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Ultimamente no Brasil, a política nunca foi tão 
falseada. Os políticos gastam valioso tempo de-
batendo quem pode e quem não pode fazer o 
que lhes dá no coco. O que pode e o que não 
pode fazer para ser corrupto e parecer honesto. 

Fé no fuzil? 
Surian só fará uma 

mudança no Sampaio
Com a lesão do zagueiro Nilson Júnior, treina-

dor mantém Héder Lima na posição. Delegação 
tricolor viaja para Campinas hoje e o jogo com a 

Ponte Preta será na sexta. PÁGINA 10

Prorrogado  inscrição do Auxílio Combustível para motoristas de aplicativo, 
taxistas, mototaxistas e operadores do Transporte Alternativo  

Endividamento na Ilha é  
maior que média nacional

PÁGINA 8

PÁGINA 9

Maranhense 
relata momentos 
de terror durante  
ataque a bancos 

AN IVERSÁRIO DE SÃO LUÍS

Veja os classificados 
para o Ilha Bela 

Festival de música
A Secretaria de Estado da Cultu-

ra divulgou nesta quinta-feira, 31, a 
relação das 10 composições classifi-
cadas pela comissão de seleção para 
o edital Ilha Bela Festival, o primei-
ro festival de música especialmente 
dedicado à capital maranhense, que 
completa 409 anos no próximo dia 8

PÁGINA 7

Ex-vereador e 13 
servidores  públicos 

denunciados por desvio 

PÁGINA 2

Denúncia revela que Prefeitura de São 
Luís faz eutanásia em animais no  UVZ 

PÁGINA 8PÁGINA 8

MEIO AMBIENTE: Peixe-boi 
encontrado morto no Rio Mearim

PÁGINA 9

Academia 
Caxiense de
 Letras abre 
cinco vagas

Previsão para 
Fundo Eleitoral 
das eleições fica 

em R$ 2,1 bilhões
PÁGINA 2PÁGINA 11

 Ministério Público e Defensoria 
Pública pedem redução nos 

preços dos combustíveis

EFEITO DA CPI DOS COMBUSTÍVEIS

O  ex-vereador Antônio Isaías Pereira Filho  PÁGINA  3
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Além desse montante de recursos para as eleições do ano que vem, os partidos ainda
terão R$ 1,061 bilhão para o fundo de campanha, que é previsto anualmente

FUNDO ELEITORAL

Previsão para Fundo
Eleitoral fica em R$ 2,1 bi

A
pre vi são do go ver no pa ra o 
Fun do Elei to ral no Or ça men- 
to de 2022 fi cou em R$ 2,1 bi- 
lhões, de acor do com o se cre- 

tá rio es pe ci al do Te sou ro e Or ça men- 
to do Mi nis té rio da Eco no mia, Bru no 
Fun chal, nes ta ter ça-fei ra (31/08), du- 
ran te a apre sen ta ção do Pro je to de Lei 
Or ça men tá ria Anu al (PLOA) do ano 
que vem.

Es se va lor do fun dão é me nos da 
me ta de da es ti ma ti va apro va da pe lo 
Con gres so Na ci o nal na Lei de Di re tri- 
zes Or ça men tá ri as (LDO), de R$ 5,7 
bi lhões, da do que foi ve ta do in te gral- 
men te pe lo pre si den te Jair Bol so na ro 
(sem par ti do) quan do san ci o nou a 
LDO. A no va pre vi são es tá mais pró xi- 
ma dos va lo res das elei ções de 2018, 
quan do o fun do das elei ções so mou 
R$ 2 bi lhões.

Além des se mon tan te de re cur sos 
pa ra as elei ções do ano que vem, os 
par ti dos ain da te rão R$ 1,061 bi lhão 
pa ra o fun do de cam pa nha, que é pre- 
vis to anu al men te, de acor do com os 
téc ni cos da Eco no mia.

O PLOA pro pos ta or ça men tá ria 
tam bém pre vê um to tal de In di vi du al 
e ban ca da 16,2 bi lhões pa ra emen das 
par la men ta res. Des se mon tan te, se- 
rão R$ 10,4 pa ra emen das in di vi du ais 
e R$ 5,7 bi lhões de emen das de ban ca- 
da.

A pre vi são pa ra as 

emen das de ban ca da

DE ACORDO COM FUNCHAL, GOVERNO NÃO INCLUIU NO PLOA AS EMENDAS DO RELATOR

FOTO: ANTONIO CRUZ

fo ram re du zi das em R$ 

1,3 bi lhão, que foi 

des ti na do pa ra as 

cam pa nhas elei to rais e, 

as sim, com ple ta a 

pre vi são de R$ 7 bi lhões 

des sa ru bri ca.

De acor do com Fun chal, o go ver no 
não in cluiu no PLOA as emen das do 
re la tor, que fo ram in cluí das no Or ça- 

men to des te ano, pro vo can do uma 
enor me con fu são por que elas fo ram 
cri a das cor tan do des pe sas obri ga tó- 
ria, na con tra mão das re gras de res- 
pon sa bi li da de fis cal. “O PLOA (de 
2022) só con tem pla as emen das cons- 
ti tu ci o nal men te de fi ni das. A gen te sa-
be que não tem es pa ço pa ra re du zir 
des pe sa obri ga tó ria. En tão es sa dis-
cus são vai ser da da no pro ces so e vai 
ser uma alo ca ção den tro das des pe sas 
dis cri ci o ná ri as”, afir mou. Se gun do 
ele, o re la tor vai ter que ar ru mar es pa- 
ço pa ra as emen das pró pri as “den tro 
das des pe sas dis cri ci o ná ri as”, cu ja 
pre vi são no ano que vem é de R$ 98,6 
bi lhões.

CPI DOS COMBUSTÍVEIS

MP e Defensoria Pública pedem redução de preços 

EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES, FICOU ESTABELECIDO MULTA DIÁRIA NO VALOR DE 10 MIL REAIS.

Mi nis té rio Pú bli co e De fen so ria
Pú bli ca pro to co la ram Ação Ci vil Pú- 
bli ca, com ba se no re la tó rio da CPI
dos Com bus tí veis, pre si di da pe lo De- 
pu ta do Du ar te Jr (PSB). Ao to do fo ram
pro to co la das 22 ações con tra 186 pos- 
tos da Gran de Ilha de São Luís.

Pa ra o Du ar te Jr, que con du ziu os
tra ba lhos da CPI dos Com bus tí veis na
As sem bleia Le gis la ti va do Ma ra nhão,
es sas ações são um gran de avan ço na
ga ran tia do di rei to do con su mi dor:

 “Aten den do nos sa re co men da ção
ao Mi nis té rio Pú bli co e a De fen so ria
Pú bli ca es tão con se guin do fa zer com
que to da do cu men ta ção que nós ti ve- 
mos aces so, gra ças a que bra do si gi lo
fis cal re a li za do pe la CPI dos com bus- 
tí veis, che gas se ao co nhe ci men to do
po der ju di ciá rio. Ago ra é a ho ra da
ver da de. Acre di ta mos na jus ti ça e
con fi a mos que a de ci são se rá fa vo rá- 
vel ao con su mi dor no sen ti do de de- 
ter mi nar a re du ção do va lor do com- 
bus tí vel e coi bin do to da e qual quer
prá ti ca abu si va pre ju di ci al aos con su- 
mi do res ma ra nhen ses”.

En tre os pe di dos fei tos à jus ti ça há
o de re du ção do pre ço do com bus tí- 

vel, com ba se no va lor acu mu la do,
que os pos tos se abs te nham de ele var
o pre ço da ga so li na co mum an tes de
ad qui rir no vo es to que, a obri ga ção de
que os pos tos fa çam a re du ção sem- 
pre que eles re ce be rem com bus tí vel
com va lor me nor, que evi tem de re a- 
jus tar pre ços dos com bus tí veis de for- 
ma si mi lar  e, por fim, o pe di do de da- 
no mo ral co le ti vo pe las prá ti cas co- 
me ti das. 

Em ca so de des cum pri men to das
de ter mi na ções, fi cou es ta be le ci do
mul ta diá ria no va lor de 10 mil re ais.
Já a con de na ção de ca da um dos réus
em da no mo ral co le ti vo foi fi xa da no
va lor de 810 mil re ais.

Re lem bre os úl ti mos pas sos da
CPI dos Com bus tí veis 

No dia 09 de ju lho, a Co mis são Par- 
la men tar de Inqué ri to, apro vou, por
una ni mi da de, o Re la tó rio  Fi nal das
in ves ti ga ções que têm  por fi na li da de,
apu rar pos sí veis abu sos e cri mes re la- 
ci o na dos à ven da  de com bus tí veis, no
Ma ra nhão. Após a apro va ção, o re la- 
tó rio foi en vi a do pa ra que os ór gãos
com pe ten tes to mem as pro vi dên ci as 
ne ces sá ri as.  En tre os en ca mi nha- 

men tos da dos pe lo re la tó rio, há um
di re ci o na men to à Se cre ta ria de Es ta- 
do da Fa zen da, re pre sen ta da Se cre tá- 
rio Mar cel lus Ri bei ro, pa ra que to me
ci ên cia da não emis são re gu lar de no- 
ta fis cal por 28 (vin te e oi to) dos 186
(cen to e oi ten ta e seis) pos tos da
Gran de Ilha.

Quan to às ques tões fis cais, a Re de
de Pos tos Joyce, te ve sua aná li se com-
pro me ti da  em qua se sua to ta li da de,
por con ta das in con sis tên ci as na
apre sen ta ção das no tas de com pra e
ven da de com bus tí veis. 

No que se re fe re à prá ti ca de Car tel,
re co men da-se ao Mi nis té rio Pú bli co,
De fen so ria Pú bli ca e Pro con apro fun-
dem as in ves ti ga ções nos 29 cor re do- 
res de pos tos, on de as apu ra ções
apon ta ram uma sé rie de in dí ci os  re- 
la ci o na dos à com bi na ção  de pre ços e
au men tos abu si vos. 

Par ti ci pa ram da vo ta ção do re la tó- 
rio  fi nal da CPI dos Com bus tí veis, o
Pre si den te, De pu ta do Du ar te Jr, O Re- 
la tor, De pu ta do Ro ber to Cos ta, além
dos De pu ta dos Aris ton, Car li nhos
Flo rên cio, Zi to Ro lim, Ci ro Ne to e Ri-
car do Ri os.

STF

Moraes nega prisão
domiciliar para Jefferson

ROBERTO JEFFERSON FEZ AMEAÇAS E OFENSAS A MINISTROS .

CRÉDITO: ARTHUR MENESCAL

O mi nis tro Ale xan dre de Mo ra es, do Su pre mo Tri bu- 
nal Fe de ral (STF), re jei tou um pe di do fei to pe la de fe sa
do ex-de pu ta do fe de ral e pre si den te na ci o nal do PTB,
Ro ber to Jef fer son, pa ra que a pri são pre ven ti va do po lí- 
ti co fos se subs ti tuí da por pri são do mi ci li ar. Jef fer son foi
de ti do em 13 de agos to de vi do a uma de ci são de Mo ra es.
O mi nis tro de cre tou a pri são do po lí ti co por con ta de
ame a ças e ofen sas que ele fez a mi nis tros do STF. Nes ta
se ma na, a Pro cu ra do ria-Ge ral da Re pú bli ca (PGR) de- 
nun ci ou o pre si den te do PTB por in ci ta ção ao cri me,
ho mo fo bia e ou tros dois de li tos. Os ad vo ga dos de Jef fer- 
son ale ga ram que ele “se en con tra de bi li ta do por mo ti vo
de do en ça gra ve, além de pos suir co mor bi da des que po- 
dem ser fa tais di an te da in sa lu bri da de do sis te ma pri si- 
o nal” pa ra pe dir a pri são do mi ci li ar.

A PGR se ma ni fes tou fa vo rá vel à me di da, des de que
Jef fer son uti li zas se tor no ze lei ra ele trô ni ca. Mes mo as- 
sim, Mo ra es ne gou o re cur so. Se gun do o mi nis tro, an tes
da pri são, Jef fer son nun ca de mons trou qual quer de bi li- 
da de fí si ca e que as ale ga ções apre sen ta das pe la de fe sa
sur gi ram “coin ci den te men te” após a de cre ta ção de sua
pri são pre ven ti va e das de nún ci as fei tas pe la PGR. Na
de ci são, Mo ra es ain da re ve lou que Jef fer son ame a çou
não res pei tar a pri são do mi ci li ar e dis se que não uti li za- 
ria tor no ze lei ra ele trô ni ca, ca so fos se obri ga do. O po lí ti- 
co es cre veu as de cla ra ções em uma car ta, após ter si do
pre so. 

“Não acei to a co lei ra de tor no ze lo. E pa ra mim, co mo
pa ra ou tros con ser va do res, pri são do mi ci li ar com tor- 
no ze lei ra, trans for man do meu lar num ca nil. Não acei- 
to. É de son ra. Não me fa rá ou tra hu mi lha ção e afron ta a
abo mi ná vel e lom bro si a na fi gu ra do Ale xan dre de Mo- 
ra es. Fi co on de es tou”, dis se Jef fer son. O tex to es cri to
por ele foi com par ti lha do nas re des so ci ais pe la fi lha, a
ex-de pu ta da Cris ti a ne Bra sil.

FLÁVIO BOLSONARO

Senador tenta adiar
revisão de foro privilegiado

ADVOGADO APRESENTOU PEDIDO PARA ADIAR O JULGAMENTO

Após mais de um ano de es pe ra, a Se gun da Tur ma do
Su pre mo Tri bu nal Fe de ral (STF) mar cou pa ra es ta ter ça-
fei ra (31/08) o jul ga men to de um re cur so do Mi nis té rio
Pú bli co do Rio de Ja nei ro con tra o fo ro pri vi le gi a do con- 
ce di do à Flá vio Bol so na ro (Pa tri o ta-RJ), fi lho mais ve lho
do pre si den te Jair Bol so na ro, na in ves ti ga ção que apu ra
um su pos to es que ma de ra cha di nha – des vio de re cur- 
sos do seu an ti go ga bi ne te de de pu ta do es ta du al na As- 
sem bleia Le gis la ti va do Rio de Ja nei ro (Alerj).

Na vés pe ra, po rém, o ad vo ga do de Flá vio, Ro dri go
Ro ca, apre sen tou um pe di do pa ra adi ar o jul ga men to,
ale gan do que es ta ria “im pos si bi li ta do de com pa re cer
na ses são agen da da”. Ain da não hou ve de ci são pa ra es ta
so li ci ta ção.

O jul ga men to foi mar ca do pe lo no vo pre si den te da
Se gun da Tur ma, mi nis tro Kas sio Nu nes Mar ques, que
che gou ao STF no ano pas sa do por in di ca ção de Bol so- 
na ro. Co mo Mar ques tem to ma do de ci sões ali nha das ao
Pa lá cio do Pla nal to, o fa to de ele ter pau ta do o jul ga- 
men to so bre o fo ro de Flá vio pou cas se ma nas após ter
as su mi do a pre si dên cia do co le gi a do ge rou ex pec ta ti vas
de que o pla car se rá fa vo rá vel ao se na dor.

O ce ná rio fi cou mais oti mis ta pa ra Flá vio com a trans- 
fe rên cia no iní cio de agos to da mi nis tra Cár men Lú cia
da Se gun da Tur ma pa ra a Pri mei ra Tur ma. Co mo o co le- 
gi a do ago ra tem ape nas qua tro mi nis tros (Ed son Fa- 
chin, Gil mar Men des, Ri car do Lewan dows ki, além de
Nu nes Mar ques), even tu al em pa te fa vo re ce a de fe sa.

A Tur ma se gue des fal ca da por que ain da não foi apro- 
va do um subs ti tu to pa ra a va ga do STF aber ta com a
apo sen ta do ria do ex-mi nis tro Mar co Au ré lio. Jair Bol so- 
na ro in di cou seu ex-mi nis tro da Jus ti ça An dré Men don- 
ça, mas sua no me a ção de pen de de apro va ção do Se na- 
do Fe de ral.

São Luís, quarta-feira, 1 de setembro de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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Investigação feitas pelo Gaeco constatou que funcionários públicos da Câmara
Municipal e da prefeitura de São Luís estão envolvidos nos crimes

Or ga ni za ção cri mi no sa 

Cru za men tos de da dos

Li ga ções com Câ ma ra

Cri mes de pe cu la to 

ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

Desvio de emendas na
mira do Ministério Público

U
m to tal de 14 pes so as fo ram
de nun ci a das, em 13 de ju- 
lho ao Mi nis té rio Pú bli co
do Ma ra nhão, por meio do

Gru po de Atu a ção Es pe ci al de Com- 
ba te às Or ga ni za ções Cri mi no sas (Ga- 
e co) e da 1ª e 2ª Pro mo to ri as de Jus ti ça
Cri mi nais de São Luís. Eles são acu sa- 
dos de co me ter ir re gu la ri da des na
apli ca ção de emen das par la men ta res
de ve re a do res de São Luís. A De nún- 
cia foi acei ta pe la 1ª Va ra Cri mi nal de
São Luís em 9 de agos to.

Fo ram de nun ci a dos Luís Car los Ra- 
mos, pre si den te da As so ci a ção dos
Mo ra do res do Con jun to Sa ca vém; Ra- 
fa e la Du ar te Fer nan des, te sou rei ra da
en ti da de; Ney Al mei da Du ar te, Ro ber- 
to Fa bi a no Vei ga da Sil va, Al do Car nei- 
ro Pi nhei ro, Pau lo Cé sar Fer rei ra Sil va
e Mar ce lo de Je sus Ma cha do, fun ci o- 
ná ri os da Câ ma ra Mu ni ci pal de São
Luís; Rom meo Pi nhei ro Amin Cas tro,
ex-se cre tá rio mu ni ci pal de Es por tes e
La zer, e os ser vi do res da Se cre ta ria
Jor ge Luís Cas tro Fon se ca, Jo sé Ro gé- 
rio Se na e Sil va, Do min gos Fer rei ra da
Sil va e Adri a na de Gui ma rães Sil va.
Tam bém fo ram de nun ci a dos o ex-ve- 
re a dor Antô nio Isaías Pe rei ra Fi lho,
co nhe ci do co mo Pe rei ri nha, e o con- 
ta dor Pau lo Ro ber to Bar ros Go mes.

A apu ra ção do Ga e co foi ini ci a da,
em 2019, a par tir de co mu ni ca ção da
2ª Pro mo to ria de Jus ti ça de Fun da- 
ções e En ti da des de In te res se So ci al
de São Luís a res pei to da aber tu ra de
pro ce di men to pa ra apu rar a ve ra ci da- 
de de Ates ta do de Exis tên cia e Re gu lar
Fun ci o na men to, su pos ta men te emi- 
ti do pe lo pró prio Mi nis té rio Pú bli co
em fa vor da As so ci a ção dos Mo ra do- 

res do Con jun to Sa ca vém.
As in ves ti ga ções apon ta ram que a

As so ci a ção ti nha re ce bi do R$
1.258.852,49 da Pre fei tu ra de São Luís
no pe río do de 1º de ja nei ro de 2014 a
30 de ou tu bro de 2019. Ve ri fi cou-se
tam bém que uma or ga ni za ção cri mi- 
no sa uti li za va-se da fal si fi ca ção de
do cu men tos pú bli cos em pro je tos
apre sen ta dos a ór gãos mu ni ci pais pa- 
ra li be ra ção de di nhei ro pro ve ni en te
de emen das par la men ta res de ve re a- 
do res de São Luís.

Em 2019, qua tro ter mos de fo men- 
to fo ram fir ma dos pe la As so ci a ção
dos Mo ra do res do Con jun to Sa ca vém
com a Se cre ta ria Mu ni ci pal de Des- 
por tos e La zer (Sem del), pa ra a re a li- 
za ção dos pro je tos “Cir cui to Es por ti- 
vo e Re cre a ti vo”, “Pas sa gem So ci al”,
“Es por te pa ra to dos” e “Pra ti can do ci- 
da da nia”, com re pas se de R$ 100 mil
em ca da um de les. En tre os cri mes
pra ti ca dos es tá o de or ga ni za ção cri- 
mi no sa.

Se gun do as in ves ti ga ções, a do cu- 
men ta ção pa ra que os pro je tos fos- 
sem apre sen ta dos à Sem del fi ca va a
car go do con ta dor Pau lo Ro ber to Bar- 
ros Go mes. Ele re ce be ria 6% da ar re- 
ca da ção da as so ci a ção ou dos con vê- 
ni os as si na dos. De acor do com Luís
Car los Ra mos, a As so ci a ção re ce be ria
5% do va lor das emen das par la men ta- 
res e 15% se ri am des ti na dos ao tam- 
bém con ta dor Ney Du ar te Al mei da.
Ele se ria o res pon sá vel pe la ela bo ra- 
ção dos pro je tos e en car re ga do das
pres ta ções de con tas.

SEM DEL – Ou tro nú cleo da or ga ni- 
za ção cri mi no sa atu a va na Se cre ta ria
Mu ni ci pal de Des por tos e La zer. O

che fe da As ses so ria Téc ni ca da Sem- 
del, Jor ge Luís de Cas tro Fon se ca,
emi tiu pa re ce res téc ni cos em to dos os
pro ces sos da As so ci a ção dos Mo ra do-
res do Con jun to Sa ca vém. Ne les, foi
ates ta do o aten di men to das exi gên ci- 
as le gais sem que exis tis se efe ti va
com pro va ção for ma li za da nos pro- 
ces sos. Si tu a ção se me lhan te era a de
Jo sé Ro gé rio Se na e Sil va, que emi tia
pa re ce res ju rí di cos pa dro ni za dos
con fir man do o cum pri men to das exi- 
gên ci as le gais e opi nan do pe la ce le- 
bra ção dos ter mos de fo men to. Já o
su pe rin ten den te ad mi nis tra ti vo-fi- 
nan cei ro da Sem del, Do min gos Fer- 
rei ra Sil va, após o pa re cer ju rí di co,
ates ta va a exis tên cia de dis po ni bi li da- 
de fi nan cei ra e pro vi den ci a va o em- 
pe nho da ver ba.

O en tão se cre tá rio Rom meo Pi-
nhei ro Amin Cas tro tam bém tra ba- 
lha ria em fa vor da or ga ni za ção cri mi- 
no sa as si nan do o em pe nho e o ter mo
de fo men to. Ou vi do pe lo Mi nis té rio
Pú bli co, o ex-se cre tá rio te ria afir ma- 
do que a Se cre ta ria fa zia uma fis ca li- 
za ção in lo co pa ra ve ri fi car a exis tên- 
cia das en ti da des. Tam bém ha ve ria a
fis ca li za ção da exe cu ção dos pro je tos.

De acor do com por ta ri as as si na das
pe lo ex-ti tu lar da Sem del, o acom pa- 
nha men to e fis ca li za ção da exe cu ção
dos pro je tos ca be ria aos ser vi do res
Adri a na Gui ma rães Sil va e Jor ge Luís
Fon se ca. Ou vi dos pe lo MP MA, os dois
afir ma ram que a fis ca li za ção não exis- 
tia na prá ti ca, pois nun ca es ti ve ram
na As so ci a ção ou nos pro je tos su pos- 
ta men te exe cu ta dos. Eles se li mi ta- 
vam a ana li sar a do cu men ta ção apre-
sen ta da.

Saques, falsificação, peculato e outros crimes

Os che ques emi ti dos pe la As so ci a- 
ção dos Mo ra do res do Con jun to Sa ca- 
vém e en tre gues a Ney Du ar te Al mei- 
da eram sa ca dos por ou tros in te gran- 
tes da or ga ni za ção. Ro ber to Fa bi a no
Vei ga da Sil va (ser vi dor da Se cre ta ria
Mu ni ci pal de Cul tu ra à dis po si ção da
Câ ma ra Mu ni ci pal), Al do Car nei ro Pi- 
nhei ro (se gu ran ça da Câ ma ra), Pau lo
Cé sar Fer rei ra Sil va e Mar ce lo de Je sus
Ma cha do (tam bém fun ci o ná ri os do
Le gis la ti vo mu ni ci pal) sa ca ram mais
de R$ 700 mil em che ques. 

“Os acu sa dos a quem com pe tia a
ta re fa de sa car che ques, de ti nham co- 
mo van ta gem a re mu ne ra ção de cor- 
ren te dos car gos co mis si o na dos que
ocu pa vam na Câ ma ra Mu ni ci pal de
São Luís”, ex pli ca ram os pro mo to res
de jus ti ça. Pe lo me nos dois dos res- 
pon sá veis pe los sa ques, além de Luís
Car los Ra mos, afir ma ram pe ran te os
pro mo to res de jus ti ça do Ga e co que
le va ram o di nhei ro sa ca do di re ta- 
men te à ca sa do ex-ve re a dor Pe rei ri- 
nha. De acor do com as in ves ti ga ções,
o par la men tar era um dos be ne fi ciá ri- 
os fi nais dos re cur sos pú bli cos “sob a
jus ti fi ca ti va de que se ri am em pre ga- 
dos em ati vi da des de in te res se so ci al”.

