sil va (trom bo ne), Jor dan Za lis e Pryia Shah
(bac king vo cals).

São Luís, terça-feira, 31 de agosto de 2021
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Pet na cabine

A Azul pas sou a dis po ni bi li zar o “Pet na
Ca bi ne” pa ra quem vai em bar car com a
com pa nhia ru mo a Lis boa, em Por tu gal. O
no vo ser vi ço, dis po ní vel des de o iní cio de
agos to, tam bém é ofe re ci do em vi a gens dos
Es ta dos Uni dos e da Eu ro pa pa ra o Bra sil.
Du ran te os vo os da Azul, pe lo va lor de 150
eu ros ou dó la res, o ani mal de es ti ma ção é
trans por ta do na ca bi ne da ae ro na ve jun to
ao do no. 

Turismo e consumo

O Tu ris mo bra si lei ro de ve mo vi men tar,
até o fi nal de 2021, cer ca de R$ 60,6 bi lhões,
re to man do par te da fa tia que ha via per di do
em 2020 em fun ção da pan de mia, quan do
res pon deu por ape nas R$ 53,7 bi lhões. É o
que apon ta a pes qui sa IPC Maps, es pe ci a li- 
za da em po ten ci al de con su mo dos bra si lei- 
ros há qua se 30 anos, con si de ran do des pe- 
sas com ali men ta ção, hos pe da gem, pas sa-
gens aé re as e de ôni bus e com bus tí vel.

O Dom Hos pi tal Dia co me ça a fun -
ci o nar no iní cio des te mês de se tem -
bro e sur ge co mo pi o nei ro no seg -
men to de hos pi tais dia no Es ta do do
Ma ra nhão. Lo ca li za do em um dos
bair ros mais no bres de São Luís – na
Rua Ló tus, N. 07, Jar dim Re nas cen ça
(La goa) – es sa uni da de aten de a de -
man da por pro ce di men tos ci rúr gi cos
de bai xa e mé dia com ple xi da de, com
se gu ran ça e a van ta gem da al ta mé -
di ca ser no mes mo dia da ci rur gia. O
em pre en di men to dos só ci os Gus ta vo
e Ro dol fo Al mei da; Adal ber to Te o -
bal do, Dr. Már cio As sub e Car los
Adler (fo to) é um ver da dei ro mar co
pa ra a saú de e qua li da de de vi da de
to dos os ma ra nhen ses

O mo vi men to Mo bi li za
SLZ vem aí pa ra in cen -
ti var di ver sos em pre -
en de do res cri a ti vos e
or ga ni za ções pa ra
trans for mar a Ilha do
Amor na Ilha da Cri a ti -
vi da de. O even to acon -
te ce de 4 a 12 de se -
tem bro, em co me mo -
ra ções dos 409 anos da
ca pi tal ma ra nhen se.
Al ber ti no Fi lho, su pe -
rin ten den te do Se brae-
MA acre di ta que mo vi -
men tos des sa mag ni -
tu de só im pac tam po -
si ti va men te e de for ma
re le van te’.

A Se cre ta ria de Es ta do
do Tu ris mo (Se tur) par -
ti ci pou do 1º Se mi ná rio
de De sen vol vi men to
Tu rís ti co do IF MA de
Bar ra do Cor da (MA),
com o te ma “Et no/Eco -
tu ris mo em ter ras Bar -
ra-cor den ses: De sa fi os
e Pos si bi li da des”. O
en con tro ocor reu de 26
e 27 de agos to em Bar -
ra do Cor da. O se cre tá -
rio ad jun to de Es ta do
do Tu ris mo, Hu go Vei -
ga; mar cou pre sen ça e
foi um dos pa les tran -
tes.

Novo HSE I

To da a es tru tu ra que fun ci o na va no Hos pi tal
São Luiz (HSLZ) na Ci da de Ope rá ria pas sa a ser
con cen tra da no no vo HSE / Hos pi tal dos Ser vi- 
do res no Re nas cen ça, lo ca li za do na Rua Ca ru ta-
pe ra(atrás do Hos pi tal Car los Ma ci ei ra); on de à
par tir de ago ra, acon te ce rá to do o aten di men to
aos ser vi do res es ta du ais, mas so men te aque les
con tri buin tes do FUN BEN. As obras es tão sen- 
do con cluí das e ago ra a uni da de es tá na fa se fi- 
nal de im plan ta ção. A Se cre tá ria Flá via Ale xan-
dri na (SE GEP) e sua equi pe têm acom pa nha do
de per to to das as eta pas do pro je to.

Novo HSE II

To dos os pro fis si o nais do HSLZ vão mi grar
pa ra o HSE, to ta li zan do cer ca de 1.500 co la bo ra- 
do res en tre ce le tis tas, ser vi ços ter cei ri za dos e
pres ta do res de ser vi ços. Eles irão ocu par o no vo
pré dio do HSE, que con ta com 12mil 650 me tros
qua dra dos de área cons truí da.Já o HSLZ não pa- 
ra na Ci da de Ope rá ria, e con ti nua aber to, mas
fa zen do o aten di men to ex clu si vo de ser vi do res
es ta du ais pa ci en tes de Covid19, e tor nan do-se
as sim uma uni da de ex tra do HSE. A ati va ção do
no vo Hos pi tal dos Ser vi do res / HSE se da rá no
pe río do de 01 a 06 de se tem bro. 

Tentativas de Fraude

O nú me ro de ata ques frau du len tos con tra
bra si lei ros che gou a 1,9 mi lhão no pri mei ro se- 
mes tre de 2021, o que cor res pon de a um au- 
men to de 15,6% com re la ção ao mes mo pe río do
do ano pas sa do. A al ta foi pu xa da prin ci pal men- 
te pe las ações con tra pes so as de até 25 anos, que
ti ve ram cres ci men to de 19,3%, de acor do com o
In di ca dor de Ten ta ti vas de Frau de da Se ra sa Ex- 
pe ri an. A en ti da de es ti ma que hou ve uma mo vi- 
men ta ção frau du len ta a ca da oi to se gun dos.Es- 
se au men to é um re fle xo da ace le ra ção da di gi- 
ta li za ção por con ta da pan de mia de co vid.