Pa ra ter aces so aos re cur sos pú bli- 
cos das emen das par la men ta res, as
en ti da des en vol vi das no es que ma cri- 
mi no so pre ci sa vam apre sen tar uma
sé rie de do cu men tos, en tre os quais o
Ates ta do de Exis tên cia e Re gu lar Fun- 
ci o na men to, emi ti do pe las Pro mo to- 
ri as de Jus ti ça de Fun da ções e En ti da- 
des de In te res se So ci al. To dos os en- 
vol vi dos in cor re ram no cri me de pe- 
cu la to (art. 312 do Có di go Pe nal), por
te rem se be ne fi ci a do, mes mo que in- 
di re ta men te, do des vio de re cur sos
pú bli cos. Um dos pon tos que re for ça
a te se é o fa to de que par te dos acu sa- 

dos apa re ce co mo be ne fi ciá ri os dos
re cur sos, mas não cons ta vam nas pla- 
ni lhas de exe cu ção or ça men tá ria da
ver ba cons tan tes dos pro je tos.

O cru za men to de da dos ban cá ri os
com as de cla ra ções de Im pos to de
Ren da de Ney Du ar te e Pau lo Ro ber to
Go mes, por exem plo, dei xa ram cla ra a
in com pa ti bi li da de en tre os ga nhos e
as in for ma ções pres ta das à Re cei ta
Fe de ral. No ca so de Ney Du ar te, não
fo ram en con tra dos imó veis ou ou tro
ti po de pa trimô nio em seu no me. A
ope ra ção de bus ca e apre en são re a li- 
za da em seus en de re ços, no en tan to,
en con trou có pi as de es cri tu ras pú bli- 
cas de imó veis e con tra tos de ces são
de di rei tos so bre imó vel em seu no me
e do de sua es po sa. Tam bém ha via re- 
ci bos de pa ga men to re la ti vos a imó- 
veis no no me dos dois, com ele va dos
va lo res.

Luís Car los Ra mos, que além de
pre si den te da As so ci a ção dos Mo ra- 
do res do Con jun to Sa ca vém tam bém
tra ba lha va na se gu ran ça da Câ ma ra
Mu ni ci pal de São Luís, afir mou ao Mi- 
nis té rio Pú bli co do Ma ra nhão que vi- 
nha so fren do pres são de Ney Al mei da
Du ar te pa ra que per ma ne ces se ca la- 
do du ran te seu in ter ro ga tó rio no Ga e- 
co.

 Ele te ria si do le va do a um es cri tó- 
rio de ad vo ca cia em São Luís, no qual
o ad vo ga do te ria ori en ta do pa ra que
não fa las se na da que com pro me tes se
al gum ve re a dor ou Ney Du ar te. Ele
tam bém não de ve ria se pre o cu par em
ar ru mar um ad vo ga do ou com o pa- 
ga men to do pro fis si o nal.

Li ga ções de Ney Du ar te, Pau lo Ro- 
ber to Go mes e de pes so as li ga das a

ve re a do res es ta ri am sen do cons tan- 
tes. Além dis so, Luís Car los Ra mos e
Al do Pi nhei ro fo ram afas ta dos dos
car gos de che fe de equi pe de se gu ran-
ça da Câ ma ra de Ve re a do res após
com pa re ce rem pa ra de por no Mi nis- 
té rio Pú bli co. “A si tu a ção in di ca pos sí- 
vel re pre sá lia, pra ti ca da por ou tros in- 
te gran tes da or ga ni za ção cri mi no sa,
em ra zão das re per cus sões da in ves ti- 
ga ção”, ob ser vam os pro mo to res de
jus ti ça.

 Luís Car los Ra mos foi de nun ci a do
pe lo cri me de pe cu la to-apro pri a ção
(re clu são, de dois a do ze anos, e mul- 
ta). Por ter fir ma do acor do de co la bo- 
ra ção pre mi a da ho mo lo ga do pe la Jus-
ti ça, ele te ve ex cluí do os cri mes de or- 
ga ni za ção cri mi no sa (con di ci o na do à
re pa ra ção do da no) e ga ran tir a re du- 
ção da pe na pri va ti va de li ber da de em
dois ter ços em to dos os cri mes que
pos sa ser con de na do.

Ney Al mei da Du ar te e Pau lo Ro ber-
to Bar ros Go mes tam bém fo ram de- 
nun ci a dos por pe cu la to-apro pri a ção,
além de or ga ni za ção cri mi no sa em
as so ci a ção com fun ci o ná rio pú bli co e
por em ba ra ço à in ves ti ga ção (re clu- 
são, de três a oi to anos, além de mul ta,
po den do ser au men ta da de acor do
com o ca so).

Já Ra fa e la Du ar te Fer nan des, Rom- 
meo Pi nhei ro Amin Cas tro, Jor ge Luís
de Cas tro Fon se ca, Jo sé Ro gé rio Se na
e Sil va, Do min gos Fer rei ra da Sil va,
Adri a na de Gui ma rães Sil va, Ro ber to
Fa bi a no Vei ga da Sil va, Al do Car nei ro
Pi nhei ro, Pau lo Cé sar Fer rei ra da Sil- 
va, Mar ce lo de Je sus Ma cha do e Antô- 
nio Isaías Pe rei ra Fi lho fo ram de nun- 
ci a dos por or ga ni za ção cri mi no sa em
as so ci a ção com fun ci o ná rio pú bli co e
por pe cu la to-des vio.
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Em pre gão (1)

Em pre gão (2)

Em pre gão (3)

“Ve lho trou xa”

En con tros se pa ra dos (1)

En con tros se pa ra dos (2)

Fé no fu zil?
Ul ti ma men te no Bra sil, a po lí ti ca nun ca foi tão fal se a- 

da. Os po lí ti cos gas tam va li o so tem po de ba ten do quem
po de e quem não po de fa zer o que lhes dá no co co. O
que po de e o que não po de fa zer pa ra ser cor rup to e pa- 
re cer ho nes to. O en fren ta men to de sar mo ni o so en tre o
pre si den te da Re pú bli ca e Su pre mo Tri bu nal Fe de ral vi- 
rou uma cha co ta na ci o nal e no ti ciá rio mun do afo ra. É
mi nis tro man dan do in ves ti gar o che fe do Pla nal to e es te
re ba ten do em ato no Se na do, pe di do de im pe a ch ment
do mi nis tro Ale xan dre de Mo ra es.

Bol so na ro che gou a di zer na sex ta-fei ra pas sa da que
po pu la ção ar ma da ja mais se rá es cra vi za da. Cha mou de
“idi o ta” quem ar gu men ta que o po vo pre ci sa é de fei jão
na me sa e não de fu zil na mão. O Pre si den te Jair Bol so- 
na ro é “ter ri vel men te evan gé li co”, as sim co mo boa par- 
te de seu mi nis té rio e se gui do res. Mas ao de fen der a po- 
pu la ri za ção do uso de ar mas de fo go, ele es que ce que o
que diz a Cons ti tui ção so bre seus li mi tes co mo che fe do
go ver no. De ve ria, tam bém, an tes se de bru çar so bre os
Dez Man da tos.

O 6º da Tá bua da Lei de Ja vé Deus, re co men da “não
ma ta rás”. An dar ar ma do, pre su mi vel men te, é ter a in- 
ten ção de ma tar. Per ce be-se, por tan to, que ho je em dia,
mui ta gen te se es que ceu dos Man da men tos da lei de
Deus, por achar que é al go ob so le to e ul tra pas sa do. Mas
o no me do Se nhor é san to. É sa gra do. Nem mes mo os ju- 
deus o pro nun ci a vam. Ao in vés de Ja vé, di zi am “Ado nai,
meu Se nhor”. E so bre a fa la de Bol so na ro pa ra com prar
fu zil ao in vés de fei jão, Flá vio Di no, “acu sa do” por ad ver- 
sá ri os, de ser co mu nis ta, per gun tou, em Bar rei ri nhas:
“Fa zer uso de fu zil na po lí ti ca é com pa tí vel com a fé cris- 
tã?” E mais adi an te Di no con cluiu: “Amar Deus sob to- 
das as coi sas é amar ao pró xi mo co mo a si mes mo. Tem
gen te que es que ce es sa se gun da par te do Man da men to
e acha que po de ter ódio e ma tar o ou tro, pe gar o fu zil e
dar um ti ro na ca be ça do ou tro. Is so não é coi sa de
Deus”, dis se Di no. Mas a Bí blia fa la tam bém da “No va
Ali an ça” (No vo Tes ta men to) – a pro mes sa que Deus faz
com a hu ma ni da de, de res tau rar a co mu nhão com
aque les cu jos co ra ções es tão vol ta dos pa ra Ele. Ho je, no
Bra sil, Só Cris to po de ser o prin ci pal me di a dor da no va
ali an ça.

O ple ná rio da As sem bleia Le gis la ti va do Ma ra nhão
vai apro var ho je, por mai o ria ab so lu ta, o no me do de pu- 
ta do li cen ci a do, che fe da Ca sa Ci vil do go ver no Flá vio
Di no, Mar ce lo Ta va res pa ra a va ga do TCE-MA, aber ta
com a apo sen ta do ria de No na to La go.

Na se gun da-fei ra, Ta va res foi sa ba ti na do e ob te ve
apro va ção sem di fi cul da de. O in di ca do pa ra o TCE tem
uma lar ga fo lha de ser vi ços pres ta dos ao Ma ra nhão, tan- 
to co mo pre si den te da As sem bleia Le gis la ti va, quan to
em car gos no Exe cu ti vo,

Tão lo go ele as su ma o TCE, Mar ce lo Ta va res se des li- 
ga rá do PSB. Já No na to La go, ir mão do ex-go ver na dor
Jack son La go, com ple ta rá 75 anos no dia se te de Se tem- 
bro, quan do dei xa o TCE. Quan to a Mar ce lo é so bri nho
do ex-go ver na dor Jo sé Rei nal do.

 

De Ra fa el Gal van, fi lho do pro du tor ru ral Antô nio
Gal van, pre si den te da Agro so ja, ao cri ti car em gru po de
What sApp o dis cur so do pai, que fi nan cia os atos gol pis- 
tas mar ca dos pa ra 7 de se tem bro. “Têm pes so as que fa- 
lam o dia in tei ro do STF, de cor rup ção e blá blá blá. E
cres ceu fa zen do cor rup ção”, es cre veu Ra fa el.

 
A re for ma tri bu tá ria do Se na do Fe de ral, cu ja re- 

la to ria é do se na dor Ro ber to Ro cha, an da e pa- 
ra. Pe la com ple xi da de do as sun to e a imen si- 
dão de in te res ses em jo go, vai fi can do pa ra de- 

pois.
 

Um de ba te te má ti co “A Re for ma do Im pos to de
Ren da um Con tex to Am plo”, mar ca do pa ra a
se ma na pas sa da, saiu da agen da e fi cou sem
no va da ta. Se ria a úl ti ma ses são de de ba tes an- 

tes de a PEC 110/2019 che gar à CCJ.
Na pas sa gem de Lu la pe lo Rio Gran de do Nor te,

Flá vio Di no foi com ele con ver sar no va men te
de po lí ti ca, so bre a po si ção do PT no Ma ra- 
nhão. Ao fa lar à Im pren sa, Lu la re ve lou que Di- 

no quer unir o PT, PSB e PDT no Ma ra nhão. Se rá?

O ex-pre si den te Lu la dis cu te par ti ci par nos atos do
Se te de se tem bro em São Pau lo, no Va le do Anhan ga baú.
Ca so re sol va ir, se rá o pri mei ro “con fron to” de le com Jair
Bol so na ro em ma ni fes ta ções na mes ma da ta e na mes- 
ma ci da de.

Os bol so na ris tas vão se reu nir na Ave ni da Pau lis ta no
Se te de Se tem bro. O go ver na dor João Do ria ha via im pe- 
di do ou tra ma ni fes ta ção na Pau lis ta, mas os tra ba lha do- 
res ga nha ram na Jus ti ça pa ra ocu pa rem o Va le do
Anhan ga baú, tam bém no Cen tro.

São Luís, quarta-feira, 1 de setembro de 2021
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EDITORIAL

Em busca do entendimento
Pe lo me nos dois ex-pre si den tes,

Fer nan do Hen ri que Car do so e Mi chel
Te mer, se mo vi men tam em bus ca de
uma pos sí vel dis ten são na tu mul tu a- 
da re la ção en tre o pre si den te Jair Bol- 
so na ro e o Ju di ciá rio. Te mer foi quem
me lhor si na li zou o ca mi nho pa ra o
en ten di men to en tre os Po de res no
país. O apa zi gua men to, de fen deu ele,
exi ge re cuo por par te de ca da um dos
ato res en vol vi dos na que re la po lí ti ca.
É ur gen te e im pe ri o sa a ne ces si da de
de fre ar a es ca la da au to ri tá ria de des- 
res pei to à har mo nia, so bre tu do, en tre
Exe cu ti vo e Ju di ciá rio. “Quan to há de- 
sar mo nia, há in cons ti tu ci o na li da de”,
afir mou.

Em en tre vis ta ao Cor reio Bra zi li en- 
se, Fer nan do Hen ri que ob ser vou que,
em seus 90 anos de vi da, acom pa- 
nhou de per to vá ri as cri ses. “Nos tem- 
pos de Ge tú lio ou de João Gou lart, era
di fe ren te”, dis se. Na que la épo ca, ob- 
ser vou, a so ci e da de es ta va ra cha da e,
nas ru as, ha via gen te dis pos ta a ma tar
e a mor rer. Ho je, na ava li a ção de FHC,
um dos lí de res po lí ti cos bra si lei ros
mais in flu en tes e res pei ta dos no país
e no mun do, os ata ques do che fe do
Exe cu ti vo ao Su pre mo Tri bu nal Fe de- 
ral (STF) e ao sis te ma elei to ral são
mais re tó ri ca ver bal do que, pro pri a- 
men te, ame a ças à de mo cra cia. Ele
dis se, tam bém, não acre di tar que, no
atu al mo men to, ha ja sen ti men to con- 
tra a de mo cra cia na po pu la ção ou
ten dên cia nas For ças Ar ma das de
apoio a uma aven tu ra gol pis ta.

Dis cre ta men te, tan to FHC quan to
Te mer es ta ri am em pe nha dos na pa ci- 
fi ca ção dos Po de res. Os dois te ri am,
in clu si ve, en vi a do emis sá ri os pa ra
son dar o hu mor da cú pu la mi li tar no
Exér ci to, na Ma ri nha e na Ae ro náu ti- 
ca. Da ca ser na, os si nais que ob ti ve- 
ram é de que não há dis po si ção de
apoio a even tu al rup tu ra de mo crá ti- 
ca. Mas há pre o cu pa ção com o es ti car
de cor da en tre o che fe do Exe cu ti vo e
o STF. Re ser va da men te, os co man- 
dan tes se mos tram pre o cu pa dos com
o com por ta men to de Bol so na ro. E,
tam bém, ex pres sam des con ten ta- 
men to com ações do Su pre mo que es- 
ta ri am em de sa cor do com a Car ta
Mag na, co mo a aber tu ra do inqué ri to
das fa ke news, com ba se no re gi men to
in ter no da Cor te, en quan to a Cons ti- 
tui ção es ta be le ce que tal com pe tên- 
cia é pri va ti va do Mi nis té rio Pú bli co.

Nos úl ti mos di as, go ver na do res
agi ram pa ra ten tar apa zi guar a si tu a- 
ção. Mas es bar ra ram na re sis tên cia do
Pla nal to, que en xer ga a ini ci a ti va mais
co mo au to pro mo ção do que co mo
um ges to pa ci fi ca dor. Ou tros dois
ace nos à con ci li a ção, es ses mais con- 
cre tos, par ti ram do Se na do. Num de- 
les, o pre si den te da Ca sa, Ro dri go Pa- 
che co (DEM-MG), ar qui vou pe di do
de Bol so na ro pa ra a aber tu ra de pro- 
ces so de im pe a ch ment con tra o mi- 
nis tro Ale xan dre de Mo ra es, re la tor do
pro ces so das fa ke news no Su pre mo,
no qual o che fe do Po der Exe cu ti vo é
um dos in ves ti ga dos. No ou tro, se na- 

do res apro va ram a re con du ção do
pro cu ra dor-ge ral da Re pú bli ca, Au- 
gus to Aras, ga ran tin do-lhe mais dois
anos no car go.

No en tan to, a des pei to des sas ini ci- 
a ti vas, a es ca la da de ten são au men ta.
Um exem plo são as ma ni fes ta ções
con vo ca das pa ra o 7 de Se tem bro.
Apoi a do res do go ver no e da opo si ção
con vo cam a po pu la ção às ru as. É pre-
ci so que as vo zes do bom sen so se le-
van tem, an tes que o con fli to pas se da
re tó ri ca à vi o lên cia. Até aqui, a mais
pro po si ti va de to das elas é a do ex-
pre si den te Te mer: uma so lu ção pos sí- 
vel pa ra o con fli to pas sa ria por um re-
cuo de ca da uma das par tes. Do la do
do STF, o inqué ri to das fa ke news apa- 
re ce co mo o pon to fo ra da cur va mais
vi sí vel de to do o im bró glio.

No ca so do Pla nal to, exis te a ob ses- 
são de Bol so na ro em ata car as ur nas
ele trô ni cas e em de fen der o vo to im-
pres so. Em re la ção a es se que si to, o
pre si den te do TSE, mi nis tro Luís Ro- 
ber to Bar ro so, si na li zou um en ten di- 
men to, pro pon do que in te gran tes das
For ças Ar ma das e re pre sen tan tes da
so ci e da de ci vil pos sam acom pa nhar
mais de per to o pro ces so elei to ral. São
ati tu des que po dem não re sul tar no
fim da cri se en tre Exe cu ti vo, STF e Jus- 
ti ça Elei to ral. Mas, cer ta men te, con- 
tri bui ri am pa ra de sar mar âni mos, for-
ta le cer o Es ta do De mo crá ti co de Di-
rei to e en fra que cer even tu ais fler tes
gol pis tas.

Reforma e contrarreforma
Em 31 de ou tu bro de 1517, vés pe ra do dia

de To dos os San tos, o mon ge ca tó li co ale- 
mão Mar ti nho Lu te ro pre gou su as 95 te ses
na por ta da igre ja de Wit ten berg. Com es te
sim ples ges to ge rou uma re vo lu ção re li gi o sa
que fra tu rou a cris tan da de oci den tal. O do- 
cu men to co lo cou em de ba te a uti li za ção das
in dul gên ci as pa ra con ce der per dão aos pe- 
ca dos dos fiéis.

Lu te ro era con tra es sa prá ti ca e acha va
que não era atri bui ção do pa pa obri gar as
pes so as a pa gar pe lo per dão e pe la sal va ção.
Seu in tui to era re for mar a Igre ja, mo ra li zar
as prá ti cas do cle ro, além de con de nar os
abu sos pro mo vi dos pe la Igre ja de Ro ma. Ele
tra du ziu a Bí blia pa ra o ale mão, com ob je ti- 
vo de tor ná-la aces sí vel a to dos os al fa be ti za- 
dos. Lu te ro foi ex co mun ga do pe lo Pa pa Leão
X por cau sa da ou sa dia. Sua te o lo gia fi cou
co nhe ci da co mo pro tes tan tis mo.

A con trar re for ma foi a re a ção da Igre ja
Ca tó li ca ao avan ço do pro tes tan tis mo pe la
Eu ro pa. Seus lí de res de ci di ram ini ci ar a ca- 
te qui za ção de pes so as pe los je suí tas, cri ar
se mi ná ri os re li gi o sos, re a ti var o tri bu nal da
In qui si ção e proi bir li vros que, su pos ta men- 
te, aten ta vam con tra as re gras da Igre ja. Os
prin cí pi os bá si cos pa ra a re for ma da Igre ja
Ca tó li ca fo ram es ta be le ci dos no Con cí lio de
Tren to.

O pro tes tan tis mo se es pa lhou pe la Eu ro- 
pa, fa to que ge rou guer ras re li gi o sas de to dos
os ti pos e ta ma nhos, e pro vo cou fu ga em
mas sa pa ra re giões on de as di ver sas re li giões
con vi vi am sem per se gui ções. As po pu la ções
fu gi am pa ra on de se sen ti am se gu ras no Ve- 
lho Con ti nen te ou fo ra de le. Um dos des ti- 
nos que iria apa re cer em bre ve se ria o da
Amé ri ca do Nor te. Pro tes tan tes de di ver sas
ten dên ci as mi gra ram pa ra o no vo con ti nen- 

te e im plan ta ram a ideia de que o país se ria
go ver na do pe lo po vo, sem reis e com um ad- 
mi nis tra dor que se ria subs ti tuí do de tem pos
em tem pos. As sim, sur giu o país cha ma do
Es ta dos Uni dos da Amé ri ca, fi lho di re to da
re for ma pro tes tan te.

As an ti gas colô ni as es pa nho las e por tu- 
gue sas são fi lhas di re tas da con trar re for ma.
Os paí ses que su ce de ram ao an ti go sis te ma
co lo ni al são ma jo ri ta ri a men te ca tó li cos,
com sis te ma edu ca ci o nal ba se a do na ati vi- 
da de da Igre ja e for te pre sen ça de re li gi o sos
no go ver no. A In qui si ção te ve em Li ma, no
Pe ru, uma es pé cie de su cur sal.

 No Bra sil, ocor re ram qua tro vi si tas pa ra
con tro lar os des man dos da que le pes so al
que vi via abai xo do Equa dor. A se de da In- 
qui si ção por tu gue sa fi ca va em Lis boa on de
al guns con de na dos fo ram quei ma dos vi vos
em pra ça pú bli ca. O Es ta do e a re li gião an da- 
ram de mãos da das no Bra sil des de os pri- 
mei ros di as até a Pro cla ma ção da Re pú bli ca,
em 1899.

Es te é um le ga do pro fun do na his tó ria do
Bra sil. O país é cor rup to des de a sua des co- 
ber ta. Na car ta ao Rei D. Ma nu el I que anun- 
cia a des co ber ta do no vo ter ri tó rio além-
mar, Pe ro Vaz Ca mi nha pe de em pre go pa ra
um pa ren te. Ao lon go dos sé cu los, di ri gen tes
e re li gi o sos rou ba ram à far ta. Des vi a ram re- 
cur sos de to das as ma nei ras pos sí veis e ig no- 
ra ram so le ne men te as nor mas re li gi o sas de
con du ta. Os ho mens se aman ce ba vam com
ín di as e ne gras, por que o sis te ma es cra va gis- 
ta era con sen ti do pe la Igre ja. En fim, vi ver no
Bra sil era uma ra ra opor tu ni da de de vi ver no
pa raí so e fi car ri co.

Es sa re tros pec ti va é ra zoá vel di an te do
que acon te ceu no Bra sil nos úl ti mos anos.
Uma ope ra ção de juí zes e pro cu ra do res, em

Cu ri ti ba, lon ge por tan to de Bra sí lia, iden ti fi- 
cou e pro ces sou di ver sos lí de res po lí ti cos e
em pre sa ri ais de al to co tur no.

 A Ope ra ção La va-ja to des ven dou pa ra o
mun do a re a li da de da eco no mia bra si lei ra:
um con luio for te en tre em pre sá ri os, po lí ti- 
cos e go ver no. Ca da um ti ra va a sua par te em
no me de ad mi nis trar o país. A in ves ti ga ção
dos jo vens do Pa ra ná exi biu as vís ce ras da
eco no mia bra si lei ra. Tu do con ta mi na do pe- 
la cor rup ção.

O no vo go ver no pro me teu ir mais fun do
nes ta li nha. Co lo cou o Ser gio Mo ro no Mi-
nis té rio da Jus ti ça. Mas o pre si den te e sua fa- 
mí lia não re sis tem a uma sim ples in ves ti ga- 
ção. Por es sa ra zão, ele se trans for mou nu ma
es pé cie Tor que ma da pe lo aves so. Re co lo cou
o an ti go sis te ma no po der. Co me teu o mais
ab so lu to es te li o na to elei to ral. Pro me teu um
mun do e cons truiu seu re ver so. A CPI da Co-
vid, pa ra fi car em ape nas um exem plo, de-
mons trou a vas ta pi ca re ta gem ocor ri da em
tor no da aqui si ção de va ci nas.

O inex pli cá vel me di e vo bra si lei ro em ple-
no sé cu lo 21, é cons truí do so bre no tí ci as fal-
sas e men ti ras gros sei ras, cren di ces, ne ga ci- 
o nis mos e a mis tu ra de con cei tos po lí ti cos
com re li gi o sos. Exal ta a in com pe tên cia e fe-
cha os olhos pa ra as ne ces si da des bá si cas.
Pro duz um inex pli cá vel sa co de mal da des
con tra os bra si lei ros: in fla ção e de sem pre go
em al ta, ga so li na ca rís si ma, gás de co zi nha a
10% do sa lá rio-mí ni mo, pro vá vel ra ci o na- 
men to de ener gia. O in qui si dor su ge re que o
po vo não com pre fei jão, com pre ar mas. É o
ines pe ra do mer gu lho em di re ção à Ida de
Mé dia. Um de sas tre abis sal.