Pra curtir

Es tão aber tas as ins -
cri ções pa ra as ca pa -
ci ta ções do Pro gra ma
Tra ba lho Jo vem, no
âm bi to do ei xo co o -
pe ra ção es tra té gi ca,
no Po lo Pe drei ras. Os
cur sos se rão re a li za -
dos no dia 4 de se -
tem bro, no Cen tro da
Ju ven tu de do mu ni cí -
pio de Pe drei ras.

As ca pa ci ta ções ofe -
re cem as ses so ria
gra tui ta a po los de
co mér cio, pe que nos
em pre en di men tos e,
tam bém, à po pu la ção
de bai xa ren da – to -
dos lo ca li za dos no
Po lo Pe drei ras.

De par ta men to Es ta -
du al de Trân si to do
Ma ra nhão (De tran-
MA) en cer rou, no sá -
ba do (28), a sé rie de
mu ti rões de Exa mes
Prá ti cos de Di re ção
Vei cu lar (EPDV) re a li -
za dos em agos to no
Ma ra nhão. 

No to tal, du ran te to -
do o mês, fo ram re a -
li za dos 1.519 aten di -
men tos agen da dos só
em mu ti rões de exa -
mes prá ti cos, nos
quais fo ram ofer ta -
das 1.647 va gas.

Com 14 anos de ex pe -
ri ên cia no se tor de te -
le co mu ni ca ções, a
exe cu ti va Ca mi la Zoé
é a no va ge ren te de
Tra de Mar ke ting da
TIM São Pau lo.

For ma da em Pu bli ci -
da de e Pro pa gan da, a
pro fis si o nal tem ex -
pe ri ên cia em Mar ke -
ting, Tra de Mar ke ting
e Co mu ni ca ção.

Ca mi la te ve seu pri -
mei ro con ta to com a
TIM em 2008, co mo
es ta giá ria

São Luís, terça-feira, 31 de agosto de 2021

OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento Medicamentos de Formas 
Farmacêuticas Diversas para atender às necessidades das Unidades Hospitalares administradas pela 
Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM.
DATA DA ABERTURA: anteriormente marcada para às 09h (horário de Brasília), do dia 10/09/2021, fica 
ADIADA para às 09h (horário de Brasília), do dia 17/09/2021.
Local de Realização: Sistema Licitações-e (www.licitacoes-e.com.br).
Edital e demais informações estão disponíveis em www.emserh.ma.gov.br e www.licitacoes-e.com.br.
Informações adicionais serão prestadas na CSL/EMSERH localizada na Av. Borborema, Qd-16, n° 25, 
Bairro do Calhau, São Luís/MA, no horário de 08h às 12h e das 14h às 18h, de segunda a sexta, pelos 
e-mails csl@emserh.ma.gov.br e/ou vinicius.boueres@emserh.ma.gov.br ou pelo telefone (98) 
3235-7333.

São Luís (MA), 26 de agosto de 2021
Vinicius Boueres Diogo Fontes

Agente de Licitação da CSL/EMSERH

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

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 258/2021 - CSL/EMSERH
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 99.765/2021 – EMSERH

O PREGOEIRO DA SEGOV/MA, no uso de suas atribuições legais, AVISA aos interessados que a 

ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2021, anteriormente prevista para 30 de agosto de 

2021, às 15h, FICA ADIADA para o dia 01 de setembro de 2021, às 15h do corrente ano, no site 

eletrônico www.comprasnet.gov.br, licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR 

PREÇO, para contratação de empresa especializada para a manutenção preventiva e corretiva, 

com reposição de peças, de central telefônica das Residências Oficiais do Governo do Estado do 

Maranhão (Palácio dos Leões, Anexos do Palácio dos Leões e Residência do Vice-governador), 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, 30 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 ADIAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 21/2021-CSL/SEGOV-MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 139989/2021

A EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA – EMAP torna público que realizará 
licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço, no modo de disputa aberto, no dia 
27/09/2021, às 09h30 – hora de Brasília - DF, por meio do uso de recursos de tecnologia da informação, 
pelo site www.licitacoes-e.com.br, para contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços de locação, instalação e manutenção de 02 (dois) Aparelhos de Raios-X (equipamento de 
inspeção de volumes (bagagens) e pessoas), inclusive treinamento de usuários, instalação e manutenção 
preventiva e corretiva, pelo período de 12 (doze) meses, para a Empresa Maranhense de Administração 
Portuária – EMAP, com valor máximo estimado para a contratação de R$ 189.600,00 (cento e oitenta e 
nove mil e seiscentos reais), de acordo com o constante no Processo Administrativo nº 1481/2021 - EMAP, 
de 09/08/2021 e especificações e condições do Edital e seus Anexos, e em conformidade disposições do 
Regulamento de Licitações e Contratos da Empresa Maranhense de Administração Portuária - EMAP, da 
Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e Lei Federal n° 13.303, de 30 de junho de 2016. 
O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados nos sites www.licitacoes-e.com.br e 
www.emap.ma.gov.br, no link Transparência/Compras, podendo ainda ser adquirido gratuitamente na 
CSL/EMAP, mediante solicitação pelo e-mail: csl@emap.ma.gov.br, durante os dias úteis, das 08h às 
12h e das 13h às 17h. Fones: (98) 3216-6533/3216-6531/3216-6532 e 3216-6028.

São Luís-MA, 27 de agosto de 2021
Flavia Alexsandra Noleto Miranda Carvalho

Gerente de Compras e Contratos da EMAP

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA-EMAP

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2021-EMAP

Aviso de Licitação Processo nº 0107/2021 Pregão Eletrônico nº.0026/2021, para a escolha 
da proposta mais vantajosa para formação de Registro de Preços para futura e eventual 
contratação de empresa para especialização em locação de veículos para uso no transpor-
te escolar, do tipo “MENOR PREÇO”, CRITÉRIO DE JULGAMENTO “MENOR PREÇO 
POR ITEM” que reger-se-á pelas disposições da Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 
2002, Decreto 10.024/19, do Pregão Eletrônico, Decreto Nº 7.892, de 23 janeiro de 2013, 
Decreto municipal nº 26/2021 pela Lei 8.666/93, de 21/06/93 e suas alterações e, ainda, pelo 
estabelecido no presente Edital e seus anexos.  Data: dia 14 de setembro de 2021 às 09:00min 
horário de Brasília, na Plataforma de Compras do Governa Federal (www.comprasnet.com.
br). O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na sala da Comissão Perma-
nente de Licitação de 2ª a 6ª feira das 08h00min às 12h00min, a Praça Cândido Mendes, 9, 
Cândido Mendes - MA, 65280-000, onde poderá ser consultado e/ou obtido gratuitamente em 
mídia removível (pen-driver), adquirido de forma física (em papel) mediante a entrega de uma 
resma de papel 500(quinhentas) folhas. Esclarecimentos adicionais deverão ser protocolados 
na Comissão Permanente de Licitação, no horário de expediente ou por e-mail, no endereço 
eletrônico: candidomendes.cpl@gmail.com. Cândido Mendes - MA. Keille Regina Dias de 
Araújo. Secretária Municipal de Educação do Município de Candido Mendes.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 015/2021 – CCL/PMB

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2.116/2021

OBJETO: Registro de Preço para futura aquisição de equipamentos e insumos de informática.
DATA DA ABERTURA: 15/09/2021 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), 27 de agosto de 2021.
Áquilas Conceição Martins

Pregoeira CCL/PMB

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2021, REGISTRO DE PREÇO Nº 

039/2021. O Município de Lago da Pedra (MA), por meio da Comissão Permanente de Licitação - 

CPL avisa aos interessados que fará realizar Licitação na seguinte modalidade e condições. Modali-

dade: Pregão Eletrônico SRP. Modo de disputa: Aberto. Tipo de licitação: Menor preço por item, que 

será regida pela Lei nº 10.520/2002 e Decreto nº 004/2021, subsidiariamente as disposições da Lei 

nº 8.666/93 e suas alterações. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EM-

PRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE DE SAÚDE 

PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. Data e horário 

do início da disputa: 14 de setembro de 2021, às 09h00min (nove). Site para realização do Pregão:

www.licitanet.com.br. Poderão participar da Licitação todas as empresas especializadas no ramo, 

que comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital, para a execução 
de seus objetivos. Maiores informações poderão ser obtidas no site do LICITANET e no portal

(https://lagodapedra.ma.gov.br/) e também nos dias de expediente das 08:00 às 12:00 horas, no Se-

tor de Licitação do Município de Lago da Pedra- MA, onde poderão ser consultados gratuitamente, 

desde que em mídia, podendo ainda ser solicitado via e-mail: cpllagodapedra@gmail.com. Lago da 

Pedra- MA, 23 de Agosto de 2021. Felipe Pereira Bacelar – Pregoeiro.

AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP nº 
09/2021/CCL/PMM. A Comissão Central de Licitação – CCL, através de seu Pregoeiro, torna 
público para conhecimento dos interessados, o CANCELAMENTO da licitação na modalidade 
Pregão Presencial, Sistema da Registro de Preço, do tipo menor preço, objetivando registro 
de preço para eventual prestação de serviços de manutenção em computadores, rede local, 
cartuchos e toners nas impressoras e multifuncionais das Secretarias Municipais de Monção/
MA, publicado no Átrio/Mural da Prefeitura Municipal de Monção e no Diário Oficial do Mu-
nicípio de Monção-DOM no dia 15 de abril de 2021, publicado no Diário Oficial do Estado do 
Maranhão-DOE em publicações de terceiros no dia 19 de abril de 2021 página 14, e publicado 
no Jornal O Imparcial no dia 19 de abril de 2021, marcada para o dia 03 de maio de 2021 às 
11h00min (horário de Brasília). Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço, das 08h as 
12h. Monção/MA, 05 de agosto de 2021. Kedma Oliveira Nussrala - Secretária Municipal de 
Finanças e Planejamento.

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO PÚBLICA
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 026/2021

A Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA, por meio do Secretário Municipal de Administração desig-
nado pelo Decreto nº 003/2021, torna público  para conhecimento dos interessados que, o Pregão 
Presencial SRP nº026/2021, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual con-
tratação de pessoa(s) jurídica(s) para fornecimento de Botijões de gás GLP 13 kg e recargas de Gás 
GLP 13 kg de interesse de diversas secretarias e fundos municipais de Anajatuba/MA com abertura 
prevista para o dia 02 de Setembro de 2021, às 09:00h (Nove horas), fica adiado para o dia 06 
de Setembro às 09:00h (Nove horas), por razões técnicos administrativas. Anajatuba - MA, em 
30 de agosto de 2021. LEONARDO MENDES ARAGÃO. Secretário Municipal de Administração. 
Decreto nº 003/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA
Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA

CNPJ: 06.002.372/0001-33
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

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-31/08,01e02/09

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO – MA
AV CONSTANTINO GEORGIANO RABELO, S/N – CENTRO

CNPJ: 06.003.891/0001-16

Aviso de licitação PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021-SRP. A Prefeitura Municipal de Presidente 
Juscelino/ MA, através da Secretária Municipal de Administração por força do Decreto 002/2021, torna 
público para conhecimento dos interessados, que fará realizar, sob a égide da lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, do decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do decreto nº 7.746, de 05 de junho 
de 2012, do decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993, decreto municipal 009/2021, Licitação na modalidade Pregão na sua forma 
Eletrônica, do tipo menor preço por item. Objeto: Registro de preços para futura e eventual Contratação 
de Empresa Especializada em fornecimento de combustíveis para atender da frota de veículos do 
Município de Presidente Juscelino/MA. A realização da sessão será no dia 15 de Setembro de 2021 ÀS 
09h00 no endereço eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br. O Edital completo está disponí-
vel para consulta e retirada nos endereços eletrônicos: www.portaldecompraspublicas.com.br e www.
presidentejuscelino.ma.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas pelo e-mail cplpj@hotmail.
com). Presidente Juscelino, 31/08/2021, Daniel Nina Nunes, Secretária Municipal de Administração.

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

Pet na cabine

A Azul pas sou a dis po ni bi li zar o “Pet na
Ca bi ne” pa ra quem vai em bar car com a
com pa nhia ru mo a Lis boa, em Por tu gal. O
no vo ser vi ço, dis po ní vel des de o iní cio de
agos to, tam bém é ofe re ci do em vi a gens dos
Es ta dos Uni dos e da Eu ro pa pa ra o Bra sil.
Du ran te os vo os da Azul, pe lo va lor de 150
eu ros ou dó la res, o ani mal de es ti ma ção é
trans por ta do na ca bi ne da ae ro na ve jun to
ao do no. 