» MI KEL LI MARZ ZI NI L. A. RI BEI RO
Pro fes sor do De par ta men to de Ci ên cia Po lí ti ca da Uni ver si -
da de Fe de ral de Per nam bu co (UF PE) e

A paz do Ta li bã

Em pou co mais de du as se ma nas, o Ta li bã as su miu o con tro le
de 26 das 34 ca pi tais de pro vín ci as do país. Qua se vin te anos de- 
pois dos aten ta dos de 11 de se tem bro, o que fi ca é o re tro ces so.
Que o Ta li bã re to ma ria o po der após cer to tem po, era al go pre vis- 
to pe los pró pri os ana lis tas nor te-ame ri ca nos. Po rém, pro va vel- 
men te, nem o re la tó rio mais pes si mis ta do Pen tá go no vis lum brou
uma to ma da de as sal to tão rá pi da, uma ver da dei ra blitz kri eg — o
go ver no Bi den es ti ma va que a re sis tên cia du ra ria apro xi ma da- 
men te de zoi to me ses. O que hou ve de er ra do? Vá ri os são os di ag- 
nós ti cos pre li mi na res. Mas o fa to é que o des fe cho de sas tro so é
de cor ren te de uma con jun ção de fa to res. Os Es ta dos Uni dos cal- 
cu la ram a re sis tên cia do go ver no afe gão com ba se em ele men tos
tan gí veis, co mo a ca pa ci da de bé li ca do go ver no, her da da da par- 
ce ria com a Or ga ni za ção do Tra ta do do Atlân ti co Nor te (Otan).
Po rém fa lha ram no di ag nós ti co dos ele men tos não tan gí veis. Não
con ta ram com a es tra té gia do Ta li bã de pul ve ri zar su as ações, tor- 
nan do in viá vel a re sis tên cia afe gã. Su bes ti ma ram a efi ci ên cia das
tá ti cas de ne go ci a ção do Ta li bã pe ran te lo cais. Re la ti vi za ram o
efei to da cor rup ção en dê mi ca do go ver no e das for ças ar ma das —
a ven da de com bus tí vel e ar ma men tos pa ra o mer ca do clan des ti- 
no, in clu si ve ao pró prio Ta li bã, se tor nou ne gó cio cor ri quei ro.
Não con ta ram com o efei to que to dos es ses pro ble mas es tru tu rais
te ri am ao mo ral das tro pas, que, em boa me di da, pre fe ri ram ne- 
go ci ar sua ren di ção, na es pe ran ça de uma anis tia pro me ti da, em
vez de lu tar por um go ver no que não os re pre sen ta va. A ques tão fi- 
ca ain da mais com ple xa quan do gran des po tên ci as, co mo Rús sia
e Chi na, com pre en den do a ine vi ta bi li da de de um go ver no Ta li bã,
ini ci a ram su as po lí ti cas de con tro le de da nos en ga jan do-se em
con ver sas com o Ta li bã. Con tro le de da nos por que, pa ra es ses paí- 
ses, o im por tan te é que gru pos ter ro ris tas não se es pa lhem pa ra
ali men tar cé lu las ra di cais do més ti cas, co mo as da re gião da Che- 
chê nia, na Rús sia, ou de Xin ji ang, na Chi na. Con tro le de da nos in- 
clu si ve fei to pe los pró pri os Es ta dos Uni dos que, em fe ve rei ro do
ano pas sa do, con cluí ram em acor do com o Ta li bã, pa ra que não
abri gas sem mais gru pos ter ro ris tas — Trump che gou a di zer que
me re cia um prê mio No bel por es se acor do. Os nor te-ame ri ca nos
se li vram de uma ocu pa ção ex tre ma men te im po pu lar. Mas, fo ra a
hu mi lha ção te le vi si o na da in ter na ci o nal men te, o cus to efe ti vo de
tu do is so re cai so bre os ci da dãos afe gãos — prin ci pal men te as ci- 
da dãs. Des de maio de 2021, qua se 4 mil ci vis fo ram mor tos ou
mu ti la dos de cor ren tes da ofen si va do gru po (e das res pos tas do
go ver no).  O Al to-co mis sa ri a do das Na ções Uni das pa ra os Re fu gi- 
a dos (Ac nur) es ti ma que 400 mil pes so as ti ve ram de dei xar su as
ca sas só em 2021, mes mo an tes da to ma da Ca bul. Des se nú me ro,
80% são mu lhe res e cri an ças. De acor do com o Ac nur, há re la tos
de ata ques a es co las e clí ni cas mé di cas, a gru pos mi no ri tá ri os co- 
mo os Ha za ras e de exe cu ções su má ri as de mi li ta res e mem bros
do go ver no afe gão — a des pei to da pro mes sa do Ta li bã de anis tia
ge ral.  A emer gên cia do Ta li bã é par ti cu lar men te de ses pe ra do ra
quan do se pen sa nas mu lhe res. Ape sar de o gru po pro me ter res- 
pei tar o di rei to de mu lhe res e me ni nas — mes mo que de acor do
com lei is lâ mi ca mais ra di cal — os re la tos ini ci ais de mons tram
gra ves vi o la ções. Em vá ri as pro vín ci as, mu lhe res e me ni nas já en- 
fren tam pri va ções se me lhan tes às de vin te anos atrás. Elas já são
ví ti mas de ca sa men to for ça do com com ba ten tes (mui tas ve zes
cri an ças de 12, 14 anos), de res tri ção de li vre cir cu la ção (só po- 
den do sair de ca sa com acom pa nhan te mas cu li no), e co me çam a
ser proi bi das de fre quen tar es co las e uni ver si da des. Fun ci o ná ri as
da ONU fo ram acon se lha das a tra ba lhar em ca sa, sob o ar gu men- 
to de lí de res do Ta li bã de que seus sol da dos não es ta vam “trei na- 
dos” pa ra o con ví vio com mu lhe res nes sa con di ção. Pa ra se ter
uma ideia, a ver são da lei is lâ mi ca do Ta li bã é mais ra di cal do que a
de paí ses que res trin gem sis te ma ti ca men te os di rei tos das mu lhe- 
res, co mo a Ará bia Sau di ta, on de mu lhe res vi vem, na prá ti ca, um
re gi me de apartheid. Na con cep ção da sha ria ado ta da pe lo Ta li bã,
as mu lhe res de vem co brir o cor po to tal men te em pú bli co (uso da
bur ca), po den do re ce ber pu ni ções se ve ras, co mo mor te por ape- 
dre ja men to em ca sos de adul té rio. A paz do Ta li bã é uma paz da
se gre ga ção, da re pres são, da per se gui ção; em su ma, é a paz do
me do. O ní vel de ci nis mo da no va rou pa gem “mo de ra da” — um
mo de ra do sou be o aus pí cio da ver são mais ra di cal da sha ria — é
um es cár nio pa ra a co mu ni da de in ter na ci o nal.

São Luís, quarta-feira, 1 de setembro de 2021
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A nova variante, conhecida com C.1.2, foi detectada primeiramente em maio e já se
disseminou na maioria das províncias sul-africanas e em sete outros países

Car rei ra e ho me na gens

CORONAVÍRUS

África do Sul detecta
nova variante 

C
i en tis tas da Áfri ca do Sul de- 
tec ta ram uma no va va ri an te 
do no vo co ro na ví rus com di- 
ver sas mu ta ções, mas ain da 

não de ter mi na ram se ela é mais con- 
ta gi o sa ou ca paz de su pe rar a imu ni- 
da de for ne ci da por va ci nas ou uma 
in fec ção an te ri or.

A no va va ri an te, co nhe ci da com 
C.1.2, foi de tec ta da pri mei ra men te 
em maio e já se dis se mi nou na mai o- 
ria das pro vín ci as sul-afri ca nas e em 
se te ou tros paí ses da Áfri ca, Eu ro pa, 
Ásia e Oce a nia, de acor do com pes- 
qui sas ain da não sub me ti das à re vi- 
são da co mu ni da de ci en tí fi ca.

Ela con tém mui tas 

mu ta ções as so ci a das a 

ou tras va ri an tes com 

uma trans mis si bi li da de 

acen tu a da e uma 

sen si bi li da de re du zi da a 

an ti cor pos 

neu tra li za do res, mas 

es tas ocor rem em uma 

mis tu ra di fe ren te, e os 

ci en tis tas ain da não têm

MUITAS DÚVIDAS TEM SURGIDO SOBRE O CORONAVÍRUS.

cer te za de co mo elas 

afe tam o 

com por ta men to do 

ví rus.

Tes tes de la bo ra tó rio es tão em an- 
da men to pa ra de ter mi nar o quan to a 
va ri an te é neu tra li za da por an ti cor- 
pos.

A Áfri ca do Sul foi o pri mei ro país a 
de tec tar a va ri an te Be ta, uma de so- 
men te qua tro clas si fi ca das pe la Or ga- 

ni za ção Mun di al da Saú de (OMS) co-
mo “va ri an tes de pre o cu pa ção”.

Acre di ta-se que a Be ta se es pa lha 
mais fa cil men te do que a ver são ori gi- 
nal do no vo co ro na ví rus que cau sa a 
co vid-19, e exis tem in dí ci os de que as 
va ci nas têm me nos efei to con tra ela, o 
que le va al guns paí ses a res trin gi rem 
vi a gens de e pa ra a Áfri ca do Sul.

Ri chard Les sells, es pe ci a lis ta em 
do en ças in fec ci o sas e um dos au to res 
da pes qui sa so bre a C.1.2, dis se que o 
sur gi men to da va ri an te mos tra que 
“es ta pan de mia es tá lon ge do fim e 
que es te ví rus ain da es tá ex plo ran do 
ma nei ras de pos si vel men te fi car me-
lhor em nos in fec tar”.

RODEIOS

Brasileiro morre pisoteado por touro nos EUA

AMADEU COMPETIA NA VELOCITY TOUR, SEGUNDA CATEGORIA MAIS IMPORTANTE DO PBR, E MONTAVA DESDE OS 15 ANOS.

Os fãs de ro deio pro fis si o nal es tão
de lu to em to do o Bra sil nes ta se gun- 
da-fei ra (30/8). O bra si lei ro Ama deu
Cam pos da Sil va, 22 anos, mor reu
após ser pi so te a do por um tou ro du- 
ran te o Pro fes si o nal Bull Ri ders (PBR)
— cam pe o na to de peões pro fis si o nais
na Ca li fór nia, Es ta dos Uni dos. Se gun- 
do a or ga ni za ção do even to, ele foi
trans por ta do pa ra um hos pi tal ain da
com vi da, mas não re sis tiu aos fe ri- 
men tos.

An drew Gi an go la,

por ta-voz do tor neio,

con tou ao si te USA

Today que o com pe ti dor

caiu quan do com ple tou

5,3 se gun dos de pro va.

“Quan do ele caiu, sua es po ra se en- 
ros cou e o vi rou de ca be ça pa ra bai xo
bem sob a per na de trás do tou ro. É
um aci den te re al men te es tra nho e
trá gi co”, de cla rou.

Se gun do ele não hou ve agres são. A
es po ra do ca va lei ro fi cou pre sa quan- 
do ele caiu e o mo vi men to de re sis tên- 
cia do tou ro “em um pa drão nor mal”
jo gou o atle ta pa ra bai xo do ani mal.

É a pri mei ra vez que um ca va lei ro
bra si lei ro mor re na com pe ti ção. Há
dois anos, o peão Ma son Lowe tam- 
bém mor reu pi so te a do por um tou ro
em um even to do tor neio. O aci den te
foi em 2019 na ci da de de Den ver.

Ama deu com pe tia na Velocity Tour,
se gun da ca te go ria mais im por tan te
do PBR, e mon ta va des de os 15 anos.
Era con si de ra do uma das pro mes sas
do es por te, no qual os bra si lei ros se
des ta cam há al guns anos. O bra si lei ro
vol ta va de uma con tu são re cen te,
quan do pre ci sou ope rar os dois om- 

bros e pas sou oi to me ses sem com pe-
tir, mas man ti nha o bom de sem pe- 
nho.

Em um co mu ni ca do en vi a do à im- 
pren sa lo cal, a or ga ni za ção do PBR la- 
men tou a per da do jo vem. “Ama deu
lu tou mui to e foi uma es tre la em as-
cen são em nos so es por te”, diz o tex to.
“Es ta mos de co ra ção par ti do por sua
fa mí lia e ami gos. To da a PBR e a fa mí- 
lia do es por te oci den tal es ten dem
nos sos pen sa men tos, ora ções e sin ce-
ras con do lên ci as”, fi na li za a no ta.

Nas re des so ci ais, ami gos e co le gas
de ro deio fi ze ram ho me na gens e
pres ta ram so li da ri e da de à fa mí lia.
“Um an jo que se foi mo ra com Deus
me ni no fan tás ti co. Co mo diz seu Pai
Fla vio Cam pos Sil va (Ja ru) Ama deu
Me ni no Bom”, es cre veu o tam bém
peão João Ri car do Vi ei ra. 

A fa mí lia de Ama deu pre fe re não se
ma ni fes tar por en quan to. Os pais mo- 
ra vam com ele nos Es ta dos Uni dos
des de que o jo vem co me çou a com pe- 
tir no país.

DECLARAÇÃO DO TALIBÃ

Emirado Islâmico do
Afeganistão é nação livre

O AEROPORTO DE CABUL FICOU SEM CONTROLE DE TRÁFEGO

TALIBAN HANDOUT/VIA REUTERS

O Ta li bã já con tro la o ae ro por to de Ca bul. O gru po ex- 
tre mis ta ocu pou to da a es tru tu ra as sim que ter mi nou a
saí da dos mi li ta res dos Es ta dos Uni dos (EUA) e de cla rou
o Emi ra do Is lâ mi co do Afe ga nis tão co mo uma na ção li- 
vre e so be ra na. Os lí de res do mo vi men to ca mi nha ram
pe la pis ta do ae ro por to, num ges to sim bó li co de vi tó ria.
A re ti ra da das for ças mi li ta res nor te-ame ri ca nas ocor- 
reu on tem (30) à noi te, com a saí da do úl ti mo avião C-17
dos Es ta dos Uni dos. O mo men to foi ce le bra do nas ru as
de Ca bul com fo go de ar ti fí cio e dis pa ros de ar mas.

O Ae ro por to Ha mid Kar zai fi cou, ago ra, sem con tro le
de trá fe go aé reo. O por ta-voz do Ta li bã ad mi tiu pe dir
aju da ao Ca tar ou à Tur quia pa ra re por as ne ces si da des
téc ni cas do ae ro por to. “Os úl ti mos sol da dos ame ri ca nos
saí ram do ae ro por to de Ca bul e nos so país con se guiu a
in de pen dên cia to tal”, dis se Za bihul lah Mu jahid pe lo
Twit ter.

O Pen tá go no anun ci ou que o úl ti mo avião C17 nor te-
ame ri ca no de co lou do ae ro por to de Ca bul às pri mei ras
ho ras des ta ter ça-fei ra (20h29 de se gun da-fei ra em Lis- 
boa). Ter mi na as sim a guer ra mais lon ga da his tó ria dos
Es ta dos Uni dos, fi can do o país asiá ti co nas mãos dos ta- 
li bãs ao fim de du as dé ca das de pre sen ça mi li tar es tran- 
gei ra. No Afe ga nis tão, fi ca ram cer ca de du as cen te nas
de nor te-ame ri ca nos que o Pen tá go no ad mi tiu não ter
con se gui do re ti rar a tem po.

Vin te anos, uma fa tu ra no va lor de mais de US$ 2 bi- 
lhões, mais de 170 mil mor tos – in cluin do mais de 40 mil
ci vis – e os ta li bãs ce le bram a vol ta ao po der. Ter mi na as- 
sim a mais lon ga das guer ras dos Es ta dos Uni dos, ini ci a- 
da lo go após os ata ques ter ro ris tas de 11 de se tem bro de
2001. Washing ton der ru bou o re gi me ta li bã em de zem- 
bro de 2001, de pois de ele ter se re cu sa do a en tre gar
Osa ma bin La den, en tão lí der da Al-Qa e da.

CRISE

Sri Lanka declara estado
de emergência alimentar

ESCASSEZ ACONTECE EM PLENA ONDA DA COVID-19.

ISHARA S. KODIKARA

Mer gu lha do em uma gra ve cri se econô mi ca e mo ne- 
tá ria, o go ver no do Sri Lan ka de cla rou, nes ta ter ça-fei ra
(31), es ta do de emer gên cia ali men tar, en quan to os ban- 
cos pri va dos, sem di vi sas, não po dem mais fi nan ci ar as
im por ta ções.

O pre si den te Gotabaya Ra ja pak sa dis se ter or de na do
a ado ção de me di das ur gen tes pa ra con ter o acú mu lo de
açú car, ar roz e ou tros ali men tos es sen ci ais. En tre elas,
en du re ceu as san ções con tra os es to ques de ali men tos,
en quan to lon gas fi las se for mam em fren te às lo jas. Es ta
me di da é con sequên cia do for te au men to dos pre ços do
açú car, do ar roz, da ce bo la e da ba ta ta nes te país de 21
mi lhões de ha bi tan tes, que tam bém so fre com a es cas- 
sez de lei te em pó, que ro se ne e gás de co zi nha.

Es sa es cas sez acon te ce em ple na on da de co vid-19,
que dei xa mais de mor tos por dia em nú me ros atu ais.
Des de o iní cio da pan de mia, o país acu mu la 436.081 ca- 
sos e 8.991 óbi tos. 

A que da no tu ris mo des de mar ço de 2020 cau sa da pe- 
la pan de mia do co ro na ví rus pro vo cou uma con tra ção
de 3,6% da eco no mia no ano pas sa do e afe tou su as re- 
ser vas cam bi ais. Pa ra pro te gê-las, o go ver no proi biu a
im por ta ção de mui tos pro du tos não es sen ci ais, co mo
veí cu los, equi pa men tos sa ni tá ri os, as sim co mo de óle os
ali men ta res, ou aça frão, uma es pe ci a ria es sen ci al na cu- 
li ná ria lo cal.

A rú pia per deu mais de 20% de seu va lor em re la ção
ao dó lar ame ri ca no nes te mes mo pe río do, se gun do da- 
dos ofi ci ais.

São Luís, quarta-feira, 1 de setembro de 2021
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Responsável: Thayane Maramaldo
E-mail: thaymaramaldo@hotmail.com 6GERAL

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE REGISTRO DE PREÇOS torna público que realizará às 14h, do dia 20 

de setembro de 2021, no auditório da SEGEP - 4º andar, Av. Jerônimo de Albuquerque, Edifício Clodomir 

Milet, s/n, Calhau - São Luís/MA, CEP: 65074-220, nesta Capital, licitação na modalidade Pregão 

Presencial, do tipo Menor Preço por item, objetivando o Registro de Preços para Aquisição de 

Material de Expediente (colchete, corretivo, elástico e outros), de interesse da Agência Estadual de 

Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural - AGERP/MA; Casa Civil - CC; Escola de Governo do Estado do 

Maranhão - EGMA; Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico - 

FAPEMA/MA; Fundação da Memória Republicana Brasileira - FMRB; Instituto Maranhense de Estudos 

Socioeconômicos e Cartográficos - IMESC; Instituto De Metrologia e Qualidade Industrial do Maranhão – 

INMEQ; Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Maranhão - IPREV;Instituto de Colonização 

e Terras do Maranhão - ITERMA; Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos - MOB/MA; 

Procuradoria Geral do Estado do Maranhão - PGE; Polícia Militar do Estado do Maranhão - PMMA; 

Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor do Maranhão - PROCON-MA; Secretaria de 

Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano - SECID; Secretaria de Estado de Comunicação - 

SECOM/MA; Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação - SECTI/MA; Secretaria de Estado 

do Esporte e Lazer - SEDEL/MA; Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular - 

SEDIHPOP; Secretaria de Estado da Educação - SEDUC; Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ; 

Secretaria de Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência dos Servidores - SEGEP/MA; Secretaria 

Estadual do Meio Ambiente - SEMA; Secretaria de Estado da Mulher - SEMU; Secretaria de Estado de 

Programas Estratégicos - SEPE/MA; Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN/MA; 

Secretaria de Turismo do Estado do Maranhão - SETUR; Secretaria de Estado da Infraestrutura – 

SINFRA; Secretaria Estadual de Segurança Pública - SSP/MA; Secretaria de Estado da Transparência e 

Controle - STC/MA; Universidade Estadual do Maranhão - UEMA; Universidade Estadual da Região 

Tocantina do Maranhão - UEMASUL, em conformidade com especificações e quantidades constantes no 

Termo de Referência (ANEXO I), na forma da Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 3.555/2000, 

do Decreto Estadual nº 36.184, de 21 de setembro de 2020, da Lei Complementar nº 123/2006 e da Lei 

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

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

estão à disposição dos interessados, na página www.compras.ma.gov.br e no site da 

www.segep.ma.gov.br.

São Luís, 30 de agosto de 2021

Deimison Neves dos Santos

Secretário Adjunto de Registro de Preços

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO E

ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES – SEGEP
SECRETARIA ADJUNTA DE REGISTRO DE PREÇOS – SARP

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2021 – SARP/MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 120432/2021 – SARP

Objeto: Registro de Preços para eventual e futura aquisição de instrumentais cirúrgicos para a 

implantação do Hospital da Ilha, e atender às necessidades das unidades de saúde da Secretaria de 

Estado da Saúde do Maranhão. Abertura: 22/09/2021, às 09h (horário de Brasília). Local: Site do Portal 

de Compras do Governo Federal (https://www.gov.br/compras/pt-br/). Informações: Comissão 

Setorial Permanente de Licitação – CSL, localizada na Av. Professor Carlos Cunha, s/n, Jaracaty, São 

Luís/MA, CEP: 65.076-820. E-mail: csl@saude.ma.gov.br. Fones: (98) 3198-5558 e 3198-5559.

São Luís - MA, 27 de agosto de 2021

MARCEL SALIB SOARES SANTOS

Pregoeiro da SES/MA

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 081/2021
PROCESSO Nº 136187/2021/SES

Objeto: Registro de Preços para eventual e futura contratação, por preço global, de empresa 

especializada para prestação de serviços Carrego e Descarrego, visando o apoio em processos de 

armazenagem, movimentação, distribuição, entrega e preservação de materiais de consumo, móveis e 

equipamentos em geral, com o fim de atender às necessidades da Secretaria de Estado da Saúde, 

conforme condições e quantidades estabelecidas no Termo de Referência. Abertura: 17/09/2021, às 09h 

(horário de Brasília). Local: Site do Portal de Compras do Governo Federal 

(https://www.gov.br/compras/pt-br/). Informações: Comissão Setorial Permanente de Licitação – CSL, 

localizada na Av. Professor Carlos Cunha, s/n, Jaracaty, São Luís/MA, CEP: 65.076-820. E-mail: 

csl@saude.ma.gov.br. Fones: (98) 3198-5558 e 3198-5559.

São Luís - MA, 27 de agosto de 2021

CHRISANE OLIVEIRA BARROS

Pregoeira da CSL/SES

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2021
PROCESSO Nº 117893/2021/SES

A Casa Civil do Estado do Maranhão, por meio do seu Pregoeiro Substituto, torna público aos 

interessados que a Sessão Pública de recebimento e abertura dos envelopes de Proposta de Preços e 

Habilitação do Pregão Presencial nº 007/2021-CSL/CC, anteriormente adiada, será realizada às 

09h30, do dia 16 de setembro de 2021, na Sala de Licitações da Casa Civil localizada no primeiro andar 

do Edifício João Goulart, situado na Av. Pedro II, s/n, Centro, nesta Capital. O Edital Alterado e seus 

anexos estão à disposição dos interessados na sala da Comissão Setorial de Licitação de 2ª a 6ª feira, das 

08h às 19h, onde poderão ser consultados e obtidas cópias gratuitamente. Esclarecimentos adicionais 

deverão ser protocolados na Comissão Setorial de Licitação no horário de expediente. O Aviso de 

Licitação assim como o Edital Alterado estarão também disponíveis para consulta no site da Casa Civil 

www.casacivil.ma.gov.br.

São Luís, 30 de agosto de 2021 

Rafael Pinheiro de Sousa

Pregoeiro Substituto da CC

ESTADO DO MARANHÃO
CASA CIVIL

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2021-CSL/CC
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 50028/2021-CC

OBJETO: Aquisição de insumos e tubos para coleta de sangue a vácuo e processamento de exames 

para as Unidades do HEMOMAR conforme especificações e condições gerais de fornecimento.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM.

DATA DA DISPUTA: 17/09/2021, às 09h, horário de Brasília.

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.

NOVO ID: 892422

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 laurocsl8@gmail.com ou pelo telefone (98) 3235-7333.

São Luís (MA), 27 de agosto de 2021

Lauro César Costa

Agente de Licitação da EMSERH

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE REMARCAÇÃO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 215/2021 – CSL/EMSERH

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 79.679/2021 – EMSERH

O PREGOEIRO do Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Maranhão – DETRAN/MA, 
designado pela Portaria nº 697 – GDC de 25 de agosto de 2020, publicada no Diário Oficial do Estado em 
01 de setembro de 2020, realizará às 09h, do dia 20 de setembro de 2021, nas dependências do 
DETRAN/MA, na Avenida dos Franceses, s/n, bairro Vila Palmeira, nesta capital, licitação na modalidade 
Pregão Presencial, do tipo Menor Preço, objetivando a contratação de empresa especializada em 
serviços de manutenção e reparos com fornecimentos de peças de reposição para STORAGE IBM 
Z7000 e atender às demandas do Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Maranhão, de 
interesse do Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/MA, sob a égide da Lei Federal nº 
10.520/2002, Decreto Federal nº 3.555/2000, da Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações, Lei 
Estadual nº 10.403, de 29 de dezembro de 2015, aplicando subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/1993 
e demais normas regulamentares pertinentes à espécie. Esse Edital e seus anexos estão à disposição 
dos interessados na página www.detran.ma.gov.br/licitações ou no portal www.compras.ma.gov.br ou 
na sede do DETRAN, ao custo de uma resma de papel A4.