Turismo e consumo

O Tu ris mo bra si lei ro de ve mo vi men tar,
até o fi nal de 2021, cer ca de R$ 60,6 bi lhões,
re to man do par te da fa tia que ha via per di do
em 2020 em fun ção da pan de mia, quan do
res pon deu por ape nas R$ 53,7 bi lhões. É o
que apon ta a pes qui sa IPC Maps, es pe ci a li- 
za da em po ten ci al de con su mo dos bra si lei- 
ros há qua se 30 anos, con si de ran do des pe- 
sas com ali men ta ção, hos pe da gem, pas sa-
gens aé re as e de ôni bus e com bus tí vel.

O Dom Hos pi tal Dia co me ça a fun -
ci o nar no iní cio des te mês de se tem -
bro e sur ge co mo pi o nei ro no seg -
men to de hos pi tais dia no Es ta do do
Ma ra nhão. Lo ca li za do em um dos
bair ros mais no bres de São Luís – na
Rua Ló tus, N. 07, Jar dim Re nas cen ça
(La goa) – es sa uni da de aten de a de -
man da por pro ce di men tos ci rúr gi cos
de bai xa e mé dia com ple xi da de, com
se gu ran ça e a van ta gem da al ta mé -
di ca ser no mes mo dia da ci rur gia. O
em pre en di men to dos só ci os Gus ta vo
e Ro dol fo Al mei da; Adal ber to Te o -
bal do, Dr. Már cio As sub e Car los
Adler (fo to) é um ver da dei ro mar co
pa ra a saú de e qua li da de de vi da de
to dos os ma ra nhen ses

O mo vi men to Mo bi li za
SLZ vem aí pa ra in cen -
ti var di ver sos em pre -
en de do res cri a ti vos e
or ga ni za ções pa ra
trans for mar a Ilha do
Amor na Ilha da Cri a ti -
vi da de. O even to acon -
te ce de 4 a 12 de se -
tem bro, em co me mo -
ra ções dos 409 anos da
ca pi tal ma ra nhen se.
Al ber ti no Fi lho, su pe -
rin ten den te do Se brae-
MA acre di ta que mo vi -
men tos des sa mag ni -
tu de só im pac tam po -
si ti va men te e de for ma
re le van te’.

A Se cre ta ria de Es ta do
do Tu ris mo (Se tur) par -
ti ci pou do 1º Se mi ná rio
de De sen vol vi men to
Tu rís ti co do IF MA de
Bar ra do Cor da (MA),
com o te ma “Et no/Eco -
tu ris mo em ter ras Bar -
ra-cor den ses: De sa fi os
e Pos si bi li da des”. O
en con tro ocor reu de 26
e 27 de agos to em Bar -
ra do Cor da. O se cre tá -
rio ad jun to de Es ta do
do Tu ris mo, Hu go Vei -
ga; mar cou pre sen ça e
foi um dos pa les tran -
tes.

Novo HSE I

To da a es tru tu ra que fun ci o na va no Hos pi tal
São Luiz (HSLZ) na Ci da de Ope rá ria pas sa a ser
con cen tra da no no vo HSE / Hos pi tal dos Ser vi- 
do res no Re nas cen ça, lo ca li za do na Rua Ca ru ta-
pe ra(atrás do Hos pi tal Car los Ma ci ei ra); on de à
par tir de ago ra, acon te ce rá to do o aten di men to
aos ser vi do res es ta du ais, mas so men te aque les
con tri buin tes do FUN BEN. As obras es tão sen- 
do con cluí das e ago ra a uni da de es tá na fa se fi- 
nal de im plan ta ção. A Se cre tá ria Flá via Ale xan-
dri na (SE GEP) e sua equi pe têm acom pa nha do
de per to to das as eta pas do pro je to.

Novo HSE II

To dos os pro fis si o nais do HSLZ vão mi grar
pa ra o HSE, to ta li zan do cer ca de 1.500 co la bo ra- 
do res en tre ce le tis tas, ser vi ços ter cei ri za dos e
pres ta do res de ser vi ços. Eles irão ocu par o no vo
pré dio do HSE, que con ta com 12mil 650 me tros
qua dra dos de área cons truí da.Já o HSLZ não pa- 
ra na Ci da de Ope rá ria, e con ti nua aber to, mas
fa zen do o aten di men to ex clu si vo de ser vi do res
es ta du ais pa ci en tes de Covid19, e tor nan do-se
as sim uma uni da de ex tra do HSE. A ati va ção do
no vo Hos pi tal dos Ser vi do res / HSE se da rá no
pe río do de 01 a 06 de se tem bro. 

Tentativas de Fraude

O nú me ro de ata ques frau du len tos con tra
bra si lei ros che gou a 1,9 mi lhão no pri mei ro se- 
mes tre de 2021, o que cor res pon de a um au- 
men to de 15,6% com re la ção ao mes mo pe río do
do ano pas sa do. A al ta foi pu xa da prin ci pal men- 
te pe las ações con tra pes so as de até 25 anos, que
ti ve ram cres ci men to de 19,3%, de acor do com o
In di ca dor de Ten ta ti vas de Frau de da Se ra sa Ex- 
pe ri an. A en ti da de es ti ma que hou ve uma mo vi- 
men ta ção frau du len ta a ca da oi to se gun dos.Es- 
se au men to é um re fle xo da ace le ra ção da di gi- 
ta li za ção por con ta da pan de mia de co vid.

Pra curtir

Es tão aber tas as ins -
cri ções pa ra as ca pa -
ci ta ções do Pro gra ma
Tra ba lho Jo vem, no
âm bi to do ei xo co o -
pe ra ção es tra té gi ca,
no Po lo Pe drei ras. Os
cur sos se rão re a li za -
dos no dia 4 de se -
tem bro, no Cen tro da
Ju ven tu de do mu ni cí -
pio de Pe drei ras.

As ca pa ci ta ções ofe -
re cem as ses so ria
gra tui ta a po los de
co mér cio, pe que nos
em pre en di men tos e,
tam bém, à po pu la ção
de bai xa ren da – to -
dos lo ca li za dos no
Po lo Pe drei ras.

De par ta men to Es ta -
du al de Trân si to do
Ma ra nhão (De tran-
MA) en cer rou, no sá -
ba do (28), a sé rie de
mu ti rões de Exa mes
Prá ti cos de Di re ção
Vei cu lar (EPDV) re a li -
za dos em agos to no
Ma ra nhão. 

No to tal, du ran te to -
do o mês, fo ram re a -
li za dos 1.519 aten di -
men tos agen da dos só
em mu ti rões de exa -
mes prá ti cos, nos
quais fo ram ofer ta -
das 1.647 va gas.

Com 14 anos de ex pe -
ri ên cia no se tor de te -
le co mu ni ca ções, a
exe cu ti va Ca mi la Zoé
é a no va ge ren te de
Tra de Mar ke ting da
TIM São Pau lo.

For ma da em Pu bli ci -
da de e Pro pa gan da, a
pro fis si o nal tem ex -
pe ri ên cia em Mar ke -
ting, Tra de Mar ke ting
e Co mu ni ca ção.

Ca mi la te ve seu pri -
mei ro con ta to com a
TIM em 2008, co mo
es ta giá ria

São Luís, terça-feira, 31 de agosto de 2021

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

Pet na cabine

A Azul pas sou a dis po ni bi li zar o “Pet na
Ca bi ne” pa ra quem vai em bar car com a
com pa nhia ru mo a Lis boa, em Por tu gal. O
no vo ser vi ço, dis po ní vel des de o iní cio de
agos to, tam bém é ofe re ci do em vi a gens dos
Es ta dos Uni dos e da Eu ro pa pa ra o Bra sil.
Du ran te os vo os da Azul, pe lo va lor de 150
eu ros ou dó la res, o ani mal de es ti ma ção é
trans por ta do na ca bi ne da ae ro na ve jun to
ao do no. 

Turismo e consumo

O Tu ris mo bra si lei ro de ve mo vi men tar,
até o fi nal de 2021, cer ca de R$ 60,6 bi lhões,
re to man do par te da fa tia que ha via per di do
em 2020 em fun ção da pan de mia, quan do
res pon deu por ape nas R$ 53,7 bi lhões. É o
que apon ta a pes qui sa IPC Maps, es pe ci a li- 
za da em po ten ci al de con su mo dos bra si lei- 
ros há qua se 30 anos, con si de ran do des pe- 
sas com ali men ta ção, hos pe da gem, pas sa-
gens aé re as e de ôni bus e com bus tí vel.

O Dom Hos pi tal Dia co me ça a fun -
ci o nar no iní cio des te mês de se tem -
bro e sur ge co mo pi o nei ro no seg -
men to de hos pi tais dia no Es ta do do
Ma ra nhão. Lo ca li za do em um dos
bair ros mais no bres de São Luís – na
Rua Ló tus, N. 07, Jar dim Re nas cen ça
(La goa) – es sa uni da de aten de a de -
man da por pro ce di men tos ci rúr gi cos
de bai xa e mé dia com ple xi da de, com
se gu ran ça e a van ta gem da al ta mé -
di ca ser no mes mo dia da ci rur gia. O
em pre en di men to dos só ci os Gus ta vo
e Ro dol fo Al mei da; Adal ber to Te o -
bal do, Dr. Már cio As sub e Car los
Adler (fo to) é um ver da dei ro mar co
pa ra a saú de e qua li da de de vi da de
to dos os ma ra nhen ses

O mo vi men to Mo bi li za
SLZ vem aí pa ra in cen -
ti var di ver sos em pre -
en de do res cri a ti vos e
or ga ni za ções pa ra
trans for mar a Ilha do
Amor na Ilha da Cri a ti -
vi da de. O even to acon -
te ce de 4 a 12 de se -
tem bro, em co me mo -
ra ções dos 409 anos da
ca pi tal ma ra nhen se.
Al ber ti no Fi lho, su pe -
rin ten den te do Se brae-
MA acre di ta que mo vi -
men tos des sa mag ni -
tu de só im pac tam po -
si ti va men te e de for ma
re le van te’.

A Se cre ta ria de Es ta do
do Tu ris mo (Se tur) par -
ti ci pou do 1º Se mi ná rio
de De sen vol vi men to
Tu rís ti co do IF MA de
Bar ra do Cor da (MA),
com o te ma “Et no/Eco -
tu ris mo em ter ras Bar -
ra-cor den ses: De sa fi os
e Pos si bi li da des”. O
en con tro ocor reu de 26
e 27 de agos to em Bar -
ra do Cor da. O se cre tá -
rio ad jun to de Es ta do
do Tu ris mo, Hu go Vei -
ga; mar cou pre sen ça e
foi um dos pa les tran -
tes.

Novo HSE I

To da a es tru tu ra que fun ci o na va no Hos pi tal
São Luiz (HSLZ) na Ci da de Ope rá ria pas sa a ser
con cen tra da no no vo HSE / Hos pi tal dos Ser vi- 
do res no Re nas cen ça, lo ca li za do na Rua Ca ru ta-
pe ra(atrás do Hos pi tal Car los Ma ci ei ra); on de à
par tir de ago ra, acon te ce rá to do o aten di men to
aos ser vi do res es ta du ais, mas so men te aque les
con tri buin tes do FUN BEN. As obras es tão sen- 
do con cluí das e ago ra a uni da de es tá na fa se fi- 
nal de im plan ta ção. A Se cre tá ria Flá via Ale xan-
dri na (SE GEP) e sua equi pe têm acom pa nha do
de per to to das as eta pas do pro je to.

Novo HSE II

To dos os pro fis si o nais do HSLZ vão mi grar
pa ra o HSE, to ta li zan do cer ca de 1.500 co la bo ra- 
do res en tre ce le tis tas, ser vi ços ter cei ri za dos e
pres ta do res de ser vi ços. Eles irão ocu par o no vo
pré dio do HSE, que con ta com 12mil 650 me tros
qua dra dos de área cons truí da.Já o HSLZ não pa- 
ra na Ci da de Ope rá ria, e con ti nua aber to, mas
fa zen do o aten di men to ex clu si vo de ser vi do res
es ta du ais pa ci en tes de Covid19, e tor nan do-se
as sim uma uni da de ex tra do HSE. A ati va ção do
no vo Hos pi tal dos Ser vi do res / HSE se da rá no
pe río do de 01 a 06 de se tem bro. 