São Luís/MA, 30 de agosto de 2021
Alexandre Rosa de Carvalho

Pregoeiro do DETRAN/MA

ESTADO DO MARANHÃO 
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

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

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2021 – CSL/DETRAN/MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0018328/2021 – DETRAN/MA

A Comissão Setorial de Licitação – CSL da Secretaria de Estado de Infraestrutura - SINFRA 
realizará às 15h, do dia 04 de outubro de 2021, no seu Auditório, no Centro Administrativo do Estado do 
Maranhão, no Edifício Clodomir Millet - 1º andar, na Avenida Jerônimo de Albuquerque, s/n, Calhau, nesta 
Capital, licitação na modalidade CONCORRÊNCIA, do tipo MENOR PREÇO, OBJETIVANDO 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE 
MELHORAMENTOS E PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS CRÍTICOS E CONSERVAÇÃO NA RODOVIA 
MA-006. TRECHO: TASSO FRAGOSO-ALTO PARNAÍBA; SUB-TRECHO: 3B-TASSO FRAGOSO KM 
1.077,5 A ALTO PARNAIBA (KM 1.122,5) – EXTENSÃO: 45,0KM., na forma da Lei nº 8.666/1993. Este 
Edital está à disposição dos interessados no site http://www.sinfra.ma.gov.br/pregoes-online/ e seus 
anexos na Comissão Setorial de Licitação – CSL/SINFRA, em sua sede localizada no Centro 
Administrativo do Estado do Maranhão, no Edifício Clodomir Millet - 1º andar, na Avenida Jerônimo de 
Albuquerque, s/n, Calhau, São Luís/Maranhão, de segunda a sexta-feira, no horário das 14h às 18h, onde 
poderão ser consultados e obtidos gratuitamente mediante a apresentação de mídia eletrônica (pen drive, 
CD, DVD ou outro). As empresas que adquirirem o Edital mediante “download” na página da SINFRA e 
tiverem interesse em participar desta licitação, deverão, obrigatoriamente, retirar os anexos do Edital no 
endereço e nas condições supracitadas, em virtude da existência de limite de carregamento de arquivos 
(UPLOAD). Esclarecimentos adicionais pelo telefone (98) 3218-8023 ou pelo e-mail 
licitacao.sinfra@gmail.com.

São Luís (MA), 31 de agosto de 2021
Athos de Carvalho de Melo e Alvim

Presidente da CSL/SINFRA, em exercício

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO – CSL/SINFRA
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 012/2021 - CSL/SINFRA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 160705/2021 – SINFRA

LICITAÇÃO CAIXA Nº 006/2021

A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, por meio do leiloeiro Público Oficial, VICENTE DE 
PAULO ALBUQUERQUE COSTA FILHO, matrícula 012/1996, de acordo com a Lei nº 
13.303, de 30/06/2016 e do Regulamento de Licitações e Contratos da CAIXA, bem 
como pelas normas e condições estabelecidas no Edital e seus anexos, venderá em 
Licitação CAIXA. DO LOCAL, DATA E HORÁRIOS DA LICITAÇÃO
      Data e hora da Sessão: 20/09/2021 a iniciar-se às 19h.
      Local da Sessão: AV ENG. EMILIANO MACIEIRA N 5 BR 135 KM 7 BAIRRO 
MARACANA SÃO LUIS MA
      Site do Leiloeiro: www.vipleiloes.com.br

AVISO DE VENDA

Edital de Leilão Público nº 3049/2021/1° Leilão e nº 3050/2021/2° Leilão
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA, por meio da CN Manutenção de Bens, torna 
público aos interessados que venderá, pela maior oferta, respeitado o preço mínimo de 
venda, constante do anexo II, deste Edital, no estado físico e de ocupação em que se 
encontra(m), imóvel (is) recebido (s) em garantia, nos contratos inadimplentes de Alienação 
Fiduciária, de propriedade da CAIXA. O Edital de Leilão Público - Condições Básicas, do 
qual é parte integrante o presente aviso de Venda, estará à disposição dos interessados, no 
período de 24/08/2021 até 14/09/2021, no primeiro leilão, e de 21/09/2021 até 30/09/2021, 
no segundo leilão, em horário bancário, nas Agências da CAIXA nos estados de localização 
dos imóveis (Acre, Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito 
Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Pernambuco, 
Piauí, Paraná, Rio Grande do Norte, Rondônia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe, 
Tocantins) e no escritório do leiloeiro Sr. Rudival Almeida Gomes Junior, Av. Luis Viana 
Filho, 6462, Ed. Empresarial Wall Street, Torre A- East Sala 509- Patamares, Salvador/ 
BA CEP: 41.730-101, Fone: (71) 98146-8452 /  (71) 98211-2013, das 8h às 18h. O Edital 
estará disponível também no site: www.caixa.gov.br/ximoveis. O 1° Leilão realizar-se-á no 
dia 15/09/2021, às 13:00 horas, e os lotes remanescentes, serão ofertados no 2° Leilão no 
dia 01/10/2021, às 13:00 horas, ambos exclusivamente no site do leiloeiro, no endereço 
www.rjleiloes.com.br.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CN MANUTENÇÃO DE BENS

MINISTÉRIO DA 
ECONOMIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA

AVISO DE LICITAÇÃO. Pregão Presencial nº 026/2021-CPL/PMC. A Prefeitura Municipal de Carolina, mediante seu 
Pregoeiro, designado pela Portaria nº 12, de 01 de janeiro de 2021, torna público que o Pregão Presencial nº 026/2021-
CPL/PMC, do tipo Menor Preço, seu objeto é o Registro de Preços para Contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de impressoras município, conforme Anexo I do Edital, 
realizar-se-á em 16.09.2021, às 08h30min, na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL, desta Prefeitura, loca-
lizada na Praça Alípio Carvalho, nº 50, Centro. CEP 65.980-000 - Carolina/MA. O Edital foi redigido na forma da Lei 
Federal nº 10.520/2002, do Decreto Federal nº 3.555/2000, da Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Com-
plementar n° 147/2014 e pela Lei Complementar nº 155/2016, aplicando subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal 
nº 8.666/1993 e demais normas regulamentares pertinentes à espécie; e seus anexos estão à disposição dos interessados, 
de 2º a 6º feira, no horário das 08h às 12h, na Comissão Permanente de Licitação-CPL desta Prefeitura ou no site www.
carolina.ma.gov.br. Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço. Carolina/MA, 31 de agosto de 2021. AMILTON 
FERREIRA GUIMARÃES – Pregoeiro

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL

COMUNICAÇÃO

SUZANO S.A, torna público que REQUEREU da Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente - SEMMA de Itinga/MA, a Certidão de Uso e Ocupação do 
Solo e a Licença de Operação para extração mineral a ser realizada numa 
área total de 3,9765 há localizada neste município, como forma de dar 
subsídios às etapas de manutenção e pavimentação de estradas do pro-
jeto Florestal da Suzano S/A, conforme processo 1208017/21 e protocolo 
1208128/21.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021. A Prefeitura Municipal de 
Icatu/MA, através da Comissão Permanente de Licitação torna público para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar, sob a égide do Decreto nº 10.024/19 e subsidiariamente as 
disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, Licitação na modalidade Pregão na 
sua forma Eletrônico, do tipo Menor Preço por Item, sob o Regime de Empreitada por preço 
Unitário, objetivando a formação de registro de preço para futura e eventual contratação de 
pessoa jurídica especializada para prestação de serviço funerário e fornecimento de urnas 
mortuárias, a fim de satisfazer as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social 
de Icatu/MA, em atendimento à rede pública municipal de ensino do Município de Icatu - 
MA. ABERTURA: 15 de setembro de 2021, às 08h00min, através da plataforma: https://li-
citar.digital/#home, demais informações no e-mail cplicatulicitacao@gmail.com. Icatu/MA, 
30 de agosto de 2021.  Denilson Odilon Fonsêca Pregoeiro.

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO (FRACASSADA) PREGÃO ELETRÔNICO 
SRP nº 020/2021/CCL/PMM. A Comissão Central de Licitação – CCL, através de seu Pre-
goeiro, torna público para conhecimento dos interessados que não houve licitante habilitado/
classificado na sessão pública do Pregão Eletrônico SRP nº 020/2021/CCL/PMM realizada/
lavrada ata no dia 24 de agosto de 2021 às 16:10:07 horas, cujo o  objeto é o registro de preços 
para futura e eventual contratação de pessoa(s) jurídicas(s) especializada(s) no fornecimento de 
veículos, visando atender aos interesses das Secretarias Municipais de Monção/MA, conforme 
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. A licitação foi 
declarada FRACASSADA. Monção/MA, 24 de agosto de 2021. Brunno Sousa – Pregoeiro 
CCL/PMM.

Prefeitura Municipal de Monção
CNPJ: 06.190.243/0001-16

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

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 025/2021/
CCL/PMM. A Comissão Central de Licitação – CCL, através de seu Pregoeiro, torna público 
para conhecimento dos interessados que a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO 
SRP nº 025/2021/CCL/PMM, tendo por objeto: registro de preços para futura e eventual con-
tratação de pessoa(s) jurídicas(s) especializada(s) no fornecimento de equipamentos e mate-
riais hospitalares, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme 
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. Resolve SUS-
PENDER a presente licitação, com fundamentação jurídica: no art. 49, da Lei nº 8.666/1993. 
Monção/MA, 30 de agosto de 2021. Brunno Sousa – Pregoeiro CCL/PMM.

Prefeitura Municipal de Monção
CNPJ: 06.190.243/0001-16

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

AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 020/2021/CCL/PMM. Órgão 
Realizador: O município de Monção/MA, através da Prefeitura Municipal de Monção, por meio do Pregoeiro e sua 
Equipe de Apoio, instituída pela Portaria nº 009/2021, torna público aos interessados que, com base legal: Lei n° 
10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Federal nº 7.892/2013, Lei Complementar nº 123/2006, Lei 
Complementar nº 147/2014, Decreto Municipal nº 017/2020 e subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e 
alterações, que fará licitação na modalidade Pregão, na forma eletrônica, do tipo menor preço por item, tendo por objeto 
registro de preços para futura e eventual contratação de pessoa(s) jurídicas(s) especializada(s) no fornecimento de veícu-
los, visando atender aos interesses das Secretarias Municipais de Monção/MA, conforme condições, quantidades e exi-
gências estabelecidas neste Edital e seus anexos. Local/Site: https://www.licitanet.com.br/. A realização do certame está 
prevista para o dia 21 de setembro de 2021 às 08h00min (oito horas). Edital: O edital e seus anexos estão à disposição dos 
interessados no endereço eletrônico: https://www.licitanet.com.br/, bem como na Sala da Comissão Central de Licitação, 
situada na Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro, Monção/MA, no horário das 08h às 12h onde poderão ser consultados 
ou obtidos gratuitamente, junto ao Setor de Licitação do município. Monção/MA, 30 de agosto de 2021. Kedma Oliveira 
Nussrala - Secretária Municipal de Finanças e Planejamento.

Prefeitura Municipal de Monção
CNPJ: 06.190.243/0001-16

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

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16ª REGIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2021 (PA-2664/2021)
Objeto: Escolha da proposta mais vantajosa para a contratação  de dois links dedicados de acesso 

à internet sendo providos por operadoras distintas, com ambos sendo entregues na sede do TRT 

da 16ª Região, com serviço de instalação, configuração e suporte, conforme demais condições 

constantes no anexo I (Termos de Referência), parte integrante do Edital. Tipo de licitação: Menor 

Preço. Data de abertura:  16 de setembro de 2021, às 15:00 horas (horário de Brasília/DF). Local: 

www.comprasgovernamentais.gov.br.  O edital é gratuito e está à disposição dos interessados 

para consulta e retirada nos endereços www.comprasgovernamentais.gov.br e 

www.trt16.jus.br. Maiores informações no endereço Av. Senador Vitorino Freire, 2001- 3º andar - 

Areinha – São Luís/MA- Seção de Aquisições Públicas ou pelos telefones (0xx98) 

98424-6218/2109-9378/9379 das 08 às 17 horas. 

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM

Av. Manuel Matias, s/n – Centro- CEP: 65.723-000 – Bernardo do Mearim – MA
CNPJ N.° 01.612.345/0001-69

ERRATA
TOMADA DE PREÇOS 010/2021

Informamos a todos os interessados que na publicação referente ao aviso de licitação da TP nº 010/2021, publicado no jornal de gran-
de circulação do estado O IMPARCIAL   no dia 31 de agosto de 2021, página 06, onde se lê: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS 
VICINAIS NO MUNICÍPIO DE BERNARDO MEARIM/MA,
 LEIA-SE: REFORMA DE POSTO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE BERNARDO MEARIM/MA, conforme segue:

O Município de Bernardo do Mearim- MA, através do secretário municipal de administração, planejamento e finanças, torna público 
para conhecimento dos interessados que realizará Licitação na modalidade Tomada de Preços nº. 010/2021, Processo Administrativo 
nº. 0806001/2021-SEMAD, do tipo menor preço global, que tem como objeto a Contratação de empresa para REFORMA DE 
POSTO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE BERNARDO MEARIM/MA, de acordo com o que estabelece a Lei 8.666 de 21 de 
junho de 1993, com data de abertura dia 29/09/2021, às 08:30 hrs. A Licitação será regida pela Lei 8.666/93 e suas alterações. O 
Edital poderá ser consultado gratuitamente e retirado diretamente na sala da Comissão Central de Licitação – CCL, no endereço Av. 
Manuel Matias, s/n – Centro – Bernardo do Mearim/MA, de segunda a sexta-feira, no horário de expediente da CCL, das 8h às 13h, 
ou  através do nosso endereço eletrônico www.bernardodomearim.ma.gov.br, ou pelo Sistema de Acompanhamento Eletrônico de 
Contratações Públicas – SACOP. Rodrigo Paz Santos. Secretário Municipal de Planejamento, Administração, 31 de agosto de 2021.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA

O Sindicato dos Estivadores e dos Trabalhadores de Estiva de Minério do Mara-
nhão vem através do seu presidente, convocar todos os associados desta entidade 
de classe em pleno gozo de seus direitos sociais e estatutários, para uma Assem-
bleia Extraordinária que será realizada na sede do Sindicato dos Estivadores no 
dia 03 de setembro de 2021, (sexta-feira) com 1° convocação às 8h com o maior 
número de associados e 2° e última convocação ás 8h30 com qualquer número de 
associados presentes para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

1. Container – Ziran.
São Luís 31 de agosto de 2021.

Jouberth Costa Mendes
Presidente SETEMEMA



São Luis, quarta-feira, 04 de agosto de 2021

Responsável: George Raposo
E-mail: gdinamite@hotmail.com 6 GERALoimparcial.com.br GERAL 7

As mú si cas clas si fi ca das
são:

MOTORISTAS DE APP

Prorrogadas inscrições
no Auxílio-Combustível
O

Go ver no do Ma ra nhão de ci- 
diu pror ro gar o pra zo de 
ins cri ção do au xí lio-com- 
bus tí vel até quar ta-fei ra 

(1º/09).
De acor do com o pri mei ro cro no- 

gra ma, as ins cri ções iri am se en cer rar 
nes ta se gun da-fei ra (30/08). Ten do 
em vis ta as de man das re ce bi das pe lo 
Go ver no, o pra zo foi pror ro ga do. Com 
is so, os mo to ris tas de apli ca ti vos, ta- 
xis tas, mo to ta xis tas e ope ra do res do 
trans por te al ter na ti vo (com ple men- 
tar) te rão mais tem po pa ra or ga ni zar 
os do cu men tos e se ca das tra rem pa ra 
re ce ber o au xí lio.

De acor do com o 

cro no gra ma, a 

di vul ga ção do re sul ta do 

das ins cri ções es tá 

pre vis ta pa ra o dia 24 de 

se tem bro (após aná li se 

dos re cur sos).

O pa ga men to da 1ª par ce la es tá 
pre vis to pa ra a se guin te da ta: 04/10 
até 22/10; a 2ª par ce la pre vis ta pa ra: 
04/11 até 22/11.

Pa ra fa zer o ca das tro do au xí lio e 
pre en cher os seus da dos pa ra ter 
aces so ao be ne fí cio cli que no link: au- 
xi lio.mob.ma.gov.br/au xi lio

O au xí lio-com bus tí vel, se gun da ro- 
da da, se rá pa go em du as eta pas du- 
ran te os me ses de ou tu bro e no vem- 
bro, com o va lor va ri an do en tre R$ 
60,00 e R$ 300,00, de pen den do do veí-

MOTORISTAS TERÃO MAIS TEMPO PARA ORGANIZAR DOCUMENTOS E SE CADASTRAREM.

cu lo e do nú me ro de ha bi tan tes do 
mu ni cí pio do be ne fi ciá rio.

To do o an da men to do pro ces so po- 
de rá ser acom pa nha do den tro da pla- 
ta for ma de ca das tro do Go ver no que 
es ta rá dis po ní vel no si te da MOB, nas 
nos sas re des so ci ais da MOB e do Go- 
ver no do Es ta do.

To do o an da men to do 

pro ces so po de rá ser 

acom pa nha do den tro 

da pla ta for ma de 

ca das tro do Go ver no 

que es ta rá dis po ní vel no 

si te da MOB 

(www.mob.ma.gov.br), 

nas  re des so ci ais da 

MOB e do Go ver no do 

Es ta do.

VALORIZAÇÃO

Lista de classificados no Ilha Bela Festival é divulgada

AS 10 CANÇÕES INÉDITAS SOBRE  SÃO LUÍS SERÃO APRESENTADAS EM UMA LIVE TRANSMITIDA DO TEATRO ARTHUR AZEVEDO, DIA 8

A Se cre ta ria de Es ta do da Cul tu ra
di vul gou nes ta quin ta-fei ra, 31, a re la- 
ção das 10 com po si ções clas si fi ca das
pe la co mis são de se le ção pa ra o edi tal
Ilha Be la Fes ti val, o pri mei ro fes ti val
de mú si ca es pe ci al men te de di ca do à
ca pi tal ma ra nhen se, que com ple ta
409 anos no pró xi mo dia 8.

As 10 can ções iné di tas so bre a ci da- 
de de São Luís se rão apre sen ta das em
uma li ve trans mi ti da di re ta men te do
Te a tro Arthur Aze ve do, no dia 8, às
20h, pe lo ca nal da Sec ma no Youtube.

“Ci da de de Luz”, com po si ção de 
Gil van Fra zão;  “Fran ce si nha”, de
Allysson Ri bei ro; “Tam bo rei ro!”, de
Fe li pe Cos ta Cruz e La ra Mou ra; “Mi- 
nha Be la Ilha”, de Bren da Men des;
“Ilha En can ta da”, de Ma nu el Baião de
Dois; “Ilha de Mar”, de Chi co Nô; “São
Luis Style”, de Emi lio Sa gaz; “Nos sa
Ilha”, de Au gus to Bas tos; “Imã”, de Jo- 
se fran; e “Pé ro la Ra ra”, de Mar ce lo

Chal vinsk.
Os au to res das com po si ções ago ra

de vem aguar dar o con ta to da Sec ma
pa ra agen da men to dos en sai os e o
sor teio das apre sen ta ções pa ra a li ve.
As 10 can ções que se apre sen ta rem na
li ve se rão sub me ti das a uma vo ta ção
po pu lar que de fi ni rá quem se rão os
três pri mei ros co lo ca dos. O re sul ta do
da vo ta ção se rá re ve la do no dia 10 de
se tem bro nos ca nais ofi ci ais da Se cre- 
ta ria de Es ta do da Cul tu ra.

As ins cri ções pa ra o fes ti val co me- 
ça ram no dia 16 de agos to e se en cer- 
ra ram no dia 27 pas sa do.

Ao to do, fo ram

re ce bi das 140 ins cri ções

e des sas, 10

com po si ções cha ma ram

a aten ção da co mis são

pe las le tras, me lo di as,

har mo ni as, com to que

de ori gi na li da de.

O fes ti val foi ide a li za do pa ra co me-
mo rar o ani ver sá rio de 409 anos da ci- 
da de de São Luís pre mi an do com po- 
si ções mu si cais iné di tas que uti li zas-
sem co mo te ma as be le zas e en can tos
da Ilha do Amor. Fo ram ava li a dos cri-
té ri os co mo me lo dia, har mo nia, ori gi-
na li da de e cri a ti vi da de.

Além de ter sua mú si ca di fun di da e
di vul ga da em to do o es ta do, o pri mei-
ro lu gar do Ilha Be la Fes ti val vai re ce- 
ber o prê mio deR$ 10.000,00,  o se-
gun do co lo ca do R$ 7.000,00, e  o ter- 
cei ro R$ 5.000,00. Do quar to ao dé ci- 
mo co lo ca do, se rão pa gas as pre mi a-
ções de R$ 1.000,00.

LA ZER, ECO NO MIA E SAÚ DE

Flá vio Di no re a li za ações
em São Rai mun do das
Man ga bei ras

O la zer, o en tre te ni men to e a con vi vên cia so ci al em
es pa ço ade qua do, equi pa do e que, ago ra, pas sa a ser vir
a po pu la ção em São Rai mun do das Man ga bei ras. Nes ta
ter ça-fei ra (31), em vi si ta ao mu ni cí pio, o go ver na dor
Flá vio Di no inau gu rou a Pra ça da Fa mí lia, que an tes, por
fal ta de es tru tu ra, não era uti li za da ade qua da men te pe- 
los mo ra do res e ago ra, to tal men te re cu pe ra da, é pon to
de re fe rên cia e car tão pos tal, ser vin do de or gu lho à po- 
pu la ção.

A agen da em São Rai mun do das Man ga bei ras in cluiu,
ain da, en tre ga da agroin dús tria de pol pas de fru tas; dis- 
tri bui ção de ali men tos do Co mi da na Me sa; imu ni za ção
con tra a Co vid-19, em mais uma edi ção do Mu ti rão da
Va ci na ção. In te gran do a pro gra ma ção da agen da de Go- 
ver no, Flá vio Di no con tem plou com obras os mu ni cí pi- 
os de Lo re to e São Do min gos do Azei tão.

Agri cul to res do ra mo da fru ti cul tu ra ga nha ram re for- 
ço im por tan te pa ra di na mi zar su as pro du ções e im pul- 
si o nar a co mer ci a li za ção. A agroin dús tria de pol pa de
fru tas vai po ten ci a li zar a uti li za ção do que é pro du zi do
lo cal men te. A fá bri ca é par te de um pa co te de ações do
Go ver no do Es ta do, be ne fi ci an do o mu ni cí pio.

A ci da de re ce beu uma edi ção do Mu ti rão da Va ci na- 
ção. Co or de na do pe la Se cre ta ria de Es ta do de Saú de
(SES), a ini ci a ti va tem ga ran ti do a mi lha res de ma ra- 
nhen ses a imu ni za ção con tra a Co vid-19, de for ma mais
aces sí vel e fa ci li ta da. O go ver na dor tam bém con tem- 
plou o mu ni cí pio com kits es por ti vos, to ta li zan do 384
itens en tre gues; a dis tri bui ção de 4.9 to ne la das de ali- 
men tos, so man do 721 ces tas, por meio do pro gra ma Co- 
mi da na Me sa, além de pro du tos do Pro gra ma de Aqui- 
si ção de Ali men tos (PAA).

O pre fei to Accioly Car do so des ta cou a im por tan te
par ce ria e mo men to his tó ri co pa ra São Rai mun do das
Man ga bei ras. “Es ta mos fa zen do his tó ria nes ta da ta. A
pra ça veio em be le zar nos sa ci da de, um cen tro ad mi nis- 
tra ti vo pa ra me lho rar nos sos ser vi ços e o que res ta são
vá ri as ou tras par ce ri as pa ra re a li zar. Os con vê ni os, as
or dens de ser vi ços com as obras a se rem pro mo vi das,
es tou mui to fe liz e nos sa ci da de es tá de por tas aber tas
pa ra o go ver na dor Flá vio Di no”, en fa ti zou o ges tor mu- 
ni ci pal.

Lo re to
A agen da se guiu com vi si ta ao mu ni cí pio de Lo re to,

on de Flá vio Di no re for çou ações no es por te e la zer, com
a dis tri bui ção de kits es por ti vos, to ta li zan do 384 itens;
con tem plou fa mí li as que mais pre ci sam com a en tre ga
de mais de 3,1 to ne la das de ali men tos do Co mi da na
Me sa, so man do 464 ces tas bá si cas. “Es ta mos inau gu- 
ran do obras, co me çan do ou tras e re for çan do as par ce ri- 
as com as pre fei tu ras. Em Lo re to, des ta ca mos a pa vi- 
men ta ção de ru as e po vo a dos im por tan tes no mu ni cí- 
pio, a dis tri bui ção de ces tas bá si cas e ma te ri ais es por ti- 
vos e as sim, aju dan do a pre fei tu ra a me lho rar su as me- 
tas e tam bém, a qua li da de de vi da da po pu la ção”, fri sou
o go ver na dor Flá vio Di no.