Tentativas de Fraude

O nú me ro de ata ques frau du len tos con tra
bra si lei ros che gou a 1,9 mi lhão no pri mei ro se- 
mes tre de 2021, o que cor res pon de a um au- 
men to de 15,6% com re la ção ao mes mo pe río do
do ano pas sa do. A al ta foi pu xa da prin ci pal men- 
te pe las ações con tra pes so as de até 25 anos, que
ti ve ram cres ci men to de 19,3%, de acor do com o
In di ca dor de Ten ta ti vas de Frau de da Se ra sa Ex- 
pe ri an. A en ti da de es ti ma que hou ve uma mo vi- 
men ta ção frau du len ta a ca da oi to se gun dos.Es- 
se au men to é um re fle xo da ace le ra ção da di gi- 
ta li za ção por con ta da pan de mia de co vid.

Pra curtir

Es tão aber tas as ins -
cri ções pa ra as ca pa -
ci ta ções do Pro gra ma
Tra ba lho Jo vem, no
âm bi to do ei xo co o -
pe ra ção es tra té gi ca,
no Po lo Pe drei ras. Os
cur sos se rão re a li za -
dos no dia 4 de se -
tem bro, no Cen tro da
Ju ven tu de do mu ni cí -
pio de Pe drei ras.

As ca pa ci ta ções ofe -
re cem as ses so ria
gra tui ta a po los de
co mér cio, pe que nos
em pre en di men tos e,
tam bém, à po pu la ção
de bai xa ren da – to -
dos lo ca li za dos no
Po lo Pe drei ras.

De par ta men to Es ta -
du al de Trân si to do
Ma ra nhão (De tran-
MA) en cer rou, no sá -
ba do (28), a sé rie de
mu ti rões de Exa mes
Prá ti cos de Di re ção
Vei cu lar (EPDV) re a li -
za dos em agos to no
Ma ra nhão. 

No to tal, du ran te to -
do o mês, fo ram re a -
li za dos 1.519 aten di -
men tos agen da dos só
em mu ti rões de exa -
mes prá ti cos, nos
quais fo ram ofer ta -
das 1.647 va gas.

Com 14 anos de ex pe -
ri ên cia no se tor de te -
le co mu ni ca ções, a
exe cu ti va Ca mi la Zoé
é a no va ge ren te de
Tra de Mar ke ting da
TIM São Pau lo.

For ma da em Pu bli ci -
da de e Pro pa gan da, a
pro fis si o nal tem ex -
pe ri ên cia em Mar ke -
ting, Tra de Mar ke ting
e Co mu ni ca ção.

Ca mi la te ve seu pri -
mei ro con ta to com a
TIM em 2008, co mo
es ta giá ria

São Luís, terça-feira, 31 de agosto de 2021

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

Pet na cabine

A Azul pas sou a dis po ni bi li zar o “Pet na
Ca bi ne” pa ra quem vai em bar car com a
com pa nhia ru mo a Lis boa, em Por tu gal. O
no vo ser vi ço, dis po ní vel des de o iní cio de
agos to, tam bém é ofe re ci do em vi a gens dos
Es ta dos Uni dos e da Eu ro pa pa ra o Bra sil.
Du ran te os vo os da Azul, pe lo va lor de 150
eu ros ou dó la res, o ani mal de es ti ma ção é
trans por ta do na ca bi ne da ae ro na ve jun to
ao do no. 

Turismo e consumo

O Tu ris mo bra si lei ro de ve mo vi men tar,
até o fi nal de 2021, cer ca de R$ 60,6 bi lhões,
re to man do par te da fa tia que ha via per di do
em 2020 em fun ção da pan de mia, quan do
res pon deu por ape nas R$ 53,7 bi lhões. É o
que apon ta a pes qui sa IPC Maps, es pe ci a li- 
za da em po ten ci al de con su mo dos bra si lei- 
ros há qua se 30 anos, con si de ran do des pe- 
sas com ali men ta ção, hos pe da gem, pas sa-
gens aé re as e de ôni bus e com bus tí vel.

O Dom Hos pi tal Dia co me ça a fun -
ci o nar no iní cio des te mês de se tem -
bro e sur ge co mo pi o nei ro no seg -
men to de hos pi tais dia no Es ta do do
Ma ra nhão. Lo ca li za do em um dos
bair ros mais no bres de São Luís – na
Rua Ló tus, N. 07, Jar dim Re nas cen ça
(La goa) – es sa uni da de aten de a de -
man da por pro ce di men tos ci rúr gi cos
de bai xa e mé dia com ple xi da de, com
se gu ran ça e a van ta gem da al ta mé -
di ca ser no mes mo dia da ci rur gia. O
em pre en di men to dos só ci os Gus ta vo
e Ro dol fo Al mei da; Adal ber to Te o -
bal do, Dr. Már cio As sub e Car los
Adler (fo to) é um ver da dei ro mar co
pa ra a saú de e qua li da de de vi da de
to dos os ma ra nhen ses

O mo vi men to Mo bi li za
SLZ vem aí pa ra in cen -
ti var di ver sos em pre -
en de do res cri a ti vos e
or ga ni za ções pa ra
trans for mar a Ilha do
Amor na Ilha da Cri a ti -
vi da de. O even to acon -
te ce de 4 a 12 de se -
tem bro, em co me mo -
ra ções dos 409 anos da
ca pi tal ma ra nhen se.
Al ber ti no Fi lho, su pe -
rin ten den te do Se brae-
MA acre di ta que mo vi -
men tos des sa mag ni -
tu de só im pac tam po -
si ti va men te e de for ma
re le van te’.

A Se cre ta ria de Es ta do
do Tu ris mo (Se tur) par -
ti ci pou do 1º Se mi ná rio
de De sen vol vi men to
Tu rís ti co do IF MA de
Bar ra do Cor da (MA),
com o te ma “Et no/Eco -
tu ris mo em ter ras Bar -
ra-cor den ses: De sa fi os
e Pos si bi li da des”. O
en con tro ocor reu de 26
e 27 de agos to em Bar -
ra do Cor da. O se cre tá -
rio ad jun to de Es ta do
do Tu ris mo, Hu go Vei -
ga; mar cou pre sen ça e
foi um dos pa les tran -
tes.

Novo HSE I

To da a es tru tu ra que fun ci o na va no Hos pi tal
São Luiz (HSLZ) na Ci da de Ope rá ria pas sa a ser
con cen tra da no no vo HSE / Hos pi tal dos Ser vi- 
do res no Re nas cen ça, lo ca li za do na Rua Ca ru ta-
pe ra(atrás do Hos pi tal Car los Ma ci ei ra); on de à
par tir de ago ra, acon te ce rá to do o aten di men to
aos ser vi do res es ta du ais, mas so men te aque les
con tri buin tes do FUN BEN. As obras es tão sen- 
do con cluí das e ago ra a uni da de es tá na fa se fi- 
nal de im plan ta ção. A Se cre tá ria Flá via Ale xan-
dri na (SE GEP) e sua equi pe têm acom pa nha do
de per to to das as eta pas do pro je to.

Novo HSE II

To dos os pro fis si o nais do HSLZ vão mi grar
pa ra o HSE, to ta li zan do cer ca de 1.500 co la bo ra- 
do res en tre ce le tis tas, ser vi ços ter cei ri za dos e
pres ta do res de ser vi ços. Eles irão ocu par o no vo
pré dio do HSE, que con ta com 12mil 650 me tros
qua dra dos de área cons truí da.Já o HSLZ não pa- 
ra na Ci da de Ope rá ria, e con ti nua aber to, mas
fa zen do o aten di men to ex clu si vo de ser vi do res
es ta du ais pa ci en tes de Covid19, e tor nan do-se
as sim uma uni da de ex tra do HSE. A ati va ção do
no vo Hos pi tal dos Ser vi do res / HSE se da rá no
pe río do de 01 a 06 de se tem bro. 

Tentativas de Fraude

O nú me ro de ata ques frau du len tos con tra
bra si lei ros che gou a 1,9 mi lhão no pri mei ro se- 
mes tre de 2021, o que cor res pon de a um au- 
men to de 15,6% com re la ção ao mes mo pe río do
do ano pas sa do. A al ta foi pu xa da prin ci pal men- 
te pe las ações con tra pes so as de até 25 anos, que
ti ve ram cres ci men to de 19,3%, de acor do com o
In di ca dor de Ten ta ti vas de Frau de da Se ra sa Ex- 
pe ri an. A en ti da de es ti ma que hou ve uma mo vi- 
men ta ção frau du len ta a ca da oi to se gun dos.Es- 
se au men to é um re fle xo da ace le ra ção da di gi- 
ta li za ção por con ta da pan de mia de co vid.

Pra curtir

Es tão aber tas as ins -
cri ções pa ra as ca pa -
ci ta ções do Pro gra ma
Tra ba lho Jo vem, no
âm bi to do ei xo co o -
pe ra ção es tra té gi ca,
no Po lo Pe drei ras. Os
cur sos se rão re a li za -
dos no dia 4 de se -
tem bro, no Cen tro da
Ju ven tu de do mu ni cí -
pio de Pe drei ras.

As ca pa ci ta ções ofe -
re cem as ses so ria
gra tui ta a po los de
co mér cio, pe que nos
em pre en di men tos e,
tam bém, à po pu la ção
de bai xa ren da – to -
dos lo ca li za dos no
Po lo Pe drei ras.

De par ta men to Es ta -
du al de Trân si to do
Ma ra nhão (De tran-
MA) en cer rou, no sá -
ba do (28), a sé rie de
mu ti rões de Exa mes
Prá ti cos de Di re ção
Vei cu lar (EPDV) re a li -
za dos em agos to no
Ma ra nhão. 

No to tal, du ran te to -
do o mês, fo ram re a -
li za dos 1.519 aten di -
men tos agen da dos só
em mu ti rões de exa -
mes prá ti cos, nos
quais fo ram ofer ta -
das 1.647 va gas.

Com 14 anos de ex pe -
ri ên cia no se tor de te -
le co mu ni ca ções, a
exe cu ti va Ca mi la Zoé
é a no va ge ren te de
Tra de Mar ke ting da
TIM São Pau lo.

For ma da em Pu bli ci -
da de e Pro pa gan da, a
pro fis si o nal tem ex -
pe ri ên cia em Mar ke -
ting, Tra de Mar ke ting
e Co mu ni ca ção.

Ca mi la te ve seu pri -
mei ro con ta to com a
TIM em 2008, co mo
es ta giá ria

São Luís, terça-feira, 31 de agosto de 2021

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

Pet na cabine

A Azul pas sou a dis po ni bi li zar o “Pet na
Ca bi ne” pa ra quem vai em bar car com a
com pa nhia ru mo a Lis boa, em Por tu gal. O
no vo ser vi ço, dis po ní vel des de o iní cio de
agos to, tam bém é ofe re ci do em vi a gens dos
Es ta dos Uni dos e da Eu ro pa pa ra o Bra sil.
Du ran te os vo os da Azul, pe lo va lor de 150
eu ros ou dó la res, o ani mal de es ti ma ção é
trans por ta do na ca bi ne da ae ro na ve jun to
ao do no. 

Turismo e consumo

O Tu ris mo bra si lei ro de ve mo vi men tar,
até o fi nal de 2021, cer ca de R$ 60,6 bi lhões,
re to man do par te da fa tia que ha via per di do
em 2020 em fun ção da pan de mia, quan do
res pon deu por ape nas R$ 53,7 bi lhões. É o
que apon ta a pes qui sa IPC Maps, es pe ci a li- 
za da em po ten ci al de con su mo dos bra si lei- 
ros há qua se 30 anos, con si de ran do des pe- 
sas com ali men ta ção, hos pe da gem, pas sa-
gens aé re as e de ôni bus e com bus tí vel.