Pa ra o pre fei to de Lo re to, Ger ma no Co e lho, “é um
mo men to de fe li ci da de, de aplau dir as ini ci a ti vas do go- 
ver na dor Flá vio Di no, que tem re gi o na li za do vá ri as
ações no Ma ra nhão e fa ci li ta do a vi da de to dos os ma ra- 
nhen ses no sul do Es ta do”. O pre fei to des ta cou o tra ba- 
lho par cei ro do Go ver no com as pre fei tu ras. “Um exem- 
plo é o Hos pi tal Re gi o nal, que aten de ao sul do Es ta do e
ho je, veio pre sen te ar Lo re to com vá ri as ações, sem con- 
si de rar a quan ti da de de vo to da ci da de, mas sim, a qua- 
li da de de vi da da po pu la ção. Ge ne ro so e ven do a ne ces- 
si da de do nos so mu ni cí pio, o go ver na dor nos ga ran tiu
uma am bu lân cia e es ta mos con ten tes com as ações em
be ne fí cio do nos so mu ni cí pio. Agra de ço ao go ver na dor
e o po vo de Lo re to vai sa ber re co nhe cer tu do que tem
fei to pe lo mu ni cí pio”, en fa ti zou.

São Do min gos dos Azei tão
A agen da fi na li zou na ci da de de São Do min gos do

Azei tão, com mais obras e ser vi ços do Go ver no be ne fi ci- 
an do ma ra nhen ses que pre ci sam. O go ver na dor as si- 
nou a or dem de ser vi ço que au to ri za a cons tru ção do
bal neá rio da ci da des. Tam bém en tre gou kits es por ti vos,
kits Mais Ren da, 281 ces tas de ali men tos do Co mi da na
Me sa (to ta li zan do 1.910,8 to ne la das) e as si nou or dens
de ser vi ço pa ra re for ma do Hos pi tal Mu ni ci pal.

Ain da em São Do min gos do Azei tão, o go ver na dor
en tre gou uma am bu lân cia, re for çan do o trans por te de
pa ci en tes da re de de saú de mu ni ci pal; 24 equi pa men tos
do Mais Ren da; 13 kits de ir ri ga ção de 500 me tros; 10 kits
fei ra e um pos to avan ça do do De tran-MA. Pre sen tes às
agen das, os se cre tá ri os de Es ta do de Agri cul tu ra Fa mi li- 
ar (SAF), Ro dri go La go e da In fra es tru tu ra (Sin fra),
Clayton No le to, de De sen vol vi men to So ci al (Se des),
Már cio Ho nai ser, Ci da des e De sen vol vi men to Ur ba no
(Se cid), Már cio Jerry, da Saú de (SES), Car los Lu la; pre fei- 
tos das ci da des con tem pla das; além de au to ri da des po- 
lí ti cas e li de ran ças lo cais.

São Luís, quarta-feira, 1 de setembro de 2021
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As mú si cas clas si fi ca das
são:

MOTORISTAS DE APP

Prorrogadas inscrições
no Auxílio-Combustível
O

Go ver no do Ma ra nhão de ci- 
diu pror ro gar o pra zo de 
ins cri ção do au xí lio-com- 
bus tí vel até quar ta-fei ra 

(1º/09).
De acor do com o pri mei ro cro no- 

gra ma, as ins cri ções iri am se en cer rar 
nes ta se gun da-fei ra (30/08). Ten do 
em vis ta as de man das re ce bi das pe lo 
Go ver no, o pra zo foi pror ro ga do. Com 
is so, os mo to ris tas de apli ca ti vos, ta- 
xis tas, mo to ta xis tas e ope ra do res do 
trans por te al ter na ti vo (com ple men- 
tar) te rão mais tem po pa ra or ga ni zar 
os do cu men tos e se ca das tra rem pa ra 
re ce ber o au xí lio.

De acor do com o 

cro no gra ma, a 

di vul ga ção do re sul ta do 

das ins cri ções es tá 

pre vis ta pa ra o dia 24 de 

se tem bro (após aná li se 

dos re cur sos).

O pa ga men to da 1ª par ce la es tá 
pre vis to pa ra a se guin te da ta: 04/10 
até 22/10; a 2ª par ce la pre vis ta pa ra: 
04/11 até 22/11.

Pa ra fa zer o ca das tro do au xí lio e 
pre en cher os seus da dos pa ra ter 
aces so ao be ne fí cio cli que no link: au- 
xi lio.mob.ma.gov.br/au xi lio

O au xí lio-com bus tí vel, se gun da ro- 
da da, se rá pa go em du as eta pas du- 
ran te os me ses de ou tu bro e no vem- 
bro, com o va lor va ri an do en tre R$ 
60,00 e R$ 300,00, de pen den do do veí-

MOTORISTAS TERÃO MAIS TEMPO PARA ORGANIZAR DOCUMENTOS E SE CADASTRAREM.

cu lo e do nú me ro de ha bi tan tes do 
mu ni cí pio do be ne fi ciá rio.

To do o an da men to do pro ces so po- 
de rá ser acom pa nha do den tro da pla- 
ta for ma de ca das tro do Go ver no que 
es ta rá dis po ní vel no si te da MOB, nas 
nos sas re des so ci ais da MOB e do Go- 
ver no do Es ta do.

To do o an da men to do 

pro ces so po de rá ser 

acom pa nha do den tro 

da pla ta for ma de 

ca das tro do Go ver no 

que es ta rá dis po ní vel no 

si te da MOB 

(www.mob.ma.gov.br), 

nas  re des so ci ais da 

MOB e do Go ver no do 

Es ta do.

VALORIZAÇÃO

Lista de classificados no Ilha Bela Festival é divulgada

AS 10 CANÇÕES INÉDITAS SOBRE  SÃO LUÍS SERÃO APRESENTADAS EM UMA LIVE TRANSMITIDA DO TEATRO ARTHUR AZEVEDO, DIA 8

A Se cre ta ria de Es ta do da Cul tu ra
di vul gou nes ta quin ta-fei ra, 31, a re la- 
ção das 10 com po si ções clas si fi ca das
pe la co mis são de se le ção pa ra o edi tal
Ilha Be la Fes ti val, o pri mei ro fes ti val
de mú si ca es pe ci al men te de di ca do à
ca pi tal ma ra nhen se, que com ple ta
409 anos no pró xi mo dia 8.

As 10 can ções iné di tas so bre a ci da- 
de de São Luís se rão apre sen ta das em
uma li ve trans mi ti da di re ta men te do
Te a tro Arthur Aze ve do, no dia 8, às
20h, pe lo ca nal da Sec ma no Youtube.

“Ci da de de Luz”, com po si ção de 
Gil van Fra zão;  “Fran ce si nha”, de
Allysson Ri bei ro; “Tam bo rei ro!”, de
Fe li pe Cos ta Cruz e La ra Mou ra; “Mi- 
nha Be la Ilha”, de Bren da Men des;
“Ilha En can ta da”, de Ma nu el Baião de
Dois; “Ilha de Mar”, de Chi co Nô; “São
Luis Style”, de Emi lio Sa gaz; “Nos sa
Ilha”, de Au gus to Bas tos; “Imã”, de Jo- 
se fran; e “Pé ro la Ra ra”, de Mar ce lo

Chal vinsk.
Os au to res das com po si ções ago ra

de vem aguar dar o con ta to da Sec ma
pa ra agen da men to dos en sai os e o
sor teio das apre sen ta ções pa ra a li ve.
As 10 can ções que se apre sen ta rem na
li ve se rão sub me ti das a uma vo ta ção
po pu lar que de fi ni rá quem se rão os
três pri mei ros co lo ca dos. O re sul ta do
da vo ta ção se rá re ve la do no dia 10 de
se tem bro nos ca nais ofi ci ais da Se cre- 
ta ria de Es ta do da Cul tu ra.

As ins cri ções pa ra o fes ti val co me- 
ça ram no dia 16 de agos to e se en cer- 
ra ram no dia 27 pas sa do.

Ao to do, fo ram

re ce bi das 140 ins cri ções

e des sas, 10

com po si ções cha ma ram

a aten ção da co mis são

pe las le tras, me lo di as,

har mo ni as, com to que

de ori gi na li da de.

O fes ti val foi ide a li za do pa ra co me-
mo rar o ani ver sá rio de 409 anos da ci- 
da de de São Luís pre mi an do com po- 
si ções mu si cais iné di tas que uti li zas-
sem co mo te ma as be le zas e en can tos
da Ilha do Amor. Fo ram ava li a dos cri-
té ri os co mo me lo dia, har mo nia, ori gi-
na li da de e cri a ti vi da de.

Além de ter sua mú si ca di fun di da e
di vul ga da em to do o es ta do, o pri mei-
ro lu gar do Ilha Be la Fes ti val vai re ce- 
ber o prê mio deR$ 10.000,00,  o se-
gun do co lo ca do R$ 7.000,00, e  o ter- 
cei ro R$ 5.000,00. Do quar to ao dé ci- 
mo co lo ca do, se rão pa gas as pre mi a-
ções de R$ 1.000,00.

LA ZER, ECO NO MIA E SAÚ DE

Flá vio Di no re a li za ações
em São Rai mun do das
Man ga bei ras

O la zer, o en tre te ni men to e a con vi vên cia so ci al em
es pa ço ade qua do, equi pa do e que, ago ra, pas sa a ser vir
a po pu la ção em São Rai mun do das Man ga bei ras. Nes ta
ter ça-fei ra (31), em vi si ta ao mu ni cí pio, o go ver na dor
Flá vio Di no inau gu rou a Pra ça da Fa mí lia, que an tes, por
fal ta de es tru tu ra, não era uti li za da ade qua da men te pe- 
los mo ra do res e ago ra, to tal men te re cu pe ra da, é pon to
de re fe rên cia e car tão pos tal, ser vin do de or gu lho à po- 
pu la ção.

A agen da em São Rai mun do das Man ga bei ras in cluiu,
ain da, en tre ga da agroin dús tria de pol pas de fru tas; dis- 
tri bui ção de ali men tos do Co mi da na Me sa; imu ni za ção
con tra a Co vid-19, em mais uma edi ção do Mu ti rão da
Va ci na ção. In te gran do a pro gra ma ção da agen da de Go- 
ver no, Flá vio Di no con tem plou com obras os mu ni cí pi- 
os de Lo re to e São Do min gos do Azei tão.

Agri cul to res do ra mo da fru ti cul tu ra ga nha ram re for- 
ço im por tan te pa ra di na mi zar su as pro du ções e im pul- 
si o nar a co mer ci a li za ção. A agroin dús tria de pol pa de
fru tas vai po ten ci a li zar a uti li za ção do que é pro du zi do
lo cal men te. A fá bri ca é par te de um pa co te de ações do
Go ver no do Es ta do, be ne fi ci an do o mu ni cí pio.

A ci da de re ce beu uma edi ção do Mu ti rão da Va ci na- 
ção. Co or de na do pe la Se cre ta ria de Es ta do de Saú de
(SES), a ini ci a ti va tem ga ran ti do a mi lha res de ma ra- 
nhen ses a imu ni za ção con tra a Co vid-19, de for ma mais
aces sí vel e fa ci li ta da. O go ver na dor tam bém con tem- 
plou o mu ni cí pio com kits es por ti vos, to ta li zan do 384
itens en tre gues; a dis tri bui ção de 4.9 to ne la das de ali- 
men tos, so man do 721 ces tas, por meio do pro gra ma Co- 
mi da na Me sa, além de pro du tos do Pro gra ma de Aqui- 
si ção de Ali men tos (PAA).

O pre fei to Accioly Car do so des ta cou a im por tan te
par ce ria e mo men to his tó ri co pa ra São Rai mun do das
Man ga bei ras. “Es ta mos fa zen do his tó ria nes ta da ta. A
pra ça veio em be le zar nos sa ci da de, um cen tro ad mi nis- 
tra ti vo pa ra me lho rar nos sos ser vi ços e o que res ta são
vá ri as ou tras par ce ri as pa ra re a li zar. Os con vê ni os, as
or dens de ser vi ços com as obras a se rem pro mo vi das,
es tou mui to fe liz e nos sa ci da de es tá de por tas aber tas
pa ra o go ver na dor Flá vio Di no”, en fa ti zou o ges tor mu- 
ni ci pal.

Lo re to
A agen da se guiu com vi si ta ao mu ni cí pio de Lo re to,

on de Flá vio Di no re for çou ações no es por te e la zer, com
a dis tri bui ção de kits es por ti vos, to ta li zan do 384 itens;
con tem plou fa mí li as que mais pre ci sam com a en tre ga
de mais de 3,1 to ne la das de ali men tos do Co mi da na
Me sa, so man do 464 ces tas bá si cas. “Es ta mos inau gu- 
ran do obras, co me çan do ou tras e re for çan do as par ce ri- 
as com as pre fei tu ras. Em Lo re to, des ta ca mos a pa vi- 
men ta ção de ru as e po vo a dos im por tan tes no mu ni cí- 
pio, a dis tri bui ção de ces tas bá si cas e ma te ri ais es por ti- 
vos e as sim, aju dan do a pre fei tu ra a me lho rar su as me- 
tas e tam bém, a qua li da de de vi da da po pu la ção”, fri sou
o go ver na dor Flá vio Di no.

Pa ra o pre fei to de Lo re to, Ger ma no Co e lho, “é um
mo men to de fe li ci da de, de aplau dir as ini ci a ti vas do go- 
ver na dor Flá vio Di no, que tem re gi o na li za do vá ri as
ações no Ma ra nhão e fa ci li ta do a vi da de to dos os ma ra- 
nhen ses no sul do Es ta do”. O pre fei to des ta cou o tra ba- 
lho par cei ro do Go ver no com as pre fei tu ras. “Um exem- 
plo é o Hos pi tal Re gi o nal, que aten de ao sul do Es ta do e
ho je, veio pre sen te ar Lo re to com vá ri as ações, sem con- 
si de rar a quan ti da de de vo to da ci da de, mas sim, a qua- 
li da de de vi da da po pu la ção. Ge ne ro so e ven do a ne ces- 
si da de do nos so mu ni cí pio, o go ver na dor nos ga ran tiu
uma am bu lân cia e es ta mos con ten tes com as ações em
be ne fí cio do nos so mu ni cí pio. Agra de ço ao go ver na dor
e o po vo de Lo re to vai sa ber re co nhe cer tu do que tem
fei to pe lo mu ni cí pio”, en fa ti zou.

São Do min gos dos Azei tão
A agen da fi na li zou na ci da de de São Do min gos do

Azei tão, com mais obras e ser vi ços do Go ver no be ne fi ci- 
an do ma ra nhen ses que pre ci sam. O go ver na dor as si- 
nou a or dem de ser vi ço que au to ri za a cons tru ção do
bal neá rio da ci da des. Tam bém en tre gou kits es por ti vos,
kits Mais Ren da, 281 ces tas de ali men tos do Co mi da na
Me sa (to ta li zan do 1.910,8 to ne la das) e as si nou or dens
de ser vi ço pa ra re for ma do Hos pi tal Mu ni ci pal.

Ain da em São Do min gos do Azei tão, o go ver na dor
en tre gou uma am bu lân cia, re for çan do o trans por te de
pa ci en tes da re de de saú de mu ni ci pal; 24 equi pa men tos
do Mais Ren da; 13 kits de ir ri ga ção de 500 me tros; 10 kits
fei ra e um pos to avan ça do do De tran-MA. Pre sen tes às
agen das, os se cre tá ri os de Es ta do de Agri cul tu ra Fa mi li- 
ar (SAF), Ro dri go La go e da In fra es tru tu ra (Sin fra),
Clayton No le to, de De sen vol vi men to So ci al (Se des),
Már cio Ho nai ser, Ci da des e De sen vol vi men to Ur ba no
(Se cid), Már cio Jerry, da Saú de (SES), Car los Lu la; pre fei- 
tos das ci da des con tem pla das; além de au to ri da des po- 
lí ti cas e li de ran ças lo cais.

São Luís, quarta-feira, 1 de setembro de 2021
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As mú si cas clas si fi ca das
são:

MOTORISTAS DE APP

Prorrogadas inscrições
no Auxílio-Combustível
O

Go ver no do Ma ra nhão de ci- 
diu pror ro gar o pra zo de 
ins cri ção do au xí lio-com- 
bus tí vel até quar ta-fei ra 

(1º/09).
De acor do com o pri mei ro cro no- 

gra ma, as ins cri ções iri am se en cer rar 
nes ta se gun da-fei ra (30/08). Ten do 
em vis ta as de man das re ce bi das pe lo 
Go ver no, o pra zo foi pror ro ga do. Com 
is so, os mo to ris tas de apli ca ti vos, ta- 
xis tas, mo to ta xis tas e ope ra do res do 
trans por te al ter na ti vo (com ple men- 
tar) te rão mais tem po pa ra or ga ni zar 
os do cu men tos e se ca das tra rem pa ra 
re ce ber o au xí lio.

De acor do com o 

cro no gra ma, a 

di vul ga ção do re sul ta do 

das ins cri ções es tá 

pre vis ta pa ra o dia 24 de 

se tem bro (após aná li se 

dos re cur sos).

O pa ga men to da 1ª par ce la es tá 
pre vis to pa ra a se guin te da ta: 04/10 
até 22/10; a 2ª par ce la pre vis ta pa ra: 
04/11 até 22/11.

Pa ra fa zer o ca das tro do au xí lio e 
pre en cher os seus da dos pa ra ter 
aces so ao be ne fí cio cli que no link: au- 
xi lio.mob.ma.gov.br/au xi lio

O au xí lio-com bus tí vel, se gun da ro- 
da da, se rá pa go em du as eta pas du- 
ran te os me ses de ou tu bro e no vem- 
bro, com o va lor va ri an do en tre R$ 
60,00 e R$ 300,00, de pen den do do veí-

MOTORISTAS TERÃO MAIS TEMPO PARA ORGANIZAR DOCUMENTOS E SE CADASTRAREM.

cu lo e do nú me ro de ha bi tan tes do 
mu ni cí pio do be ne fi ciá rio.

To do o an da men to do pro ces so po- 
de rá ser acom pa nha do den tro da pla- 
ta for ma de ca das tro do Go ver no que 
es ta rá dis po ní vel no si te da MOB, nas 
nos sas re des so ci ais da MOB e do Go- 
ver no do Es ta do.

To do o an da men to do 

pro ces so po de rá ser 

acom pa nha do den tro 

da pla ta for ma de 

ca das tro do Go ver no 

que es ta rá dis po ní vel no 

si te da MOB 

(www.mob.ma.gov.br), 

nas  re des so ci ais da 

MOB e do Go ver no do 

Es ta do.

VALORIZAÇÃO

Lista de classificados no Ilha Bela Festival é divulgada

AS 10 CANÇÕES INÉDITAS SOBRE  SÃO LUÍS SERÃO APRESENTADAS EM UMA LIVE TRANSMITIDA DO TEATRO ARTHUR AZEVEDO, DIA 8

A Se cre ta ria de Es ta do da Cul tu ra
di vul gou nes ta quin ta-fei ra, 31, a re la- 
ção das 10 com po si ções clas si fi ca das
pe la co mis são de se le ção pa ra o edi tal
Ilha Be la Fes ti val, o pri mei ro fes ti val
de mú si ca es pe ci al men te de di ca do à
ca pi tal ma ra nhen se, que com ple ta
409 anos no pró xi mo dia 8.

As 10 can ções iné di tas so bre a ci da- 
de de São Luís se rão apre sen ta das em
uma li ve trans mi ti da di re ta men te do
Te a tro Arthur Aze ve do, no dia 8, às
20h, pe lo ca nal da Sec ma no Youtube.

“Ci da de de Luz”, com po si ção de 
Gil van Fra zão;  “Fran ce si nha”, de
Allysson Ri bei ro; “Tam bo rei ro!”, de
Fe li pe Cos ta Cruz e La ra Mou ra; “Mi- 
nha Be la Ilha”, de Bren da Men des;
“Ilha En can ta da”, de Ma nu el Baião de
Dois; “Ilha de Mar”, de Chi co Nô; “São
Luis Style”, de Emi lio Sa gaz; “Nos sa
Ilha”, de Au gus to Bas tos; “Imã”, de Jo- 
se fran; e “Pé ro la Ra ra”, de Mar ce lo

Chal vinsk.
Os au to res das com po si ções ago ra

de vem aguar dar o con ta to da Sec ma
pa ra agen da men to dos en sai os e o
sor teio das apre sen ta ções pa ra a li ve.
As 10 can ções que se apre sen ta rem na
li ve se rão sub me ti das a uma vo ta ção
po pu lar que de fi ni rá quem se rão os
três pri mei ros co lo ca dos. O re sul ta do
da vo ta ção se rá re ve la do no dia 10 de
se tem bro nos ca nais ofi ci ais da Se cre- 
ta ria de Es ta do da Cul tu ra.

As ins cri ções pa ra o fes ti val co me- 
ça ram no dia 16 de agos to e se en cer- 
ra ram no dia 27 pas sa do.

Ao to do, fo ram

re ce bi das 140 ins cri ções

e des sas, 10

com po si ções cha ma ram

a aten ção da co mis são

pe las le tras, me lo di as,

har mo ni as, com to que

de ori gi na li da de.

O fes ti val foi ide a li za do pa ra co me-
mo rar o ani ver sá rio de 409 anos da ci- 
da de de São Luís pre mi an do com po- 
si ções mu si cais iné di tas que uti li zas-
sem co mo te ma as be le zas e en can tos
da Ilha do Amor. Fo ram ava li a dos cri-
té ri os co mo me lo dia, har mo nia, ori gi-
na li da de e cri a ti vi da de.

Além de ter sua mú si ca di fun di da e
di vul ga da em to do o es ta do, o pri mei-
ro lu gar do Ilha Be la Fes ti val vai re ce- 
ber o prê mio deR$ 10.000,00,  o se-
gun do co lo ca do R$ 7.000,00, e  o ter- 
cei ro R$ 5.000,00. Do quar to ao dé ci- 
mo co lo ca do, se rão pa gas as pre mi a-
ções de R$ 1.000,00.

LA ZER, ECO NO MIA E SAÚ DE

Flá vio Di no re a li za ações
em São Rai mun do das
Man ga bei ras

O la zer, o en tre te ni men to e a con vi vên cia so ci al em
es pa ço ade qua do, equi pa do e que, ago ra, pas sa a ser vir
a po pu la ção em São Rai mun do das Man ga bei ras. Nes ta
ter ça-fei ra (31), em vi si ta ao mu ni cí pio, o go ver na dor
Flá vio Di no inau gu rou a Pra ça da Fa mí lia, que an tes, por
fal ta de es tru tu ra, não era uti li za da ade qua da men te pe- 
los mo ra do res e ago ra, to tal men te re cu pe ra da, é pon to
de re fe rên cia e car tão pos tal, ser vin do de or gu lho à po- 
pu la ção.

A agen da em São Rai mun do das Man ga bei ras in cluiu,
ain da, en tre ga da agroin dús tria de pol pas de fru tas; dis- 
tri bui ção de ali men tos do Co mi da na Me sa; imu ni za ção
con tra a Co vid-19, em mais uma edi ção do Mu ti rão da
Va ci na ção. In te gran do a pro gra ma ção da agen da de Go- 
ver no, Flá vio Di no con tem plou com obras os mu ni cí pi- 
os de Lo re to e São Do min gos do Azei tão.

Agri cul to res do ra mo da fru ti cul tu ra ga nha ram re for- 
ço im por tan te pa ra di na mi zar su as pro du ções e im pul- 
si o nar a co mer ci a li za ção. A agroin dús tria de pol pa de
fru tas vai po ten ci a li zar a uti li za ção do que é pro du zi do
lo cal men te. A fá bri ca é par te de um pa co te de ações do
Go ver no do Es ta do, be ne fi ci an do o mu ni cí pio.

A ci da de re ce beu uma edi ção do Mu ti rão da Va ci na- 
ção. Co or de na do pe la Se cre ta ria de Es ta do de Saú de
(SES), a ini ci a ti va tem ga ran ti do a mi lha res de ma ra- 
nhen ses a imu ni za ção con tra a Co vid-19, de for ma mais
aces sí vel e fa ci li ta da. O go ver na dor tam bém con tem- 
plou o mu ni cí pio com kits es por ti vos, to ta li zan do 384
itens en tre gues; a dis tri bui ção de 4.9 to ne la das de ali- 
men tos, so man do 721 ces tas, por meio do pro gra ma Co- 
mi da na Me sa, além de pro du tos do Pro gra ma de Aqui- 
si ção de Ali men tos (PAA).

O pre fei to Accioly Car do so des ta cou a im por tan te
par ce ria e mo men to his tó ri co pa ra São Rai mun do das
Man ga bei ras. “Es ta mos fa zen do his tó ria nes ta da ta. A
pra ça veio em be le zar nos sa ci da de, um cen tro ad mi nis- 
tra ti vo pa ra me lho rar nos sos ser vi ços e o que res ta são
vá ri as ou tras par ce ri as pa ra re a li zar. Os con vê ni os, as
or dens de ser vi ços com as obras a se rem pro mo vi das,
es tou mui to fe liz e nos sa ci da de es tá de por tas aber tas
pa ra o go ver na dor Flá vio Di no”, en fa ti zou o ges tor mu- 
ni ci pal.

Lo re to
A agen da se guiu com vi si ta ao mu ni cí pio de Lo re to,

on de Flá vio Di no re for çou ações no es por te e la zer, com
a dis tri bui ção de kits es por ti vos, to ta li zan do 384 itens;
con tem plou fa mí li as que mais pre ci sam com a en tre ga
de mais de 3,1 to ne la das de ali men tos do Co mi da na
Me sa, so man do 464 ces tas bá si cas. “Es ta mos inau gu- 
ran do obras, co me çan do ou tras e re for çan do as par ce ri- 
as com as pre fei tu ras. Em Lo re to, des ta ca mos a pa vi- 
men ta ção de ru as e po vo a dos im por tan tes no mu ni cí- 
pio, a dis tri bui ção de ces tas bá si cas e ma te ri ais es por ti- 
vos e as sim, aju dan do a pre fei tu ra a me lho rar su as me- 
tas e tam bém, a qua li da de de vi da da po pu la ção”, fri sou
o go ver na dor Flá vio Di no.

Pa ra o pre fei to de Lo re to, Ger ma no Co e lho, “é um
mo men to de fe li ci da de, de aplau dir as ini ci a ti vas do go- 
ver na dor Flá vio Di no, que tem re gi o na li za do vá ri as
ações no Ma ra nhão e fa ci li ta do a vi da de to dos os ma ra- 
nhen ses no sul do Es ta do”. O pre fei to des ta cou o tra ba- 
lho par cei ro do Go ver no com as pre fei tu ras. “Um exem- 
plo é o Hos pi tal Re gi o nal, que aten de ao sul do Es ta do e
ho je, veio pre sen te ar Lo re to com vá ri as ações, sem con- 
si de rar a quan ti da de de vo to da ci da de, mas sim, a qua- 
li da de de vi da da po pu la ção. Ge ne ro so e ven do a ne ces- 
si da de do nos so mu ni cí pio, o go ver na dor nos ga ran tiu
uma am bu lân cia e es ta mos con ten tes com as ações em
be ne fí cio do nos so mu ni cí pio. Agra de ço ao go ver na dor
e o po vo de Lo re to vai sa ber re co nhe cer tu do que tem
fei to pe lo mu ni cí pio”, en fa ti zou.

São Do min gos dos Azei tão
A agen da fi na li zou na ci da de de São Do min gos do

Azei tão, com mais obras e ser vi ços do Go ver no be ne fi ci- 
an do ma ra nhen ses que pre ci sam. O go ver na dor as si- 
nou a or dem de ser vi ço que au to ri za a cons tru ção do
bal neá rio da ci da des. Tam bém en tre gou kits es por ti vos,
kits Mais Ren da, 281 ces tas de ali men tos do Co mi da na
Me sa (to ta li zan do 1.910,8 to ne la das) e as si nou or dens
de ser vi ço pa ra re for ma do Hos pi tal Mu ni ci pal.

Ain da em São Do min gos do Azei tão, o go ver na dor
en tre gou uma am bu lân cia, re for çan do o trans por te de
pa ci en tes da re de de saú de mu ni ci pal; 24 equi pa men tos
do Mais Ren da; 13 kits de ir ri ga ção de 500 me tros; 10 kits
fei ra e um pos to avan ça do do De tran-MA. Pre sen tes às
agen das, os se cre tá ri os de Es ta do de Agri cul tu ra Fa mi li- 
ar (SAF), Ro dri go La go e da In fra es tru tu ra (Sin fra),
Clayton No le to, de De sen vol vi men to So ci al (Se des),
Már cio Ho nai ser, Ci da des e De sen vol vi men to Ur ba no
(Se cid), Már cio Jerry, da Saú de (SES), Car los Lu la; pre fei- 
tos das ci da des con tem pla das; além de au to ri da des po- 
lí ti cas e li de ran ças lo cais.

São Luís, quarta-feira, 1 de setembro de 2021

A partir da parceria, os agricultores fa-
miliares terão maior acesso integrado a 
assistência técnica, extensão rural e crédi-
to para ampliar produtividade no campo 
 
São Luís (MA), 31 de agosto de 2021 - O 
Banco do Nordeste e a Agência Estadu-
al de Pesquisa Agropecuária e Extensão 
Rural do Maranhão (Agerp) assinaram 
nessa segunda-feira, 30, Acordo de Co-
operação Técnica que visa a integração 
de ações de ambos os órgãos para am-
pliação do atendimento aos produtores 
rurais do Maranhão, em especial os agri-
cultores familiares, a partir da maior ofer-
ta de assistência técnica, extensão rural 
e da concessão de crédito especializado.  
 
O Acordo alcança todos os 217 municípios 
maranhenses e será executado a partir 
da atuação de toda a rede de técnicos do 
Banco do Nordeste e da Agerp/MA. Pelo 
BNB, será disponibilizada a mão de obra 
de gerentes de negócios que atendem o 
Programa Nacional de Fortalecimento da 
Agricultura Familiar (Pronaf), de agentes 
de desenvolvimento que operacionalizam 
o Programa de Desenvolvimento Territorial 
(Prodeter) da instituição financeira, e ain-
da os assessores de crédito do Agroamigo 
- programa de microcrédito rural orien-
tado, responsáveis por prestar orientação 
técnica e gerencial aos produtores rurais. 
Já pela Agerp/MA, serão 279 assistencio-
nistas envolvidos na ampliação da oferta 
de apoio técnico ao público beneficiado.  
 
“Com muita satisfação formalizamos hoje 
o Acordo de Cooperação entre o Banco 
do Nordeste e Agerp, no sentido de for-
talecer a base de sustentação e de apoio 
à agricultura familiar. Um convênio que, 
para além da expansão do acesso ao cré-
dito, visa também a possibilidade de que 
os agricultores familiares tenham maior 
acesso a assistência técnica rural. Inaugu-
ramos uma nova trajetória, fortalecendo 
a agricultura familiar, gerando emprego, 
renda no campo, e fazendo com que os 
agricultores familiares tenham, de forma 
ainda mais próxima, um órgão de assistên-
cia técnica e tenham o Banco do Nordes-
te lado a lado para apoiá-los”, ressaltou o 

presidente da Agerp/MA, Júlio Mendonça.  
 
A partir da execução de todas as etapas 
do Acordo de Cooperação Técnica, obje-
tiva-se a contribuição com o desenvolvi-
mento sustentável local e territorial, dina-
mizando a geração de ocupação e renda 
no meio rural e o incremento de melho-
rias nas propriedades rurais, por meio 
do maior acesso ao crédito destinado a 
investimentos na produção do campo.  
 
O superintendente do Banco do Nordeste 
no Maranhão, Danivan Borges Lacerda, 
destaca que o convênio firmado resultará 
em importante ampliação creditícia em 
diversas regiões do Maranhão. “O Banco 
do Nordeste possui, hoje, 9% da rede ban-
cária do Estado, mas é responsável por 
73% dos financiamentos de longo prazo 
e 48% do crédito rural concedido em ter-
ritório maranhense. Isto releva o quan-
to podemos cooperar com o aumento da 
produtividade no campo e da rentabili-
dade dos negócios rurais, o que será ain-
da mais fortalecido com o Acordo ora fir-

mado, que garante efetivo compromisso 
de um órgão técnico, como a Agerp, e de 
um Banco de desenvolvimento, como o 
BNB, em total apoio aos nossos agricul-
tores familiares maranhenses”, explicou.  
 
Também participaram do ato de assinatu-
ra a diretora de Assistência Técnica e Ex-
tensão Rural da Agerp, Alessandra Araújo, 
o gerente executivo de Desenvolvimento 
Territorial do BNB no Maranhão, Allani-
son Souza, e, de forma online, gerentes 
de negócios e de agências do BNB, além 
de técnicos e gestores regionais da Agerp.  
 
Crédito Rural  

 
O Banco do Nordeste têm registrado uma 
crescente de investimentos no segmento 
rural do Maranhão. Este ano, até o mês de 
agosto, a instituição financeira já aplicou 
R$ 257,4 milhões na agricultura familiar, 
dos quais R$ 45 milhões em operações 
de crédito junto a agricultores atendidos 
pelo Pronaf, e R$ 212,4 milhões investi-
dos por meio do Programa de Microcré-

Banco do Nordeste e Agerp 
assinam Acordo de Cooperação para 
ampliar crédito rural no Maranhão 
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Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic) de agosto mostra
recuo lento de 0,5% no índice de endividamento é reflexo da aceleração dos preços

CONTAS A PAGAR

Endividamento na Ilha é
menor que média nacional

M
es mo em que da pe lo 
quar to mês con se cu ti vo, 
o per cen tu al de en di vi da- 
dos em São Luís ain da ul- 

tra pas sa a fai xa das 261 mil fa mí li as, 
per ma ne cen do aci ma da mé dia na ci- 
o nal, em re la ção às de mais ca pi tais 
bra si lei ras. Foi o que de mons trou a 
Pes qui sa de En di vi da men to e Ina dim- 
plên cia do Con su mi dor (Peic) de 
agos to, re a li za da pe la Fe de ra ção do 
Co mér cio de Bens, Ser vi ços e Tu ris mo 
do Ma ra nhão (Fe co mér cio-MA) em 
par ce ria com a Con fe de ra ção Na ci o- 
nal do Co mér cio (CNC).

Nes se mês, o nú me ro de fa mí li as 
en di vi da das em São Luís foi de 84,5%, 
ou se ja, mais de 11 pon tos per cen tu- 
ais aci ma da mé dia das de mais ca pi- 
tais do país, que foi de 72,9%. Na com- 
pa ra ção com o mês de ju lho, o ní vel de 
en di vi da men to lo cal re cu ou 0,5%.

A re du ção len ta no ín di ce de en di- 
vi da men to é re fle xo da ace le ra ção dos 
pre ços, es pe ci al men te nos cus tos da 
ener gia elé tri ca, gás de co zi nha, com- 
bus tí veis e ali men tos, que vem com- 
pro me ten do a ren da das fa mí li as e 
for çan do a ma nu ten ção do uso do 
cré di to pa ra fi nan ci ar o con su mo, 
mes mo com o iní cio da re cu pe ra ção 
do mer ca do de tra ba lho e gra da ti va 
re to ma da da con fi an ça em pre sa ri al 
nos in ves ti men tos.

“O avan ço e con so li da ção da va ci- 
na ção da po pu la ção vem in cen ti van- 
do as em pre sas a re a ti va rem a con fi- 
an ça nos in ves ti men tos e, con se- 
quen te men te, re to ma rem a ge ra ção 
de em pre gos. No en tan to, ain da é ne- 
ces sá rio al can çar a es ta bi li da de po lí- 
ti ca no país, um dos fa to res que vem

Ina dim plên cia avan çou 

O NÚMERO DE FAMÍLIAS ENDIVIDADAS NA CAPITAL MARANHENSE FOI DE 84,5%.

in flu en ci an do ne ga ti va men te o an da- 
men to da eco no mia, es pe ci al men te 
na ace le ra ção dos pre ços e dos ju ros”, 
ava lia o pre si den te da Fe co mér cio-
MA, Jo sé Ar tei ro da Sil va.

A Peic mos trou que, das 261 mil fa- 
mí li as lu do vi cen ses en di vi da das, 
40,6% es tão com con tas em atra so. Es- 
se re cor te da ina dim plên cia, em va lor 
ab so lu to, equi va le a 125 mil fa mí li as, 
cu jo per cen tu al de 7,3% afir mou que 
não con se gui rá pa gar, de for ma al gu- 
ma, as dí vi das atra sa das no mês se- 
guin te.

A pes qui sa mos tra que, mes mo 
com o de clí nio da to ma da do cré di to 
apre sen ta da pe la re tra ção do ní vel de 
en di vi da dos, o per cen tu al de fa mí li as 
em si tu a ção de ina dim plên cia avan- 
çou 0,99% no mês de agos to em re la- 
ção a ju lho, de mons tran do o es go ta- 
men to da ren da das fa mí li as fren te a 

ace le ra ção dos pre ços.
O tem po de pa ga men to em atra so 

das con tas é ou tro in di ca dor com nú-
me ros ex pres si vos, uma vez que 
58,4% afir ma ram que o tem po de 
atra so do dé bi to es tá en tre 30 e 90 di- 
as. Em re la ção ao tem po de com pro- 
me ti men to das fa mí li as com as dí vi- 
das, 32,8% re la ta ram que o pe río do se 
es ten de de 6 me ses a 1 ano, ou se ja, 
pe lo me nos nos pró xi mos 180 di as de 
2021, a ren da des sas fa mí li as lu do vi-
cen ses en di vi da das per ma ne ce rá afe- 
ta da ne ga ti va men te.

Em as cen são pe lo quar to mês con-
se cu ti vo, o car tão de cré di to se gue no 
to po da lis ta co mo o mai or res pon sá- 
vel pe lo en di vi da men to das fa mí li as, 
com 69,6%, sen do o de agos to o quar- 
to mai or per cen tu al de 2021. O se gun- 
do mai or res pon sá vel pe la dí vi da das 
fa mí li as de São Luís são os car nês, 
com 23,7%, se gui do do fi nan ci a men- 
to imo bi liá rio, com 5,2%.

MEIO AMBIENTE

Peixe-boi encontrado morto no Maranhão

ESPECIALISTAS FORAM AO LOCAL E CONSTATARAM QUE ERA UM ANIMAL ADULTO, SEXO MASCULINO, COM 3 METROS DE COMPRIMENTO

No iní cio des ta se ma na um pei xe-
boi ma ri nho (Tri che chus m. ma na- 
tus) foi en con tra do sem vi da no Rio
Me a rim, lo ca li za do no mu ni cí pio de
Ara ri. Uma equi pe do Ins ti tu to Chi co
Men des de Con ser va ção da Bi o di ver- 
si da de (ICM Bio) foi cha ma da pa ra
aten der a ocor rên cia e fa zer os de vi- 
dos pro ce di men tos com o cor po do
ani mal, que foi en con tra do em es ta do
avan ça do de de com po si ção.

Os es pe ci a lis tas do Ins ti tu to Chi co
Men des de Con ser va ção da Bi o di ver- 
si da de (ICM Bio) es ti ve ram no lo cal e
cons ta ta ram que se tra ta va de um ani- 
mal adul to, do se xo mas cu li no, me- 
din do apro xi ma da men te 3 me tros de
com pri men to.

Fo ram co le ta dos amos tras e da dos

pe la equi pe do ICM Bio São Luís que
fo ram en ca mi nha dos pa ra o Cen tro
de Ma mí fe ros Aquá ti cos (CMA/ ICM- 
Bio) e Ins ti tu to Oswal do Cruz (Fi o- 
cruz) pa ra aná li se. A ação con tou com
o apoio da Se cre ta ria de Meio Am bi- 
en te de Ara ri, além da co la bo ra ção de
mo ra do res da re gião.

Es se não foi um even to iso la do.
Nes te ano de 2021 fo ram en con tra dos
mais dois cor pos mor tos de pei xes-
boi em ci da des di fe ren tes.

O ICM Bio co le tou em ja nei ro o cor- 
po de um fi lho te no mu ni cí pio de
Hum ber to do Cam pos, boi an do pe lo
Rio Ma pa ri, e em abril o cor po na
Praia de Ita pi ran ga, no mu ni cí pio de
Gui ma rães. No fi nal do quar to mês o
Cor po de Bom bei ros Mi li tar do Ma ra- 

nhão (CBM MA) res ga tou o cor po de
um fi lho te.

SÃO LUÍS

De nún cia re ve la que
Pre fei tu ra da ca pi tal
faz eu ta ná sia em
ani mais no UVZ

Uma de nún cia do de pu ta do es ta du al Du ar te Jr cho- 
cou a po pu la ção da ca pi tal ma ra nhen se. O par la men tar
fez uma vi si ta á Uni da de de Vi gi lân cia em Zo o no ses de
São Luís, lo ca li za da no 5km, da Es tra da de Ri ba mar. En- 
tre as di ver sas cons ta ta ções, ele foi in for ma do que não
há uma cam pa nha de va ci na ção con tra a rai va que vá
até os bair ros, nem ser vi ço de cas tra ção de ani mais, ou
mes mo a dis tri bui ção de co lei ras pre ven ti vas. E o mais
alar man te foi a in for ma ção de que o pro ce di men to ado- 
ta do pe la UVZ, em ca sos de ani mais com leish ma ni o se,
é a eu ta ná sia.

As in for ma ções fo ram con fir ma das pe lo Di re tor da
Di vi são de Rai va da Pre fei tu ra de São Luís, Jo sé Antô nio
Ve lo so. “Ve ja só. O tra ta men to de pen de da von ta de do
pro pri e tá rio do ani mal, do tu tor. Se ele quer fa zer o tra- 
ta men to ou não. Se ele qui ser, pre ci sa pro cu rar uma clí- 
ni ca  par ti cu lar”.

Ve ja só. O tra ta men to de pen de da

von ta de do pro pri e tá rio do ani mal,

do tu tor. Se ele quer fa zer o

tra ta men to ou não

Ain da quan do per gun tan do pe lo de pu ta do, se a Pre- 
fei tu ra só ban ca a eu ta ná sia, e não ban ca o tra ta men to,
ele con fir ma e com ple ta. “Não ban ca tra ta men to. Não
tem!”. Mais uma vez ques ti o na do, por Du ar te que per- 
gun tou se a Pre fei tu ra só man da pa ra a eu ta ná sia, o di re- 
tor con fir mou, mais uma vez. O Du ar te Jr uti li zou as re- 
des so ci ais tam bém pa ra fa zer a de nún cia.

De acor do com o par la men tar es ta du al, a ini ci a ti va
de vi si tar a UVZ par tiu da ne ces si da de de en ten der o
mo ti vo pe lo qual tan tas pes so as re cla mam da fal ta de
as sis tên cia à saú de ani mal em São Luís. “O que era pra
ser ape nas uma vi si ta pa ra en ten der de que for ma po de- 
ría mos aju dar a UVZ na pro te ção aos ani mais, se tor nou
uma pre o cu pa ção a par tir do mo men to que fui in for ma- 
do que a úni ca for ma que a pre fei tu ra atua em ca sos de
leish ma ni o se é en vi an do o ani mal, pa ra a eu ta ná sia,
mes mo com a pos si bi li da de de se ofe re cer um tra ta- 
men to pa ra a do en ça, já re co nhe ci do pe lo Mi nis té rio da
Saú de”, pon de rou.

Des de 2016, por meio da no ta téc ni ca con jun ta
001/2016/ MA PA/MS, as si na da pe lo Mi nis té rio da Agri- 
cul tu ra Pes ca e Abas te ci men to e pe lo Mi nis té rio da Saú- 
de, foi au to ri za do o re gis tro do pro du to  MIL TE FO RAN,
in di ca do pa ra o tra ta men to de leish ma ni o se vis ce ral ca- 
ni na.

O uso do me di ca do vem sen do de fen di do e usa do por
mé di cos ve te ri ná ri os  que são con tra a eu ta ná sia e têm
bus ca do so lu ções que vi sam ga ran tir qua li da de de vi da
e bem-es tar aos ani mais di ag nos ti ca dos com a do en ça.

Di an te do ca so, o de pu ta do vem fa zen do uma cam- 
pa nha  nas re des so ci ais  con tra a eu ta ná sia e vai ofi ci ar
o Mi nis té rio Pú bli co, co bran do uma so lu ção por par te
da pre fei tu ra pa ra o pro ble ma, e afir mou. “Não va mos
ad mi tir que os ani mais pa guem  com a pró pria  vi da, por
con ta de uma po lí ti ca de omis são  e ir res pon sa bi li da de”.

Não va mos ad mi tir que os ani mais

pa guem  com a pró pria  vi da, por

con ta de uma po lí ti ca de omis são  e

ir res pon sa bi li da de

São Luís, quarta-feira, 1 de setembro de 2021
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O comunicólogo Daniel Santos, de 33 anos, que mora na Vila Industrial, região central,
conta sobre o momento dos ataques a agências bancárias na cidade paulistana

PAU LO PON TES

ARAÇATUBA

Maranhense fala
sobre ataque a bancos

N
a ma dru ga da da úl ti ma se- 
gun da-fei ra, dia 30 de agos- 
to, cri mi no sos for te men te
ar ma dos ata ca ram du as

agên ci as ban cá ri as no Cen tro de Ara- 
ça tu ba, mu ni cí pio do es ta do de São
Pau lo. A ação, que ini ci ou por vol ta da
meia-noi te e du rou até às 2h da ma- 
nhã, foi di vi da en tre ata ques às agên- 
ci as, ti ro teio e fu ga.

Em en tre vis ta ao O Im par ci al, o
ma ra nhen se Da ni el Cor dei ro San tos,
de 33 anos, que mo ra na Vi la In dus tri- 
al, bair ro da re gião cen tral de Ara ça tu- 
ba, dis se que vi veu mo men tos de pâ- 
ni co, mes mo es tan do den tro de sua
re si dên cia.

Da ni el Cor dei ro, que é co mu ni có- 
lo go, con ta que, ini ci al men te, acha va
que o ba ru lho se tra ta va de fo gos de
ar ti fí ci os, mas quan do per ce beu que
não ha via ne nhu ma mo vi men ta ção
no céu, se deu con ta de que se tra ta va
de ti ros. “O ba ru lho era mui to pró xi- 
mo da qui de on de eu mo ro, e não da- 
va pa ra ver mo vi men ta ção ne nhu ma
na rua. Foi quan do co me ça ram as ex- 
plo sões e o uso de me tra lha do ra,
aque le ba ru lho de ti ro em re pe ti ção”,
re la ta o co mu ni có lo go.

Da ni el Cor dei ro afir ma que nun ca
ti nha vi ven ci a do is so em sua vi da.
“Até o pri mei ro mo men to vo cê não
sa be se é ti ro teio mes mo, se é ti ro pa ra
o al to, o que es tá acon te cen do”, des- 
cre ve o ma ra nhen se.

O co mu ni có lo go con ta, ain da, que
a ação cri mi no sa “mos tra o qual co or- 
de na do, or ga ni za do, foi o ata que de- 
les [cri mi no sos] às agên ci as, pois eles
to ma ram a ci da de, era em to do can to,
pes so as sen do fei tas de es cu do hu ma- 

no nas ru as e nos car ros”. “Atro ci da de
sem ta ma nho, ce ná rio de guer ra que
eu nun ca vi na mi nha vi da, es tou mui- 
to tris te, pois é uma ci da de que me dá
sen sa ção de se gu ran ça mui to gran de,
uma ci da de or ga ni za da”, ex pres sa
Da ni el Cor dei ro.

Atro ci da de sem

ta ma nho, ce ná rio de

guer ra que eu nun ca vi

na mi nha vi da, es tou

mui to tris te, pois é uma

ci da de que me dá

sen sa ção de se gu ran ça

mui to gran de, uma

ci da de or ga ni za da

Investigações continuam e suspeitos presos

Até o fe cha men to des ta ma té ria,
qua tro pes so as ha vi am si do pre sas
sus pei tas pe lo cri me. De acor do com
a Po lí cia Fe de ral (PF), que es tá co- 
man dan do a in ves ti ga ção, um ho- 
mem foi pre so na ma nhã de on tem,
ter ça-fei ra, dia 31 de agos to, a 450
quilô me tros de dis tân cia do me ga-as- 
sal to.

Se gun do a PF, o sus pei to foi de ti do
por po li ci ais da Di vi são Es pe ci a li za da
de In ves ti ga ções Cri mi nais (DEIC) e

en ca mi nha do a se de da Po lí cia Fe de- 
ral em Ara ça tu ba.

O ho mem é a quar ta pes soa pre sa
até o mo men to. Um sus pei to de ti do,
ain da nes ta se gun da, foi ou vi do e li- 
be ra do. Um ca sal se gue pre so por sus- 
pei ta de en vol vi men to no cri me.

Pe lo me nos 20 cri mi no sos par ti ci- 
pa ram da ação cri mi no sa, que re sul- 
tou em três mor tes e cin co fe ri dos, um
de les em es ta do gra vís si mo de pois
que te ve os pés am pu ta dos por ex plo- 
são de bom ba.

Ain da du ran te a ação cri mi no sa,
veí cu los fo ram quei ma dos em vá ri os
pon tos de Ara ça tu ba e e re gião pa ra
im pe dir a che ga da da po lí cia. Dro nes
tam bém fo ram usa dos pe la qua dri lha
pa ra mo ni to rar a ação da Po lí cia Mi li- 
tar.

O gru po cri mi no so es pa lhou ex plo- 
si vos por vá ri os pon tos de Ara ça tu ba.
A po lí cia iden ti fi cou 20 lo cais com os
ar te fa tos e po li ci ais do Gru po de

Ações Tá ti cas Es pe ci ais (Ga te) fo ram
aci o na dos pa ra fa zer uma var re du ra
dos ex plo si vos es pa lha dos pe la ci da-
de. Até a ma nhã des ta ter ça, 16 ar te fa- 
tos ti nham si do de sar ma dos.