O Dom Hos pi tal Dia co me ça a fun -
ci o nar no iní cio des te mês de se tem -
bro e sur ge co mo pi o nei ro no seg -
men to de hos pi tais dia no Es ta do do
Ma ra nhão. Lo ca li za do em um dos
bair ros mais no bres de São Luís – na
Rua Ló tus, N. 07, Jar dim Re nas cen ça
(La goa) – es sa uni da de aten de a de -
man da por pro ce di men tos ci rúr gi cos
de bai xa e mé dia com ple xi da de, com
se gu ran ça e a van ta gem da al ta mé -
di ca ser no mes mo dia da ci rur gia. O
em pre en di men to dos só ci os Gus ta vo
e Ro dol fo Al mei da; Adal ber to Te o -
bal do, Dr. Már cio As sub e Car los
Adler (fo to) é um ver da dei ro mar co
pa ra a saú de e qua li da de de vi da de
to dos os ma ra nhen ses

O mo vi men to Mo bi li za
SLZ vem aí pa ra in cen -
ti var di ver sos em pre -
en de do res cri a ti vos e
or ga ni za ções pa ra
trans for mar a Ilha do
Amor na Ilha da Cri a ti -
vi da de. O even to acon -
te ce de 4 a 12 de se -
tem bro, em co me mo -
ra ções dos 409 anos da
ca pi tal ma ra nhen se.
Al ber ti no Fi lho, su pe -
rin ten den te do Se brae-
MA acre di ta que mo vi -
men tos des sa mag ni -
tu de só im pac tam po -
si ti va men te e de for ma
re le van te’.

A Se cre ta ria de Es ta do
do Tu ris mo (Se tur) par -
ti ci pou do 1º Se mi ná rio
de De sen vol vi men to
Tu rís ti co do IF MA de
Bar ra do Cor da (MA),
com o te ma “Et no/Eco -
tu ris mo em ter ras Bar -
ra-cor den ses: De sa fi os
e Pos si bi li da des”. O
en con tro ocor reu de 26
e 27 de agos to em Bar -
ra do Cor da. O se cre tá -
rio ad jun to de Es ta do
do Tu ris mo, Hu go Vei -
ga; mar cou pre sen ça e
foi um dos pa les tran -
tes.

Novo HSE I

To da a es tru tu ra que fun ci o na va no Hos pi tal
São Luiz (HSLZ) na Ci da de Ope rá ria pas sa a ser
con cen tra da no no vo HSE / Hos pi tal dos Ser vi- 
do res no Re nas cen ça, lo ca li za do na Rua Ca ru ta-
pe ra(atrás do Hos pi tal Car los Ma ci ei ra); on de à
par tir de ago ra, acon te ce rá to do o aten di men to
aos ser vi do res es ta du ais, mas so men te aque les
con tri buin tes do FUN BEN. As obras es tão sen- 
do con cluí das e ago ra a uni da de es tá na fa se fi- 
nal de im plan ta ção. A Se cre tá ria Flá via Ale xan-
dri na (SE GEP) e sua equi pe têm acom pa nha do
de per to to das as eta pas do pro je to.

Novo HSE II

To dos os pro fis si o nais do HSLZ vão mi grar
pa ra o HSE, to ta li zan do cer ca de 1.500 co la bo ra- 
do res en tre ce le tis tas, ser vi ços ter cei ri za dos e
pres ta do res de ser vi ços. Eles irão ocu par o no vo
pré dio do HSE, que con ta com 12mil 650 me tros
qua dra dos de área cons truí da.Já o HSLZ não pa- 
ra na Ci da de Ope rá ria, e con ti nua aber to, mas
fa zen do o aten di men to ex clu si vo de ser vi do res
es ta du ais pa ci en tes de Covid19, e tor nan do-se
as sim uma uni da de ex tra do HSE. A ati va ção do
no vo Hos pi tal dos Ser vi do res / HSE se da rá no
pe río do de 01 a 06 de se tem bro. 

Tentativas de Fraude

O nú me ro de ata ques frau du len tos con tra
bra si lei ros che gou a 1,9 mi lhão no pri mei ro se- 
mes tre de 2021, o que cor res pon de a um au- 
men to de 15,6% com re la ção ao mes mo pe río do
do ano pas sa do. A al ta foi pu xa da prin ci pal men- 
te pe las ações con tra pes so as de até 25 anos, que
ti ve ram cres ci men to de 19,3%, de acor do com o
In di ca dor de Ten ta ti vas de Frau de da Se ra sa Ex- 
pe ri an. A en ti da de es ti ma que hou ve uma mo vi- 
men ta ção frau du len ta a ca da oi to se gun dos.Es- 
se au men to é um re fle xo da ace le ra ção da di gi- 
ta li za ção por con ta da pan de mia de co vid.

Pra curtir

Es tão aber tas as ins -
cri ções pa ra as ca pa -
ci ta ções do Pro gra ma
Tra ba lho Jo vem, no
âm bi to do ei xo co o -
pe ra ção es tra té gi ca,
no Po lo Pe drei ras. Os
cur sos se rão re a li za -
dos no dia 4 de se -
tem bro, no Cen tro da
Ju ven tu de do mu ni cí -
pio de Pe drei ras.

As ca pa ci ta ções ofe -
re cem as ses so ria
gra tui ta a po los de
co mér cio, pe que nos
em pre en di men tos e,
tam bém, à po pu la ção
de bai xa ren da – to -
dos lo ca li za dos no
Po lo Pe drei ras.

De par ta men to Es ta -
du al de Trân si to do
Ma ra nhão (De tran-
MA) en cer rou, no sá -
ba do (28), a sé rie de
mu ti rões de Exa mes
Prá ti cos de Di re ção
Vei cu lar (EPDV) re a li -
za dos em agos to no
Ma ra nhão. 

No to tal, du ran te to -
do o mês, fo ram re a -
li za dos 1.519 aten di -
men tos agen da dos só
em mu ti rões de exa -
mes prá ti cos, nos
quais fo ram ofer ta -
das 1.647 va gas.

Com 14 anos de ex pe -
ri ên cia no se tor de te -
le co mu ni ca ções, a
exe cu ti va Ca mi la Zoé
é a no va ge ren te de
Tra de Mar ke ting da
TIM São Pau lo.

For ma da em Pu bli ci -
da de e Pro pa gan da, a
pro fis si o nal tem ex -
pe ri ên cia em Mar ke -
ting, Tra de Mar ke ting
e Co mu ni ca ção.

Ca mi la te ve seu pri -
mei ro con ta to com a
TIM em 2008, co mo
es ta giá ria

São Luís, terça-feira, 31 de agosto de 2021