A re gião cen tral se gue in ter di ta da.
A Pre fei tu ra de Ara ça tu ba man te ve a
sus pen são das au las e al te rou a ro ta
dos ôni bus pa ra evi tar cir cu la ção de
pes so as no cen tro.

OPORTUNIDADES

Confira os empregos
disponíveis em São Luís

AS OPORTUNIDADES ABERTAS SÃO PARA VÁRIAS ÁREAS .

Au xi li ar de Re cur sos Hu ma nos – En si no su pe ri or em
Con tá beis, Ad mi nis tra ção, Psi co lo gia, Ges tão de RH ou
afins. Ne ces sá rio ex pe ri ên cia na fun ção, Ex cel in ter me- 
diá rio. In te res sa dos de vem en vi ar cur rí cu lo pa ra o e-
mail: re cru ta.ac con sult@gmail.com

As sis ten te ad mi nis tra ti vo – Su pe ri or com ple to ou
cur san do, in for má ti ca in ter me diá ria (Pa co te Of fi ce e re- 
la tó ri os), ter ex pe ri ên cia na fun ção. In te res sa dos de vem
fa zer o ca das tro com ple to no si te: phd.webcv.com.br

Au xi li ar ad mi nis tra ti vo – Ha bi li da de com pa co te of- 
fi ce, ex pe ri ên cia com aten di men to ao pú bli co, cur san- 
do en si no su pe ri or. De se já vel cur so de aten di men to ao
cli en te. In te res sa dos de vem en vi ar cur rí cu lo pa ra o e-
mail: no vos ta len tos@ana ne ri e du ca cao.com.br

As sis ten te de Mar ke ting – En si no su pe ri or em pu bli- 
ci da de e pro pa gan da, ter veí cu lo pró prio. In te res sa dos
de vem en vi ar cur rí cu lo pa ra o e-mail: rh@mi di a car- 
br.com

Aten den te – En si no mé dio com ple to ou su pe ri or cur- 
san do, ha bi li da de com mí di as so ci ais, co mu ni ca ti vo e
pro a ti vi da de. De se já vel re si dir nas pro xi mi da des do
bair ro Ipem Tu ru. In te res sa dos de vem en vi ar cur rí cu lo
pa ra o e-mail: aman da rau jo.cor reio@gmail.com

Aten den te (PCD) – En si no mé dio com ple to, dis po ni- 
bi li da de de ho rá rio. In te res sa dos de vem en vi ar cur rí cu- 
lo pa ra o e-mail: re cru ta.br@ou tlo ok.com

Ven de do ra – Ne ces sá rio ter ex pe ri ên cia na área, gos- 
tar de mo da, ha bi li da de pa ra tra ba lhar com me tas, ida- 
de a par tir de 21 anos. In te res sa dos de vem en vi ar cur rí- 
cu lo pa ra o e-mail: ven das.moda2021@bol.com.br

En ge nhei ro Ci vil – Su pe ri or com ple to, ne ces sá rio ter
ex pe ri ên cia. Ho rá rio co mer ci al. In te res sa dos de vem en- 
vi ar cur rí cu lo pa ra o e-mail: rh@cons tru to- 
rampx.com.br

Co zi nhei ro (a) – Ex pe ri ên cia com pro va da na área,
dis po ni bi li da de de ho rá ri os. In te res sa dos de vem en vi ar
cur rí cu lo pa ra o e-mail: rh ta ber na@yahho.com

ATÉ HOJE

Prorrogado  inscrição
do Auxílio Combustível

O AUXÍLIO PODE CHEGAR A R$ 300 PARA OS MOTORISTAS.

Fo ram pror ro ga das, até es ta quar ta-fei ra (1º), as ins- 
cri ções pa ra o be ne fí cio do Au xí lio Com bus tí vel, des ti- 
na do pa ra mo to ris tas de apli ca ti vo, ta xis tas, mo to ta xis- 
tas e ope ra do res do Trans por te Al ter na ti vo Com ple- 
men tar. De acor do com o pri mei ro cro no gra ma, as ins- 
cri ções iri am se en cer rar na úl ti ma se gun da-fei ra (30). O
edi tal po de rá ser con fe ri do no link:
https://www.mob.ma.gov.br/fi les/2021/08/Edi tal-au- 
xí lio-com bus tí vel.pdf.

De acor do com o cro no gra ma, a di vul ga ção do re sul- 
ta do das ins cri ções es tá pre vis ta pa ra o pró xi mo dia 24
de se tem bro (após aná li se dos re cur sos). O pa ga men to
da 1ª par ce la es tá pre vis to pa ra 4 de ou tu bro até 22 de
ou tu bro. Já o pa ga men to da 2ª par ce la es tá pre vis to pa ra
4 de no vem bro até 22 de no vem bro.

O Au xí lio Com bus tí vel se rá pa go em du as eta pas du- 
ran te os me ses de ou tu bro e no vem bro, com o va lor va- 
ri an do en tre R$ 60,00 e R$ 300,00, de pen den do do veí- 
cu lo e do nú me ro de ha bi tan tes do mu ni cí pio do be ne fi- 
ciá rio.

O Au xí lio Com bus tí vel, be ne fí cio da do pe lo Go ver no
do Ma ra nhão ser ve pa ra ame ni zar os im pac tos fi nan cei- 
ros no pe río do de pan de mia da Co vid-19.

São Luís, quarta-feira, 1 de setembro de 2021
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Com a lesão do zagueiro Nilson Júnior, treinador mantém Héder Lima na posição.
Delegação tricolor viaja para Campinas hoje e o jogo com a Ponte Preta será na sexta

NE RES PIN TO

Des fal que

Con sul to ria pa ra ten tar   
ma xi mi zar ren di men to

SAMPAIO CORRÊA

Surian só fará uma
mudança no Tricolor

A
pe sar da re cu pe ra ção do la te- 
ral-es quer do Zé Má rio, que
re tor nou aos trei nos, o téc ni- 
co Fe li pe Su ri an po de rá ter

ape nas uma mu dan ça na equi pe do
Sam paio Cor rêa que vai en fren tar a
Pon te Pre ta-SP, na pró xi ma sex ta-fei ra
(3), no Es tá dio Moi sés Lu ca rel li. Hé- 
der Li ma de ve ocu par a va ga do za- 
guei ro Nil son Jú ni or, que saiu le si o na- 
do no se gun do tem po da par ti da con- 
tra o CSA.

Ka nu tam bém es tá à dis po si ção,
mas vai aguar dar ou tra opor tu ni da de
pa ra ser lan ça do.

A boa atu a ção de Matheus Mas ca- 
re nhas o cre den cia a con ti nu ar na la- 
te ral-es quer da.

Sa tis fei to com a vi tó ria no jo go an- 
te ri or, Su ri an de ve rá re pe tir a for ma- 
ção do meio de cam po e man ter Pi- 
men ti nha no ban co pa ra en tra da no
se gun do tem po. Es ta é a ten dên cia
na tu ral.

O trei na dor ain da po de mu dar de
opi nião até o dia do jo go, mas ele não
cos tu ma me xer no ti me quan do es te
apre sen ta bom re sul ta do.

Por ser um jo go fo ra de ca sa e con- 
tra um ad ver sá rio que vem de qua tro
vi tó ri as se gui das em seus do mí ni os, o
Tri co lor de ve rá ter no va men te com
Eloir e Nad son co mo mei as de ar ma- 
ção.

Ci el, que au men tou sua mar ca na
ar ti lha ria da Sé rie B do Cam pe o na to
Bra si lei ro, ago ra com oi to gols (três a
me nos que Edu, do Brus que) tam bém
se rá man ti do no co man do do ata que.

Na bri ga pe la po si ção com o ex pe ri- 
en te Már cio Araú jo, o vo lan te Be ti nho
ga nhou a pre fe rên cia do trei na dor. Ao
ana li sar o jo go em Cam pi nas, ele re- 
co nhe ce que é com pli ca do ga nhar do
ad ver sá rio em seu ter ri tó rio, mas o
gru po bo li vi a no es tá fo ca do. “A equi- 
pe to da es tá de pa ra béns pe lo em pe- 
nho e pe los três pon tos con quis ta dos
no jo go com o CSA. Ago ra é fo car na
Pon te, que é sem pre um ad ver sá rio
mui to com pli ca do em seu es tá dio,
mas te mos con di ções de fa zer um
bom jo go lá e vol tar com o re sul ta do

po si ti vo”, afir mou o ca mi sa 5.
Com 34 pon tos, o Sam paio se man- 

te ve na quin ta co lo ca ção, um pon to a
me nos que o Bo ta fo go-RJ, úl ti ma
equi pe den tro do G-4. En quan to is so,
a Ma ca ca fe chou a ro da da na dé ci ma
quin ta po si ção com 22 pon tos e lu ta
pa ra não en trar na zo na de re bai xa- 
men to.

A equi pe to da es tá de

pa ra béns pe lo em pe nho

e pe los três pon tos

con quis ta dos no jo go

com o CSA. Ago ra é fo car

na Pon te, que é sem pre

um ad ver sá rio mui to

com pli ca do

Pa ra en fren tar o Sam paio Cor rêa, a
Pon te Pre ta não de ve rá con tar com o
vo lan te An dré Luiz, por for ça de acor-
do con tra tu al. O jo ga dor es tá em pres- 
ta do até maio de 22 pe la Bo lí via Que- 
ri da e ape sar de ser ti tu lar ab so lu to, fi- 
ca fo ra do jo go. Gil son Klei na, o trei- 
na dor, ain da não de fi niu quem se rá o
subs ti tu to. Des de que foi trans fe ri do
pa ra a equi pe cam pi nei ra, An dré tem
si do ti tu lar ab so lu to e já par ti ci pou de
13 jo gos.

FLAMENGO

Kenedy é regularizado e fica à disposição de Renato

Re for ço do Fla men go pa ra a
sequên cia da tem po ra da, Kenedy
pas sou por ava li a ções fí si cas e re a li- 
zou o pri mei ro trei no pe lo clu be, na
úl ti ma se gun da-fei ra, no Ni nho do
Uru bu.
Apre sen ta do na úl ti ma sex ta-fei ra, o
ata can te, que usa rá a ca mi sa 33 pe lo
Ru bro-ne gro, foi ao gra ma do e fez um
tra ba lho fí si co, co mo mos tram as
ima gens di vul ga das pe lo clu be.

Kenedy te rá um bom tem po pa ra se
re con di ci o nar de pois da qua ren te na e
co me çar a se en tro sar com o elen co, já
que o Fla men go fi ca rá 13 di as sem jo- 
gar. Co mo já es tá re gu la ri za do, ele fi ca
à dis po si ção pa ra o du e lo com o Pal- 
mei ras, dia 11 de se tem bro, na Al li anz
Are na.

Re ve la do pe lo Flu mi nen se, Kenedy
che ga por em prés ti mo do Chel sea por
uma tem po ra da, com op ção de com- 
pra de 10 mi lhões de eu ros (cer ca de
R$ 60 mi lhões). Pe la ces são do ata can- 
te, o Fla men go pa gou R$ 3 mi lhões.

Em bus ca de evo lu ção, os jo ga do- 
res ca da vez mais bus cam fer ra men- 
tas pa ra ten tar au men tar a chan ce de
me lho rar o ren di men to. Re cém-con- 
tra ta do pe lo Fla men go, o meio-cam- 
pis ta An dre as Pe rei ra é um de les. Ele
con ta com uma con sul to ria ex ter na
pa ra lhe au xi li ar na pre pa ra ção pa ra
os jo gos.

An dre as, que fez um gol em sua es- 

treia pe lo Fla men go, na go le a da so bre
o San tos, é cli en te da “Ou tli er FC”, que
for ne ce re la tó ri os com aná li ses so bre
o de sem pe nho in di vi du al e in for ma-
ções so bre os ad ver sá ri os que au xi li- 
am a pre pa ra ção pa ra os jo gos.

O za guei ro Bru no Vi a na é ou tro que
uti li za o ser vi ço da em pre sa, fun da da
por Di e go Vi ei ra, que ga ran te não ha-
ver con fli to com o tra ba lho que é de- 
sen vol vi do di a ri a men te pe la co mis- 
são téc ni ca de Re na to Gaú cho no Ni- 
nho do Uru bu. “É um tra ba lho em
con jun to com os clu bes. Os atle tas
ho je bus cam al go mais in di vi du a li za-
do com nu tri ção, pre pa ra ção fí si ca,
as ses so ria de im pren sa… São ca da
vez mais pro fis si o nais. Nos so tra ba- 
lho é com ple men tar. O tra ba lho den- 
tro do clu be, es pe ci al men te do Fla- 
men go, é mui to bem fei to. Em mo- 
men to al gum vai con tra o mo de lo de
jo go do Re na to. Os clu bes são par cei-
ros”, dis se Di e go Vi ei ra.

 

Gru pos

• Ola ria (RJ)
• CAD (MA)
• Mi nas (MG)
• Ui ra pu ru (MT)

• Por do Sol (PR)
• Li mo ei ro (CE)
• Avaí (PB)
• San ta Cruz de Ara guaí na (TO)
• Bal sas Fut sal (MA)

• Re mo (PA)
• San ta Cruz (PE)
• Tre men dão (BA)
• Vi vaz (RR)

Jo gos

• 16h – Por do Sol (PR) x San ta Cruz de Ara guaí na (TO)
• 17h45 – Li mo ei ro (CE) x Avaí (PB)

• 16h – Avaí (PB) x San ta Cruz de Ara guaí na (TO)
• 17h45 – Bal sas Fut sal (MA) x Por do Sol (PR)

• 9h30 – Tre men dão (BA) x Vi vaz (RR)
• 11h15 – Re mo (PA) x San ta Cruz (PE)
• 13h – Mi nas (MG) x Ola ria (RJ)
• 14h45 –Por do Sol (PR) x Avaí (PB)
• 16h30 – CAD Co ro a do (MA) x Ui ra pu ru (MT)
• 18h15 – Bal sas Fut sal (MA) x Li mo ei ro (CE)

• 9h30 – Vi vaz (RR) x Re mo (PA)
• 11h15 – San ta Cruz (PE) x Tre men dão (BA)
• 13h – Ui ra pu ru (MT) x Ola ria (RJ)
• 14h45 – Li mo ei ro (CE) x San ta Cruz de Ara guaí na (TO)
• 16h30 – CAD Co ro a do (MA) X Mi nas (MG)
• 18h15 – Bal sas Fut sal (MA) x Avaí (PB)

• 9h30 – San ta Cruz (PE) x Vi vaz (RR)
• 11h15 – Re mo (PA) x Tre men dão (BA)
• 13h – Mi nas (MG) x Ui ra pu ru (MT)
• 14h45 – Li mo ei ro (CE) x Por do Sol (PR)
• 16h30 – CAD Co ro a do (MA) x Ola ria (RJ)
• 18h15 – Bal sas Fut sal (MA) x San ta Cruz de Ara guaí na
(TO)

• 14h – 1º Clas si fi ca do Gru po C x 2º Clas si fi ca do Gru po
A
• 15h45 – 1º Clas si fi ca do Gru po A x 1º Me lhor ín di ce téc -
ni co en tre os 3º clas si fi ca dos
• 17h30 – 1º Clas si fi ca do Gru po B x 2º Me lhor ín di ce téc -
ni co en tre os 3º clas si fi ca dos
• 19h15 – 2º Clas si fi ca do Gru po B x 2º Clas si fi ca do Gru -
po C
• Se mi fi nais (10/9/21 – 6ª Fei ra)
• 15h – Ven ce dor gru po “D” x Ven ce dor gru po “F”
• 16h45 – Ven ce dor gru po “E” x Ven ce dor gru po “G”

• 11h – Ven ce dor Se mi fi nal 1 x Ven ce dor Se mi fi nal 2

MA RA NHÃO

Bal sas Fut sal dis pu ta
Ta ça Bra sil Sub-17 

Pe la pri mei ra vez na his tó ria, a ci da de de São Luís re- 
ce be rá jo gos da Ta ça Bra sil de Fut sal Mas cu li no Sub-17 –
Di vi são Es pe ci al, com pe ti ção na ci o nal pro mo vi da pe la
Con fe de ra ção Bra si lei ra de Fut sal. Nes ta edi ção, o Bal- 
sas Fut sal  es ta rá re pre sen tan do o Ma ra nhão no tor neio.
As dis pu tas da Ta ça Bra sil se rão re a li za das en tre a par tir
de sá ba do (4) e pros se gui rão até o dia 11 de se tem bro.
To dos os jo gos ocor re rão no Gi ná sio da Ap cef, no bair ro
do Ca lhau.

Mai or ven ce dor do fut sal ma ra nhen se, a equi pe do
in te ri or do Es ta do en tra na com pe ti ção co mo a equi pe
se di an te. O Bal sas Fut sal es tá no Gru po B ao la do do
Cen tro Es por ti vo Por do Sol (PR), Li mo ei ro (CE), Cen tro
Es por ti vo Avaí (PB) e As so ci a ção San ta Cruz de Ara guaí- 
na (TO).

Ape sar de o tor neio na ci o nal co me çar no sá ba do, o
Bal sas en tra em qua dra so men te no do min go (5). A es- 
treia bal sen se es tá mar ca da pa ra as 17h45 con tra o Cen- 
tro Es por ti vo Por do Sol (PR). “É uma hon ra mui to gran- 
de pa ra o Bal sas Fut sal se di ar uma edi ção da Ta ça Bra sil
Sub-17 pe la pri mei ra vez. Mon ta mos uma equi pe com- 
pe ti ti va e que vai ten tar bus car o tí tu lo. É um tor neio de
al tís si mo ní vel com as me lho res equi pes do país, mas
va mos dar o nos so me lhor den tro de qua dra”, afir mou
Hallyson Di as, téc ni co do Bal sas Fut sal.

A 13ª edi ção da Ta ça Bra sil de Fut sal Mas cu li no Sub-
17 – Di vi são Es pe ci al con ta rá com a par ti ci pa ção de 13
clu bes, de 12 Es ta dos bra si lei ros dis tri buí do em três gru- 
pos, sen do dois com qua tro clu bes e um com cin co ti- 
mes. Os dois pri mei ros de ca da cha ve avan çam às quar- 
tas de fi nal, além dos dois me lho res ter cei ros co lo ca dos
no ge ral.

Gru po A

Gru po B

Gru po C

1ª Ro da da (4/9/21 – Sá ba do)

2ª Ro da da (5/9/21 – Do min go)

3ª Ro da da (6/9/21 – 2ª Fei ra)

4ª Ro da da (7/9/21 – 3ª Fei ra)

5ª Ro da da (8/9/21 – 4ª Fei ra)

Quar tas de Fi nais (9/9/21 – 5ª Fei ra)

Fi nal (11/9/21 – Sá ba do)

São Luís, quarta-feira, 1 de setembro de 2021
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Em homenagem póstuma em forma de livro para sua mãe, o escritor Marcelo
Saldanha transcreve suas mensagens de amor das redes sociais em forma de livro

LITERATURA

Ho me na gem  materna:
das  redes sociais ao livro
SAMARTONY MARTINS

“H
on ra teu pai e tua mãe, 
a fim de que te nhas vi- 
da lon ga na ter ra que o 
Se nhor, o teu Deus, te 

dá”, diz Êxo do. E foi hon ran do a sua 
mãe que o pro fes sor e tu ris mó lo go 
Mar ce lo Sal da nha fez a sua mãe, Pe- 
tro ní lia, ao trans for mar as men sa gens 
pos ta das nas re des so ci ais di re ci o na- 
das a ela no li vro: “Pi tu ca, a mi nha for- 
te luz ama re la: das mí di as so ci ais pa ra 
o li vro”. O lan ça men to da pu bli ca ção, 
faz ho me na gem uma pós tu ma à Pi tu- 
ca, co mo era cha ma da ca ri nho sa- 
men te, Pe tro ní lia Aqui no Ara gão, pe- 
los fa mi li a res e ami gos que a co nhe- 
ce ram.

Em en tre vis ta a O Im par ci al, Mar- 
ce lo Sal da nha re ve lou que es cre ver 
so bre a sua mãe, pos tan do men sa- 
gens nas re des so ci ais lem bran do fa- 
tos e si tu a ções vi vi da por ela e com 
ela, foi a ma nei ra de man ter vi va a me- 
mó ria de la. “Não foi na da pro po si tal 
ou de ca so pen sa do. Co me cei a es cre- 
ver as men sa gens no meu per fil vir tu- 
al e sem pre um ami go ou uma pes soa 
pró xi ma co men ta va. E aqui lo me cha- 
mou a aten ção pa ra que eu con ti nu- 
as se a es cre ver. E du ran te o iní cio da 
pan de mia em 2020, re sol vi fa zer um 
apa nha do de tu do que eu já ha via si do 
es cri to pa ra ela e que os ami gos tam- 
bém fi ze ram nos co men tá ri os ou lem- 
bran do al gu ma his tó ria. E o li vro aca- 
bou sur gin do de for ma na tu ral”, ex- 
pli cou Mar ce lo Sal da nha.

O LANÇAMENTO DA PUBLICAÇÃO, FAZ HOMENAGEM UMA PÓSTUMA À PITUCA.

O es cri tor fez ques tão de res sal tar 
as qua li da des de Pi tu ca que era co- 
nhe ci da por to dos por sua ge ne ro si- 
da de, pe la fé e pe la ma nei ra sim ples 
de con du zir a vi da. “Mi nha mãe era 
uma mu lher mui to es pe ci al e es cre ver 
es te li vro foi uma ma nei ra que en con- 
trei de es tar mais pró xi mo de la”, dis se 
Mar ce lo Sal da nha, afir man do que as 
pes so as que a co nhe ce ram tam bém 
vão se sen tir ho me na ge a das ao ve rem 
su as men sa gens pu bli ca das no li vro 
que além de tex to é com pos to por di- 
ver sas fo tos de mo men tos me mo rá- 
veis. Em sua pri mei ra men sa gem que 

deu ori gem ao li vro, pos ta da em no 
dia 20 de fe ve rei ro de 2016, Mar ce lo 
Sal da nha lem bra com sau da de a par- 
ti da de Pi tu ca dan do o tom do li vro. 
“Nes tes do ze me ses que su ce de ram o 
nos so adeus fí si co , a tris te za não con- 
se guiu apa gar es tes nos sos sor ri sos, 
Pi tu ca. Tão pou co es ta dis tân cia sen- 
ti da que nos se pa ra ven ceu o amor 
que per ma nen te men te nos uniu. O 
que me man tém for te, exa ta men te 
co mo que res que eu fi que, é que sei, 
exa ta men te, on de tu es tás des de a tua 
par ti da…es tás em Deus!!!”, es cre veu 
Sal da nha.

Outras homenagens para dona Petronília

O ESCRITOR RUY PALHANO VÊ O LIVRO DE MARCELO SALDANHA COMO O RECONHECIMENTO DO AMOR DE FILHO PELA MÃE.

Além de Mar ce lo Sal da nha, quem
tam bém faz uma ho me na gem à do na
Pe tro ní lia, é a a ir mã do au tor, Fer nan- 
da Sal da nha Fri as, que es cre ve o pre- 
fá cio de: “Pi tu ca, a mi nha for te luz
ama re la: das mí di as so ci ais pa ra o li- 
vro”. “O meu ir mão sem pre se mos- 
trou em nos sa in ti mi da de fa mi li ar (e
fo ra de la), mui to ami go das ar tes, es- 
pe ci al men te das le tras – em Mar ce lo
sem pre per ce bi mui ta po e sia, mui ta
sen si bi li da de!

 Cer ta men te, por is so, es sa pro fun- 
da iden ti fi ca ção dos dois, de le e de
ma mãe – que tam bém era de uma de- 
li ca de za pro sai ca. Ele a ama va mais
que tu do, a ama ain da, e por to do o
sem pre, mais que tu do… e tal vez es ta
se ja uma das pou cas cer te zas que te- 
nho em mi nha vi da. En ten do que,
des de a par ti da de la pa ra o sor ri so de
Deus, e vi ven do a ine vi tá vel so li dão fí- 
si ca (ain da que lu te cons tan te men te
con tra tal) de um gran de amor de
mãe/com pa nhei ra, mais sen sí vel ain- 
da ele te nha se tor na do. E, to ma do
por tal con di ção, pre ci sou (ao lon go
des tes anos de au sên cia) de sen vol ver
“me ca nis mos” de mi ti ga ção da qui lo
que tem mui tas sau da des, pois lem- 
bra sem pre – eles ti ve ram jun tos uma
vi da in ten sa (de con fi dên ci as tris tes,
de lu tas, de pri va ções, de sa cri fí ci os…
Mas tam bém de ale gri as, de ce le bra- 

ções, de or gu lhos mú tu os)!
Já o mé di co psi qui a tra, pro fes sor

uni ver si tá rio e es cri tor Ruy Pa lha no,
do qual Pi tu ca era ami ga e pa ci en te,
vê o li vro de Mar ce lo Sal da nha co mo o
re co nhe ci men to do amor de fi lho pe- 
la mãe ma te ri a li za do em for ma to de
li vro. E lem bra de la em um tex to de
for ma mui to ca ri nho sa. “Co nhe ci do- 
na Pe tro ní lia em meu con sul tó rio mé- 
di co, des de sem pre mui to an si o sa e
ex ces si va men te pre o cu pa da com a
sua vi da e com as vi das da sua fa mí lia
– era ne ces sá rio es ta bi li zá-la dos seus
su ces si vos “al tos e bai xos”, o que fiz
por to do o tem po que cui dei de la”,
dis se o mé di co. Ruy Pa lha no acres- 
cen tou ain da em seu tex to as qua li da- 
des de ser hu ma no de ao lon go dos
anos que cui dou de Pi tu ca. “ Do na Pe- 
tro ní lia era uma mu lher al ti va, ca ris- 
má ti ca e for te, que sa bia o que que ria,
não lhe fal tan do a com pe tên cia pa ra
con du zir a sua vi da, exer cen do uma
gran de in fluên cia so bre a sua fa mí lia,
es pe ci al men te so bre seus fi lhos e so- 
bre a sua ca sa, ten do si do ama da por
eles e por tan tos ou tros”, diz ou tro tre- 
cho so bre Pi tu ca.

Pa ra Mar ce lo Sal da nha, es cre ver
um li vro que trás um mis to de sau da- 
de e lem bran ças so bre a pes soa mais
im por tan te de sua vi da e que re pre- 
sen tou mui to pa ra que a co nhe ceu, é

tam bém uma for ma de fe char um ci- 
clo de sen ti men tos que per me a ram a
or ga ni za ção das men sa gens que
cons tam no li vro. “Pi tu ca, eu não vou
ne gar, sem vo cê tu do é sau da de, meu
con to de fa das de on tem, meu pe da ci- 
nho de céu ho je e sem pre”, fi na li za
Mar ce lo Sal da nha fa zen do uma adap-
ta ção da mú si ca “É o amor…” de Ze zé
de Ca mar go e Lu ci a no pa ra ten tar de-
fi nir o ta ma nho do amor que sen te
pe la sua mãe.

So bre Mar ce lo Sal da nha
Mar ce lo Ara gão Sal da nha, nas ci do

em São Luís, no ano de 1973, o es cri tor
tra ba lha por qua se três dé ca das, sem-
pre mi li tou nos mer ca dos de Even tos,
da Ho te la ria e da Res tau ra ção, em ci- 
da des co mo São Luís/MA, bem co mo
Bar rei ri nhas/MA e Be lém/PA. 

Pa ra le lo a tu do o que fez, sem pre
quis ser pro fes sor, sem pre es te ve em
sa las de au la, co mo por exem plo, no
UNI CEU MA, as sim é no IF MA Cam- 
pus Bar rei ri nhas, on de des de 2012 é
ser vi dor pú bli co con cur sa do. Mar ce lo
Sal da nha, des de 2019 é mem bro da
Aca de mia Bar rei ri nhen se de Le tras,
Ar tes e Ci ên cia lhe as sen tou na ca dei- 
ra de nú me ro 36, cu ja pa tro nes se é
Con su e lo Dul ce Côr rea, pi o nei ra no
Tu ris mo da re gião dos Len çóis Ma ra- 
nhen ses.

WYBSON CAR VA LHO, DA AIL

MODELO

Maranhense descoberto
por agente de Bündchen

LUCAS AGORA FAZ PARTE DE UM SELETO GRUPO DE MODELOS.

FOTO: PAULO SOARES

O ma ra nhen se Lu cas So a res, de ape nas 8 anos, foi se- 
le ci o na do pa ra ser agen ci a do por Dil son Stein, o res- 
pon sá vel por des co brir a su per mo de lo in ter na ci o nal Gi- 
se le Bünd chen. Os pais de Lu cas So a res re la tam que tu- 
do co me çou quan do uma olhei ra da agên cia de Dil son
Stein ob ser vou uma fo to do pe que no e con vi dou a cri- 
an ça pa ra par ti ci par de uma se le ti va na úl ti ma quin ta-
fei ra (26). O ma ra nhen se aca bou se clas si fi can do en tre
os 22 pri mei ros e, só de pois, foi es co lhi do pe lo pró prio
Dil son Stein.

Ain da se gun do os pais de Lu cas, o ma ra nhen se ago ra
faz par te de um se le to gru po de mo de los, on de ga nhou
um con tra to de três anos e meio. Ago ra, por in ves ti men- 
to dos pais, Lu cas tam bém es tá fa zen do um cur so on-li- 
ne do Dil son Stein pa ra apri mo rar a sua car rei ra. Os pais
de Lu cas con tam, ain da, que o in te res se do pe que no pa- 
ra ser mo de lo veio de le mes mo. O pai do ma ra nhen se é
fo tó gra fo, por is so, o mais no vo mo de lo agen ci a do por
Dil son Stein sem pre te ve mui to con ta to com as câ me ras
e li ber da de su fi ci en te pa ra trans for mar o que po de ria
ser ape nas uma brin ca dei ra, em uma pro fis são.

“Ele é mui to ex pon tâ neo”, afir mam os pais de Lu cas,
que pro me tem dar to do bas tan te apoio ao pe que no, in- 
de pen den te da car rei ra que a cri an ça, que tam bém tem
in te res se pe las ar tes cê ni cas, es co lher.

CASA DE COELHO NETTO

Academia Caxiense de
Letras abre cinco vagas

PRÉ-CANDIDATOS JÁ SE MOBILIZAM EM BUSCA DE UMA VAGA

A Aca de mia Ca xi en se de Le tras (AIL), a Ca sa de Co e- 
lho Net to, abriu es ta se ma na na da me nos que 5 va gas
pa ra com ple tar, com a elei ção, e pos se, seu qua dro de
mem bros efe ti vos — 40 mem bros, mes mo nú me ro da
pi o nei ra Aca de mia Fran ce sa e seus 386 anos de fun da- 
ção e con tri bui ção à Cul tu ra, so bre tu do da par te oci- 
den tal do mun do.

Qua tro das va gas dão-se, la men ta vel men te, pe lo fa le- 
ci men to de aca dê mi cos ami gos e con ter râ ne os: Fran- 
cis co de As sis Car va lho da Sil va Ju ni or, o Car va lho Ju ni- 
or, re cen te men te fa le ci do; Jac ques Inandy Me dei ros, ex-
pre si den te da AIL, tam bém meu con fra de no Ins ti tu to
His tó ri co e Ge o grá fi co de Ca xi as; Mil son Sou sa Cou ti- 
nho e Rai mun do No na to Me dei ros Sil va, es cri tor e en ge- 
nhei ro, es pe ci a lis ta em águas do Ita pe cu ru. O quin to
no me, fe liz men te pa ra to dos nós, é do bai ta ca xi en se
Antô nio Au gus to Ri bei ro Bran dão, eco no mis ta de in cur- 
sões in ter na ci o nais, com di ver sos li vros pu bli ca dos na
sua es pe ci a li da de e com uma au to bi o gra fia já no for no,
pres tes a sair. Por sua re qui si ção, nos so Au gus to ami go
tem trans fe ri da — e ele va da — sua con di ção as so ci a ti va
na que le nos so So da lí cio cul tu ral. Bran dão al ça-se à ca- 
te go ria de Mem bro Ho no rá rio — que, co mo o pró prio
qua li fi ca ti vo an te ci pa, é uma hon ra, me nos do Bran dão,
por re ce bê-la, e mais da Aca de mia, por (man)tê-lo.

Com a aber tu ra de cin co no vas va gas, a Aca de mia Ca- 
xi en se de Le tras abriu a tem po ra da de ca ça (a vo tos).
Pré-can di da tos já se mo bi li zam na jun ta da da do cu- 
men ta ção e nos con ta tos com os aca dê mi cos vo tan tes.
A vo ta ção tem se da do e se da rá até o dia 18 de se tem bro,
pre sen ci al men te, pa ra os aca dê mi cos re si den tes em Ca- 
xi as, e, ain da, via e-mail pa ra o da Aca de mia Ca xi en se de
Le tras pa ra as con frei ras e con fra des que são ra di ca dos
em ou tras pla gas do es ta do, do país e até do ex te ri or.

São Luís, quarta-feira, 1 de setembro de 2021
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Festival Cine MIS

Es tão aber tas as ins cri ções pa ra o Fes ti val
Ci ne MIS 2020/2021, uma ini ci a ti va do Mu-
seu da Ima gem e do Som (MIS), ins ti tui ção
da Se cre ta ria de Cul tu ra e Eco no mia Cri a ti va
do Es ta do de São Pau lo. Po dem par ti ci par
pro du ções nos gê ne ros fic ção, do cu men tá- 
rio e ani ma ção, em qual quer for ma to e sem
li mi te de du ra ção A fi cha pa ra ins cri ção e o
re gu la men to es tão no si te do MIS, na aba Se-
le ção de Pro je to.

Samba enredo pronto

Mes mo sem con fir ma ção ofi ci al so bre a
re a li za ção do Car na val 2022, de vi do as in-
cer te zas da pan de mia, a Flor do Sam ba já es- 
tá com o seu sam ba en re do na pon ta da agu-
lha. O Es co la tra rá co mo en re do a “Sau da- 
de”, des mis ti fi can do a dor e a an gús tia, tra-
zen do em seu an seio a pu ra von ta de de sam- 
bar, can tar e ce le brar com mui ta ale gria seu
pas sa do e eter ni zar mo men tos. O en re do é
do car na va les co Íta lo Fon se ca.

Uma atra ção à par te na pro gra -
ma ção da Fei ri nha São Luís, que
acon te ce aos do min gos, no Cen tro
His tó ri co, fi ca por con ta da Ga le ria
Tra pi che, co man da da pe lo ar tis ta
per for má ti co Ui mar Ju ni or. O di re tor
da Ga le ria tem reu ni dos gran des ar -
tis tas na que le es pa ço com ex po si ção
de su as obras de ar te e apre sen ta ção
de per for man ces, dan do um co lo ri do
e mui ta ale gria ao even to. O es pa ço
ocu pa do pe la Ga le ria Tra pi che fi ca
lo ca li za do no Co re to da Pra ça Be ne -
di to Lei te e fun ci o na das 9h às 14h,
com ex po si ção dos ar tis tas ma ra -
nhen ses. Na fo to, Ui mar Ju ni or (à es -
quer da), apa re ce com o se cre tá rio da
Se ma pa, res pon sá vel pe la or ga ni za -
ção da Fei ri nha São Luís, Li vi o mar
Ma ca trão, com seus fa mi li a res.

No re gis tro, com a ge -
ren te ge ral da re de San
Di e go de Ho téis, Glau -
ce Ne ves Ro dri gues, o
fo tó gra fo e em pre sá rio
Val dez Ma ra nhão, que
mais uma vez te rá a
par ce ria des te ele gan -
te em pre en di men to na
sua Fei jo a da do Ma ra -
nhão 2021. O even to
es tá con fir ma do pa ra o
dia 30 de ou tu bro, das
13h às 18h, no Di men -
são Hall, no Mi nei rão,
em Be lo Ho ri zon te
(MG). 

A Câ ma ra de Di ri gen -
tes Lo jis tas / CDL São
Luís in for ma que nos
pró xi mos di as 7. 9 e
8.9, res pec ti va men te
fe ri a dos do Dia da In -
de pen dên cia do Bra sil
e do Ani ver sá rio de São
Luís; as lo jas po de rão
fun ci o nar em ho rá rio
es pe ci al na ca pi tal
ma ra nhen se. Se gun do
o pre si den te da CDL
São Luís, Fá bio Ri bei ro,
os lo jis tas  de ve rão pa -
gar ho ras ex tras de
100% so bre o va lor da
ho ra nor mal.

Endividamento em alta

Mes mo em que da pe lo quar to mês con se cu ti-
vo, o per cen tu al de en di vi da dos em São Luís
ain da ul tra pas sa a fai xa das 261 mil fa mí li as,
per ma ne cen do aci ma da mé dia na ci o nal, em
re la ção às de mais ca pi tais bra si lei ras. Foi o que
de mons trou a Pes qui sa de En di vi da men to e
Ina dim plên cia do Con su mi dor (Peic) de agos to,
re a li za da pe la Fe de ra ção do Co mér cio de Bens,
Ser vi ços e Tu ris mo do Ma ra nhão (Fe co mér cio-
MA) em par ce ria com a Con fe de ra ção Na ci o nal
do Co mér cio (CNC).  Nes se mês, o nú me ro de
fa mí li as en di vi da das em

Cooperação técnica

O Ban co do Nor des te e a Agên cia Es ta du al de
Pes qui sa Agro pe cuá ria e Ex ten são Ru ral do Ma- 
ra nhão (Agerp) as si na ram nes sa se gun da-fei ra,
30, Acor do de Co o pe ra ção Téc ni ca que vi sa a in- 
te gra ção de ações de am bos os ór gãos pa ra am- 
pli a ção do aten di men to aos pro du to res ru rais
do Ma ra nhão, em es pe ci al os agri cul to res fa mi- 
li a res, a par tir da mai or ofer ta de as sis tên cia téc- 
ni ca, ex ten são ru ral e da con ces são de cré di to
es pe ci a li za do.

O Acor do al can ça to dos os 217 mu ni cí pi os
ma ra nhen ses.

Hotelaria ganha fôlego

A re to ma da do tu ris mo pa ra o se tor ho te lei ro
ga nhou fô le go em ju lho des te ano. É o que apon- 
tou um le van ta men to re a li za do pe lo Fó rum de
Ope ra do res Ho te lei ros do Bra sil (FOHB), que
trou xe uma al ta de 19,4% na ta xa de ocu pa ção
ho te lei ra en tre ju nho e ju lho. O ín di ce re gis tra do
no úl ti mo mês, de 44,23%, é o mai or des de o iní- 
cio da pan de mia no país. O des ta que vai pa ra a
re gião Nor des te, que au men tou em qua se 40% a
ta xa de ocu pa ção de seus ho téis, ul tra pas san do
mais da me ta de dos quar tos uti li za dos no pe río- 
do.

Pra curtir

O Go ver no do Ma ra -
nhão re a li za, nes ta
quar ta-fei ra, o lan ça -
men to da Cam pa nha
Se tem bro Ver de.

O en con tro, com um
ca fé da ma nhã com a
im pren sa e a apre -
sen ta ção dos da dos
re fe ren tes ao pe río do
de ja nei ro a agos to de
2021, acon te ce na
Cen tral Es ta du al de
Trans plan tes, no
Hos pi tal Car los Ma ci -
ei ra (HCM), às 9h.

Du ran te o lan ça men -
to da cam pa nha, que
vi sa cons ci en ti zar a
po pu la ção acer ca da
do a ção de ór gãos, a
Cen tral Es ta du al de
Trans plan tes tam -
bém apre sen ta rá os
ser vi ços que de sen -
vol ve, as ati vi da des
do pro gra ma de do a -
ção e trans plan tes e o
cro no gra ma da cam -
pa nha.

O De par ta men to de
Tu ris mo e Ho te la ria
da Uni ver si da de Fe -
de ral do Ma ra nhão
(De tuh) en cer ra ho je,
das 9h às 18h, com
trans mis são pe lo Go -
o gle Me et, o “I Co ló -
quio de Gas tro no mia
e Hos pi ta li da de:
pers pec ti vas e apro -
xi ma ções”, que re a li -
za des de ter ça-fei ra,
31.

O even to tem par ce -
ria com do cen tes e
dis cen tes do Pro gra -
ma de Pós-Gra du a -
ção em Hos pi ta li da de
(PPGH) da Uni ver si -
da de Anhem bi Mo -
rum bi (UAM) e mem -
bros do Gru po de Es -
tu dos e Pes qui sas em
Iden ti da des Cul tu rais
da Gas tro no mia Ma -
ra nhen se (GPICG).

São Luís, quarta-feira, 1 de setembro de 2021
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Festival Cine MIS

Es tão aber tas as ins cri ções pa ra o Fes ti val
Ci ne MIS 2020/2021, uma ini ci a ti va do Mu-
seu da Ima gem e do Som (MIS), ins ti tui ção
da Se cre ta ria de Cul tu ra e Eco no mia Cri a ti va
do Es ta do de São Pau lo. Po dem par ti ci par
pro du ções nos gê ne ros fic ção, do cu men tá- 
rio e ani ma ção, em qual quer for ma to e sem
li mi te de du ra ção A fi cha pa ra ins cri ção e o
re gu la men to es tão no si te do MIS, na aba Se-
le ção de Pro je to.

Samba enredo pronto

Mes mo sem con fir ma ção ofi ci al so bre a
re a li za ção do Car na val 2022, de vi do as in-
cer te zas da pan de mia, a Flor do Sam ba já es- 
tá com o seu sam ba en re do na pon ta da agu-
lha. O Es co la tra rá co mo en re do a “Sau da- 
de”, des mis ti fi can do a dor e a an gús tia, tra-
zen do em seu an seio a pu ra von ta de de sam- 
bar, can tar e ce le brar com mui ta ale gria seu
pas sa do e eter ni zar mo men tos. O en re do é
do car na va les co Íta lo Fon se ca.

Uma atra ção à par te na pro gra -
ma ção da Fei ri nha São Luís, que
acon te ce aos do min gos, no Cen tro
His tó ri co, fi ca por con ta da Ga le ria
Tra pi che, co man da da pe lo ar tis ta
per for má ti co Ui mar Ju ni or. O di re tor
da Ga le ria tem reu ni dos gran des ar -
tis tas na que le es pa ço com ex po si ção
de su as obras de ar te e apre sen ta ção
de per for man ces, dan do um co lo ri do
e mui ta ale gria ao even to. O es pa ço
ocu pa do pe la Ga le ria Tra pi che fi ca
lo ca li za do no Co re to da Pra ça Be ne -
di to Lei te e fun ci o na das 9h às 14h,
com ex po si ção dos ar tis tas ma ra -
nhen ses. Na fo to, Ui mar Ju ni or (à es -
quer da), apa re ce com o se cre tá rio da
Se ma pa, res pon sá vel pe la or ga ni za -
ção da Fei ri nha São Luís, Li vi o mar
Ma ca trão, com seus fa mi li a res.

No re gis tro, com a ge -
ren te ge ral da re de San
Di e go de Ho téis, Glau -
ce Ne ves Ro dri gues, o
fo tó gra fo e em pre sá rio
Val dez Ma ra nhão, que
mais uma vez te rá a
par ce ria des te ele gan -
te em pre en di men to na
sua Fei jo a da do Ma ra -
nhão 2021. O even to
es tá con fir ma do pa ra o
dia 30 de ou tu bro, das
13h às 18h, no Di men -
são Hall, no Mi nei rão,
em Be lo Ho ri zon te
(MG). 

A Câ ma ra de Di ri gen -
tes Lo jis tas / CDL São
Luís in for ma que nos
pró xi mos di as 7. 9 e
8.9, res pec ti va men te
fe ri a dos do Dia da In -
de pen dên cia do Bra sil
e do Ani ver sá rio de São
Luís; as lo jas po de rão
fun ci o nar em ho rá rio
es pe ci al na ca pi tal
ma ra nhen se. Se gun do
o pre si den te da CDL
São Luís, Fá bio Ri bei ro,
os lo jis tas  de ve rão pa -
gar ho ras ex tras de
100% so bre o va lor da
ho ra nor mal.

Endividamento em alta

Mes mo em que da pe lo quar to mês con se cu ti-
vo, o per cen tu al de en di vi da dos em São Luís
ain da ul tra pas sa a fai xa das 261 mil fa mí li as,
per ma ne cen do aci ma da mé dia na ci o nal, em
re la ção às de mais ca pi tais bra si lei ras. Foi o que
de mons trou a Pes qui sa de En di vi da men to e
Ina dim plên cia do Con su mi dor (Peic) de agos to,
re a li za da pe la Fe de ra ção do Co mér cio de Bens,
Ser vi ços e Tu ris mo do Ma ra nhão (Fe co mér cio-
MA) em par ce ria com a Con fe de ra ção Na ci o nal
do Co mér cio (CNC).  Nes se mês, o nú me ro de
fa mí li as en di vi da das em

Cooperação técnica

O Ban co do Nor des te e a Agên cia Es ta du al de
Pes qui sa Agro pe cuá ria e Ex ten são Ru ral do Ma- 
ra nhão (Agerp) as si na ram nes sa se gun da-fei ra,
30, Acor do de Co o pe ra ção Téc ni ca que vi sa a in- 
te gra ção de ações de am bos os ór gãos pa ra am- 
pli a ção do aten di men to aos pro du to res ru rais
do Ma ra nhão, em es pe ci al os agri cul to res fa mi- 
li a res, a par tir da mai or ofer ta de as sis tên cia téc- 
ni ca, ex ten são ru ral e da con ces são de cré di to
es pe ci a li za do.

O Acor do al can ça to dos os 217 mu ni cí pi os
ma ra nhen ses.

Hotelaria ganha fôlego

A re to ma da do tu ris mo pa ra o se tor ho te lei ro
ga nhou fô le go em ju lho des te ano. É o que apon- 
tou um le van ta men to re a li za do pe lo Fó rum de
Ope ra do res Ho te lei ros do Bra sil (FOHB), que
trou xe uma al ta de 19,4% na ta xa de ocu pa ção
ho te lei ra en tre ju nho e ju lho. O ín di ce re gis tra do
no úl ti mo mês, de 44,23%, é o mai or des de o iní- 
cio da pan de mia no país. O des ta que vai pa ra a
re gião Nor des te, que au men tou em qua se 40% a
ta xa de ocu pa ção de seus ho téis, ul tra pas san do
mais da me ta de dos quar tos uti li za dos no pe río- 
do.

Pra curtir

O Go ver no do Ma ra -
nhão re a li za, nes ta
quar ta-fei ra, o lan ça -
men to da Cam pa nha
Se tem bro Ver de.

O en con tro, com um
ca fé da ma nhã com a
im pren sa e a apre -
sen ta ção dos da dos
re fe ren tes ao pe río do
de ja nei ro a agos to de
2021, acon te ce na
Cen tral Es ta du al de
Trans plan tes, no
Hos pi tal Car los Ma ci -
ei ra (HCM), às 9h.

Du ran te o lan ça men -
to da cam pa nha, que
vi sa cons ci en ti zar a
po pu la ção acer ca da
do a ção de ór gãos, a
Cen tral Es ta du al de
Trans plan tes tam -
bém apre sen ta rá os
ser vi ços que de sen -
vol ve, as ati vi da des
do pro gra ma de do a -
ção e trans plan tes e o
cro no gra ma da cam -
pa nha.

O De par ta men to de
Tu ris mo e Ho te la ria
da Uni ver si da de Fe -
de ral do Ma ra nhão
(De tuh) en cer ra ho je,
das 9h às 18h, com
trans mis são pe lo Go -
o gle Me et, o “I Co ló -
quio de Gas tro no mia
e Hos pi ta li da de:
pers pec ti vas e apro -
xi ma ções”, que re a li -
za des de ter ça-fei ra,
31.

O even to tem par ce -
ria com do cen tes e
dis cen tes do Pro gra -
ma de Pós-Gra du a -
ção em Hos pi ta li da de
(PPGH) da Uni ver si -
da de Anhem bi Mo -
rum bi (UAM) e mem -
bros do Gru po de Es -
tu dos e Pes qui sas em
Iden ti da des Cul tu rais
da Gas tro no mia Ma -
ra nhen se (GPICG).

São Luís, quarta-feira, 1 de setembro de 2021
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Es tão aber tas as ins cri ções pa ra o Fes ti val
Ci ne MIS 2020/2021, uma ini ci a ti va do Mu-
seu da Ima gem e do Som (MIS), ins ti tui ção
da Se cre ta ria de Cul tu ra e Eco no mia Cri a ti va
do Es ta do de São Pau lo. Po dem par ti ci par
pro du ções nos gê ne ros fic ção, do cu men tá- 
rio e ani ma ção, em qual quer for ma to e sem
li mi te de du ra ção A fi cha pa ra ins cri ção e o
re gu la men to es tão no si te do MIS, na aba Se-
le ção de Pro je to.

Samba enredo pronto
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lha. O Es co la tra rá co mo en re do a “Sau da- 
de”, des mis ti fi can do a dor e a an gús tia, tra-
zen do em seu an seio a pu ra von ta de de sam- 
bar, can tar e ce le brar com mui ta ale gria seu
pas sa do e eter ni zar mo men tos. O en re do é
do car na va les co Íta lo Fon se ca.

Uma atra ção à par te na pro gra -
ma ção da Fei ri nha São Luís, que
acon te ce aos do min gos, no Cen tro
His tó ri co, fi ca por con ta da Ga le ria
Tra pi che, co man da da pe lo ar tis ta
per for má ti co Ui mar Ju ni or. O di re tor
da Ga le ria tem reu ni dos gran des ar -
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Thomaz Baker, Gerente de Obras e 
Helder Dantas,Presidente do Porto São 
Luís foram recebidos por  Pedro Freire, 
Diretor-Presidente do Jornal 
O Imparcial na sede do  grupo

Em visita de cortesia ao Jornal O Im-

parcial o Presidente do Porto São Luís 

Hélder Dantas reforçou a relevância desse 

que vai ser um dos mais modernos por-

tos do Brasil e o melhor, com uma gran-

de geração de emprego e renda. Um em-

preendimento que já está promovendo 

benefícios sociais para a comunidade; 

e que vai ser um indutor de desenvolvi-

mento para o Maranhão e para o Brasil 

com previsão de entrada em operação 

prevista para 2025.


